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Sammanfattning
Detta arbete handlar om hur jag har tagit fram koncept och färdiga modeller på fyra
karaktärer, två manliga och två kvinnliga. Under arbetets gång har jag försökt ta reda på om
jag kan förmedla livsåskådningarna god och ond genom subtilare formelement. Jag valde att
använda mig av både ett västerländskt och österländskt perspektiv i min karaktärsdesign. Det
västerländska perspektivet på de goda och det österländska på de onda karaktärerna.
Jag har studerat bland annat hur vi uppfattar varandra, kroppsspråk, stereotyper och färger.
Jag har dessutom jämfört västerländskt tecknade filmer, Walt Disney, med japanskt tecknad
animeserier. Jag kom fram till att en blandning av former, stereotyper och färger gör det
möjligt att förmedla godhet och ondska med en subtilare stil, det vill säga min stil.

Nyckelord: Karaktärsdesign, godhet, ondska, fysionomi, stereotyper, formelement, färg
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1 Inledning
Att kunna designa karaktärer så att deras personlighet lyser igenom är en nyttig egenskap hos
en person som vill ta fram karaktärer. Hur gör jag t.ex. för att visa att den här karaktären är
ond utan att överdriva dragen? Finns det några riktlinjer jag kan utnyttja eller passar de bara
till vissa typer av stilar? Detta ämne har jag valt att behandla i mitt examensarbete.
Anledningen till att jag har valt att ta fram koncept och modeller på karaktärer är för att det
är den processen som intresserar mig. Karaktärer är det jag vill specialisera mig på och det är
bra att veta hur man gestaltar dem så att deras personlighet, egenskaper och livsåskådning
lyser igenom. Med livsåskådningar menar jag i mitt arbete egenskaperna god och ond.
Förutom formelement hos karaktärerna kommer jag dessutom studera färgernas betydelse
och hur de hjälper oss tolka karaktärerna.
Andra personer har utfört liknade arbeten och en av dem heter Filip Gyllström. Filip gjorde
ett arbete där han tog fram principer som används för att visa en karaktärs livsåskådning. Han
behandlade inte bara goda och onda karaktärer, utan undersökte dessutom neutrala och
ambivalenta karaktärer. Dock har han en annorlunda tecknarstil gentemot min, som är
mjukare och mindre överdriven medan han använde han sig av en mer överdriven stil och mer
monstruösa och förvridna drag hos de onda. Han utgick också ifrån det västerländska
synsättet ”What is beautiful is good”, alltså att det som är attraktivt är bra och gott medan det
som är oattraktivt är dåligt och ont. Något som jag dessutom saknar i hans arbete var principer
för hur jag kan ta fram en ond kvinna, i hans verk förekommer bara onda män. Det var på
grund av detta som jag valde att komplettera med principer som är utformade att användas på
onda kvinnor. Till och börja med utgick ifrån hans principer om hur onda män ser ut för att se
om det fungerar att använda på onda kvinnor också.
Första delen av arbetet behandlar framtagningen av koncepten på manliga och kvinnliga
karaktärer tänkta att förmedla antingen godhet eller ondska. Sedan utförde jag en
undersökning för att ta reda på vilka av mina koncept som var mest lyckade, dem som
testpersonerna tyckte förmedlade mest godhet och ondska. Efter undersökningen tog jag fram
slutgiltiga koncept.
Andra delen av arbetet gick ut på att jag modellerade karaktärerna efter de slutgiltiga
koncepten i Maya (Autodesk) för att sedan texturera dem och posera dem.
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2 Mål och problemställning
2.1 Mål
Mitt mål med det här arbetet är att jag ska ta fram fyra karaktärer, två manliga och två
kvinnliga. Deras livsåskådning, god och ond, ska förmedlas genom deras design i både
koncepten och modellen.

2.2 Problemställning
Hur får jag betraktaren att tolka en karaktär som god eller ond med subtilare formelement?

2.3 Avgränsning och perspektiv
Jag har valt att avgränsa mig till att skapa fyra karaktärer, två manliga och två kvinnliga som
ska gestaltas så att vi tolkar dem som goda eller onda.
Jag har inte gått in på personlighet i övrigt utan jag har valt att avgränsa mig till goda och
onda karaktärer. Jag ville se om det gick att utgå ifrån Filip Gyllströms teori om hur vi
uppfattar karaktärer och om det gick att applicera på min subtilare stil eller om det enbart
fungerar på stilar som påminner om hans egen.
Jag har använt mig av både ett västerländskt- och österländsktperspektiv i min design av
karaktärer. På de goda karaktärerna har jag använt mig av det västerländska, medan på de
onda har jag använt mig av det österländska, mer precist det japanska 1.
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Jag tar upp mer om det österländska och japanska perspektivet på s.8
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3 Bakgrund
Allt jag tar upp i den här delen är sådant som har varit till hjälp när jag har tagit fram mina
koncept. Det här är bakgrunden till mitt arbete.

3.2 Fysionomi
Människors utseenden har alltid fascinerat oss. Ett bra och attraktivt utseende har ofta
belönats på olika sätt, till skillnad från oattraktiva och fula.
På 1700-talet ansåg man sig se ett samband mellan skönhet och godhet respektive fulhet
och ondska. Den som var vacker tillskrevs i allmänhet bra egenskaper såsom t.ex. intelligens,
medan en ful person ansågs vara mindre intelligent (Wiström 2005). Det här är inget som har
försvunnit med tiden utan det finns fortfarande kvar. Braun m.fl. utförde en undersökning
2001 i vilken de kom fram till att vi fortfarande delar ut positiva och negativa egenskaper till
attraktiva och oattraktiva personer. Positiva egenskaper till attraktiva och negativa egenskaper
till oattraktiva, t.ex. social och osocial, flitig och lat och vänlig och ovänlig. ”What is
beautiful is good". Braun m.fl. skriver också om vilka drag vi anser vara attraktiva på män
och kvinnor. Kvinnoidealet har sett olika ut i olika tider, på 1500-talet var det attraktivt med
korpulenta kvinnor. Under renässansen och barocken har vi timglasfiguren och under tidigt
1900-tal har vi getingmidjan. Ett ideal som dock har hållit i sig är måttet mellan midja och
höfterna, det så kallade waist-to-hip ratio (WHR). Måttet som många anser vara idealet är 0.7.
Det spelar ingen roll huruvida personen är fet eller smal, så länge förhållandet mellan höfter
och midja faller inom den uppsatta ramen uppfattas hon som mer attraktiv. Brösten har också
haft sina olika idealstorlekar. På 1500-talet ansågs det vara attraktivt med små och runda
bröst. Senare jämfördes de med äpplen och idag ska brösten vara stora. Ett annat ideal för
kvinnokroppens utseende som har förekommit länge är långa ben. (Braun 2001).
Manliga ideal har varit att vara vältränad. Det idealet kan man se har funnits ända sedan
antiken. Alla manliga statyer har en vältränad kropp. Även i dagens läge förekommer det.
Dock ska det vara i måttlig mängd. För det händer att alltför muskulösa män förlöjligas i tv
och film genom att de framställs vara muskler utan hjärna.
De här idealen tillhör den västerländska kulturen. I många tidningar, främst modetidningar,
musikvideos mm förekommer de här idealen. Så gott som alla är smala och har perfekta
kroppar, både män och kvinnor. Det är den bilden som visar upp hur idealet ser ut idag. Dock
är det långt ifrån alla som ser ut så och kanske inte ens vill se ut så heller. När jag har pratat
med killar i min omgivning har de sagt att de gärna vill ha en tjej med lite former och många
vill helst inte att hon ska ha jättestora bröst. Det idealet som visas upp i media är inte vad alla
egentligen vill ha eller vill uppnå. Dessutom finns det länder där det anses vara fint med
mycket former, till och med fet. Det har utförts undersökningar, enligt Braun m.fl. som säger
att det är fint att vara korpulent i länder med svagare ekonomi. (Braun 2001)

3.3 Ansiktet
Ansiktet är den del av kroppen vi fäster störst vikt vid och registrerar först. I ansiktet kan vi
urskilja mycket, uttryck och känslor. Människor identifierar ansikten snabbare och mer
korrekt än någon annan typ av visuell information. Med tanke på hur lite variation det finns i
ansiktet, alla har liknande uppbyggnad, är det egentligen märkligt hur vi kan urskilja så pass
mycket meningsful social information och skillnader mellan ansikten. (Cloutier 2006)
Ansiktet är den delen av kroppen som mest visar hur vi känner oss. (Backlund 2006)
Ansiktsuttryck är den typ av icke-verbal kommunikation vi har studerat längst och som
började med Charles Darwins bok The Expressions of the Emotions of Man and Animals som
kom 1872. En av hans teorier som fått stort fokus var att ansiktsuttrycken är universala, att
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alla kan förstå ett ansiktsuttryck oavsett var ifrån de kommer. Vi avkodar alla ett
ansiktsuttryck på samma sätt. I och med det kom han fram till att ansiktsuttrycken är
”rasspecifika” och inte ”kulturspecifika”. De sex huvudsakliga uttrycken är ilska, glädje,
förvånelse, rädsla, avsky och vemod. (Aronson 1999) I en intervju med Ekman tillhör även
förakt ett av de huvudsakliga ansiktsuttrycken. (Foreman 2003) Paul Ekman och Walter
Friesen bestämde sig för att studera om det verkligen förekommer universala ansiktsuttryck.
De åkte till Nya Guinea för att träffa människor som inte varit utsatta för den moderna eller
västerländska kulturen. I deras tester kom dem fram till att de tolkade ansiktsuttrycken på
samma sätt som vi och de visade samma form av ansiktsuttryck själva. (Aronson 1999)
Själva ansiktsuttrycken har vi alltså kommit fram till är universala, men det finns andra
aspekter som rör mimik som inte är det. T.ex. i USA kan personer bli misstänksamma och
upprörda mot den de pratar med om den inte har ögonkontakt, medan om personer har det i
andra delar av världen anses det vara respektlöst. Sådana aspekter har att göra med våra
normer för uppträdande, som är kulturellt betingat, dvs. något som vi lärt oss.
I likhet med kroppen finns det utseendeideal som gäller för ansiktet.
Ansiktsdrag vi anser vara attraktiva hos kvinnor:
• Solbränd
• Smalare ansiktsform
• Mindre ansiktsfett
• Fylligare läppar
• Ögonen lite brett isär
• Mörkare, smalare ögonbryn
• Mer, längre och mörkare ögonfransar
• Höga kindben
• Mindre näsa
• Inga ringar under ögonen
• Smalare ögonlock
Ansiktsdrag vi anser vara attraktiva hos män:
• Solbränd
• Smalare ansiktsform
• Mindre ansiktsfett
• Fylligare och mer symmetriska läppar
• Mörka ögonbryn
• Mer och mörka ögonfransar
• Över delen av ansiktet är bredare i relation till den lägre
• Höga kindben
• Markerad käke
• Mer markerad haka
• Markerade ögonbryn
• Smalare ögonlock
• Inga rynkor mellan näsa och mungipa
(Braun 2001)
Om vi jämför idealen som finns för mans- och kvinnoansikten ser vi att idealen är mycket
mer likartade än vad som gäller för kroppen. De enda egenskaperna som skiljer idealen åt här
är att män ska ha en mer markerad haka och käke. När det gäller kroppsidealen för män och
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kvinnor är det större skillnad, män ska ha en mer vältränad kropp utan att överdriva och
kvinnor ska ha en waist-to-hip ratio på 0.7, stora bröst och långa ben.

3.4 Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation
I detta kapitel behandlas relevant information angående kroppsspråket och icke-verbal
kommunikation.
Kroppsspråk är de signaler som går ut från kroppen och som tillsammans med orden
antingen förstärker eller försvagar en utsaga och i värsta fall talar tvärtemot den. (Backlund
1999, s.77)
Alla människor håller ett visst avstånd till varandra i olika situationer och till olika
personer. Enligt Backlund finns det tre zoner, intimzonen, personliga zonen och sociala
zonen. Alla tre zonerna har olika avstånd utifrån kroppen och bara vissa personer har tillträde
till de olika zonerna. Avståndet kan variera från land till land, kulturer och socialgrupper.
T.ex. araber, latinamerikaner och sydeuropéer står närmare varandra vid kommunikation i
offentliga miljöer. (Backlund 2006)
Beröring är något vi använder oss av för att visa att vi tycker om varandra. Beröring
varierar i intimitet, dock är det tillåtet i andra sammanhang också. Andra tillåtna sammanhang
är t.ex. när du går till frisören, läkaren eller massören. Dock behöver inte alltid beröring vara
av kärlek eller medkännande. Den kan också vara på grund av att någon vill bryta mot det,
genom att visa sin makt, markera sin status eller sitt ägande. (Backlund 2006)
I kapitlet 3.3 Ansiktet nämnde jag kort om ögonkontakt och hur det uppfattas i olika
kulturer. Här ger jag det större utrymme. När vi samtalar med någon har vi ögonkontakt ca en
tredje del av tiden. Personen som lyssnar tittar på den som talar, medan den som talar oftast
tittar på annat, exempelvis föremål. Den personen som talar tar dock och tittar till personen
som lyssnar då och då för att se så att den fortfarande är uppmärksam på det som sägs. Sedan
kan talaren lämna över ordet genom att använda ögonen. Ögonkontakten förekommer i olika
grader av intensitet i olika situationer, t.ex. vill någon verka aggressiv eller dominant kan
denna titta med intensiv, kylig och skarp blick, medan en överordnad istället knappt tittar på
sina underordnade. Blyga och undergivna personer kan däremot undvika ögonkontakt och
titta ner mer än genomsnittet. (Backlund 2006)
Rörelser och gester har även de sina olika betydelser och enligt Backlund finns det tre
grupper av gester: beskrivande, ledsagande och signal.
Beskrivande gester använder vi oss av när vi ritar cirklar och fyrkanter i luften, vi visar hur
något ser ut när det gäller form och storlek, vi kan även visa mängd och antal.
Ledsagande gester är vi ofta inte medvetna om hur de ser ut och de följer ofta endast talets
rytm och tempo. Vår personlighet kommer fram genom dessa ledsagande gesterna i och med
alla har ett personligt register av dessa. Dessa gester är menade att stödja
kommunikationsprocessen.
Signal är en typ av gest vi använder när vi t.ex. räcker upp handen för att vi vill berätta
något, pekar på något eller för att visa vägen och när vi vinkar. Dessa gester kan översättas till
ord, men behöver tolkas efter sammanhanget, samma gest behöver inte betyda samma sak i
alla sammanhang. (Backlund 2006)
Kroppshållningen är också ett sätt att kommunicera med. Om du lutar dig lite framåt visar
du ditt intresse och engagemang att delta i kommunikationen. Om du däremot utför motsatsen
påvisar du ditt avståndstagande, stolthet eller högmod. Det gör du genom att spänna ut
bröstkorgen, hålla kroppen rak eller något bakåtlutade, axlarna raka och huvudet högt. Om du
istället sjunker ihop med kroppen med kutande axlar och huvudet nerböjt visar du dig
undergiven eller nedslagen. Även när du sitter kan du kommunicera med din kroppshållning.
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Den som sitter med utsträckta armar och ben eller händerna knäppta bakom huvudet uppfattas
som dominant, medan den som sitter med händerna i knät och korsade ben ger ett blygt och
hämmat intryck. (Backlund 2006)
Kroppsspråk kommer i samlingar av signaler och hållningar beroende på inre känslor och
mentalt tillstånd. Att känna igen en hel samling är mer pålitligt än att försöka tolka
individuella element. Det finns många olika kroppsspråk för olika känslor och tillstånd. T.ex.
aggressivt-, uppmärksamt-, öppet- och avslappnat kroppsspråk. Några signaler som påvisar ett
avslappnat kroppsspråk är att kroppen och musklerna är avslappnade, kroppen är
välbalanserad, stadig och långsam andning. Händerna kan hänga vid sidorna eller annars ha
flytande rörelser och en stadig avslappnad och direkt blick utan att stirra. (Changing minds)
Det finns även kärnmönster som kan identifieras och som innehåller samlingar av
kroppsrörelser. Exempel är korsa (t.ex. armar eller ben), expandera (t.ex. sträcka på sig), röra
sig framåt och öppna (t.ex. öppna händer). Att korsa t.ex., är vanligtvis en defensiv gest. Man
försvarar bröstet som innehåller viktiga organ mot attack. Att korsa armarna ökar även
spänningen i kroppen eller så är det ett sätt att visa hur en person känner sig. Dock kan det
även vara en avslappnad gest, det behöver inte alltid vara på grund av spänning. (Changing
minds)

3.5 Färger
Färger har väldigt stor betydelse hur vi tolkar någonting. Rätt eller fel färger kan hjälpa eller
stjälpa produkten. Det är viktigt att veta ändamålet med produkten för att kunna anpassa
färgerna. Alla färger har någon form av betydelse, vilket gör att det blir lättare att veta hur
färger tolkas. Dock finns det vissa skillnader mellan kulturer, det är inte säkert att en färg har
samma betydelse i en annan del av världen. Det jag tar upp här är ur ett västerländskt
perspektiv.
Teorier om färg uppkom redan på antiken och då trodde de att färg uppstod genom striden
mellan ljus och mörker. Aristoteles ansåg att färgerna vitt, gult, rött, blått och svart låg på en
linjär rad. Färgerna var alltså ordnade efter deras ljushet och mörkhet. Isaac Newton använde
en glasprisma och delade solljuset och fick då fram färgade våglängder som han kallade
spektrum i slutet av 1600-talet. Färgerna kallade han violett, indigo, blått, grönt, gult, orange
och rött. Dessa färger samlade han sedan i en cirkel och skapade på så sätt den första
färgcirkeln. (Edwards 2004)
En av färglärorna som finns idag kommer ifrån Johann Wolfgang von Goethe. Han var
väldigt intresserad av färger och vad de hade för inverkan och han skrev boken ”Utkast till en
färglära”. Hans idé om färger är att de uppkommer genom motsättningar mellan ljus och
mörker. Närmast ljuset ligger gult och närmast mörkret ligger blått. Enligt Goethes teori kan
även färgerna förtätas och förmörkas och då bildar gult och blått, rött. Han konstruerade
dessutom en färgcirkel som består av gult, rött och blått som huvudfärger. I den här cirkeln
kan man tala om en plus- och minussida. Färgerna på plussidan är gult, orange och rött och de
gör sinnet rörligt, livligt och strävande. På minussidan har vi färgerna blått och violett och de
gör sinnet oroligt, vekt och längtande. Grön är den färgen som står för utjämningen mellan de
motsatta polerna gult och blått och är även skönast att se på. (Nilson 1999)
Idag räknas fortfarande gult, blått och rött till de tre primärfärgerna, sekundärfärgerna är
även de detsamma som tidigare, orange, grönt och violett. Sedan finns det sex tertiärfärger, de
är en blandning mellan primärfärgerna och sekundärfärgerna, gulorange, rödorange,
rödviolett, blåviolett, blågrönt och gulgrönt. Alla färger har tre egenskaper och det är färgton,
valör och intensitet.
Färgton: utgångsfärg, en av de 12 färgerna i färgcirkeln
Valör: färgens ljushet eller mörkhet
Intensitet: färgens klarhet eller dämpning (Edwards 2004)
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Färgernas betydelse som nämns nedan är sedda i deras rena form. Om färgen ändras till en
ljusare, mörkare eller mer mättad färg får den en annan betydelse och effekt. En ljusgrön färg
har inte samma betydelse som en mörkgrön.
Röd
Röd är en stark färg som står för bland annat styrka, makt, krig, kärlek och passion.
Orange
Orange är en kombination mellan styrkan hos det röda och den glada gula. Ord som
förknippas med orange är entusiasm, lycka, kreativitet, framgång och uppmuntran.
Gul
Gul är glädjens färg. Den står också för lycka, intellekt och energi.
Grön
Grön symboliserar naturen, tillväxt, harmoni, fruktsamhet, pengar och det fräscha.
Blå
Blå associeras ofta med djup och stabilitet. Blå kan också betyda tillit, visdom, förtroende,
intelligens och sanning.
Lila
Lila är en kombination av den stabila blå och styrkan hos den röda färgen. Lila förknippas
med makt, lyx, ambition, värdighet och magi.
Vit
Vit anses vara den rena färgen. Den associeras med ljus, godhet, oskuldsfullhet och renhet.
Svart
Svart är den mörka färgen som associeras med makt, elegans, formalitet, död, ondska och
mystik.
(color-wheel-pro)
Mer om färgernas betydelse finns på http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html

3.6 Stereotyper
Stereotyp, inom psykologin förenklad och ofta fördomsfull föreställning om t.ex. människor
som hör till en viss kultur, nation, religion eller yrkesgrupp; bidrar ofta till att vidmakthålla
fördomar och negativa attityder. (Nationalencyklopedin)
Stereotyper är för oss ett sätt att förenkla hur vi ser på världen. Alla använder vi oss av
stereotyper i viss mån. Vi behöver det för att världen i övrigt är komplicerad och vi klarar inte
av att ha en sådan hög åtskillnad på allt. Istället utvecklar vi eleganta och noggranna åsikter
till vissa ämnen, medan vi håller oss till enklare och mer skissartade bilder till andra ämnen.
Stereotyper behöver alltså inte vara något negativt utan kan ibland vara en förenkling som
hjälper oss att strukturera en komplex tillvaro. Risken med stereotyper är dock att man
förenklar för mycket och det är lätt att bli blind för den individuella personen och då blir det
lätt negativt och orättvist. Det finns olika typer av stereotyper, det finns för t.ex. folkgrupper,
arbeten, klasser och kön. När det gäller kön har vi stereotyper som att män är mer dominanta,
kontrollerade och självständiga. Kvinnor däremot är enligt stereotypen mer socialt känsliga,
vänligare och mer intresserade av andras välgång. Ett annat könsstereotypiskt exempel är att
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om en man löser en svår uppgift anser många att han löste den med talang, medan om en
kvinna löser samma uppgift anser de istället att hon gjorde det med hjälp av tur eller hårt
arbete. Om mannen dock inte lyckas med att lösa uppgiften anser många att det berodde på
otur eller dålig insats och om kvinnan inte lyckas anser de att det berodde på att det var för
svårt. (Aronsson 1999)
Det finns alltså en mängd mer eller mindre omedvetna föreställningar förknippade med
kön. Ett exempel som är relevant i samband med detta arbete är föreställningen om kvinnan
som mild, vänlig och god. Vad innebär det om man vill designa en karaktär som inte är god,
eller till och med ond? Detta kommer att diskuteras mera senare i rapporten.
I spel förekommer det också stereotyper i olika former, ett exempel är utseendet på
karaktärerna. När det gäller utseende är det vanligt att hypersexualisera en karaktär. Dock
tilltalar de mest tonårspojkar och män. Manliga karaktärer får ofta extra breda axlar och bröst,
stora muskler, markerade käkar, större händer och fötter. Kvinnliga karaktärer får ofta stora
bröst, smal midja, breda höfter och långa ben. Dessutom är de ofta lättklädda eller har tajta
kläder. (Adams, 2007)
I spel kan vi också använda oss av det vi själva använder oss av för att visa vem vi är på
karaktärer, kläder, symboliska objekt(accessoarer), frisyrer och eventuellt vapen. Även namn
kan påvisa hur karaktären är. Det är viktigt att karaktären har något unikt som gör att den blir
lätt att identifiera. (Adams, 2007)

3.7 Västerländskt och österländskt
Tecknad film skiljer sig väldigt mycket beroende på var ifrån de kommer. Jag har i det
följande avsnittet valt att titta på västerländsk tecknad film från Disney och japansk anime.
I Disneys filmer är det enkelt att avgöra vem som är vem. Den karaktär som är attraktiv är
den snälla medan den oattraktiva är den onda. Det ska inte vara svårt att veta vem som är den
goda och vem som är den elaka. Naturligtvis finns det undantag, men då är det också ett
medvetet val, t.ex. Skönheten och Odjuret (Disney). Där är det inte Odjuret som är elak vilket
man först skulle kunna tro, utan Gaston. Västerländskt synsätt i tecknad film, speciellt Disney,
är att det som är attraktivt och vacker är det som är bra och gott, medan det som är oattraktivt
och fult är det dåliga och onda. Därför är de flesta av Disneys huvudkaraktärer och hjältar
attraktiva på något vis, som sagt det ska inte vara svårt för betraktaren att veta vem som är
vem.
Om vi tar Den lilla sjöjungfrun (Disney) som ett exempel, huvudkaraktären heter Ariel och
är en söt och ung sjöjungfru. Hon har stora blåa ögon och är nätt med en väldigt smal midja.
Hon har långt rött hår och en grön stjärtfena. Hennes anatomi är attraktiv, enligt det
västerländska skönhetsideal som beskrevs i bakgrundsavsnittet 3.2 Fysionomi, och hennes
starka komplementfärger gör att hon är lätt att känna igen.
Skurken i filmen däremot är varken söt eller ung. Ursula har små svarta pupiller och en
kraftig, till och med fet figur. Hon är kraftigt sminkad och har en enorm mun. Huden är lila,
håret är vitgrått och istället för en stjärtfena har hon en bläckfisks tentakler till underkropp.
Hon är väldigt lätt att känna igen med sin överdrivna design, men hon är inte attraktiv.
Ett annat exempel är Aladdin (Disney). Aladdin är huvudpersonen och han är en
normalbyggd, men vältränad svarthårig kille. Han har precis som Ariel stora ögon, fast bruna.
Hans kläder är en lila väst och ett par beigea pösiga byxor. På huvudet har han en lilaaktig
fez. Även hans anatomi är attraktiv och hans lila väst skiljer honom från mängden.
I den här filmen är skurken Jafar. Han är en lång och smal karaktär med svart skruvskägg.
Ögonen är smala och han har mörka ringar under dem, kroppen är lång och smal. Kläderna
består av en skrud med axelskydd och mantel och är svart och röd.
I en mer österländskt influerad kontext som t.ex. anime eller manga använder de inte
nödvändigtvis samma sätt att gestalta karaktärer på som i Disney. Här kan de istället låta alla
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vara mer eller mindre attraktiva, även de onda. Ibland är till och med de onda mer attraktiva
än de goda karaktärerna. Här har inte utseendet samma betydelse som i Disneyfilmer, här
kommer deras livsåskådningar, alltså godhet eller ondska och personligheter fram genom
deras handlingar och attityder istället. Även om vi inte har utseendet att gå på, på samma sätt
som i Disney är det inget problem att veta vem som är vem i en serie eller film.
Jag tänkte använda mig av samma strategi när jag studerar karaktärerna i animeserierna
som jag använde mig av när jag studerade Disneyfilmernas karaktärer, dock upptäckte jag att
det var svårt att hitta serier där det finns en god och ond kvinna, det var lättare att hitta en
serie med en god och ond man. Jag ville dessutom att det skulle vara serier som jag själv sett,
på grund av att det skulle vara enklare för mig att veta vilken typ av personligheter de har.
Den första serien jag nämner har jag inte sett, men den andra har jag sett. Ett annat krav jag
hade när jag valde serie var att det bara skulle finnas en skurk, bara för att det skulle bli så
tydligt som möjligt vem det är jag beskriver.
Mitt första exempel heter Saya och kommer ifrån Blood+( Production I.G, Aniplex). Saya
är en smal och söt tjej med långa ben. Ögonen är rödbruna och stora medan håret är kort och
är blågrått. På sig har hon en japansk skoluniform som består av en vit skjorta med en röd
rosett kring halsen, en mörkblå kjol och svarta skor. Vapnet hon använder är en form av
katana med viss modifikation.

Bild 1. Saya
I serien heter skurken Diva. Hon är också smal och söt och har långa ben. Hennes ögon är
blå och är också ganska stora, men lite smalare än Sayas. Håret är långt och är blågrått. På
huvudet har hon också en liten krona med fladdermusvingar. Klädseln består av en lång
mörkblå klänning, på axlarna har hon även fladdermusvingar som en del av klädseln. Runt
halsen har hon en blå ros med ett vitt långt band i en rosett. På ryggen har hon ett par
fladdermusvingar.
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Bild 2. Diva
Andra exemplet är Chrono Crusade (GONZO Digimation). Den goda manliga
huvudkaraktären heter Chrono och är en demon. Han ser ung, smal och liten ut. Ögonen är
stora och är röda. Håret är lila och uppsatt i en fläta. I pannan har han ett rött pannband.
Kläderna består av en röd rock och shorts, svarta tajta byxor och långärmad tröja, över de
svarta byxorna och tröjan har han en vit tröja och knähöga strumpor och ett par beigea skor.
Chrono är liten och söt och lätt att känna igen.

Bild 3. Chrono
Skurken i serien heter Aion och är även han en demon. Han är lång, smal och attraktiv.
Ögonen är ganska smala och lila, han har också glasögon och håret är långt och vitt uppsatt i
en hästsvans. Han har en lång vit rock på sig med några svarta detaljer, vit tröja och vita
byxor på sig, även skorna är vita. Med hans ljusa kläder och attraktiva utseende är han lätt att
urskilja från de andra.
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Bild 4. Aion
Det var några exempel från både västerländska och österländska tecknade filmer och serier för
att påvisa hur de skiljer sig från varandra. Många tecknade filmer, t.ex. Törnrosa (Disney
1959), Pocahontas (Disney 1995) och Ringaren i Notre Dame (Disney 1996), från den
västerländska världsdelen påminner om varandra, speciellt ser man principen ”What is
beautiful is good" tillämpas ofta. Dock förekommer det inte i alla västerländska filmer, ett
undantag är Shrek (DreamWorks 2001). Speciellt i tvåan blir det extra tydligt att de har vänt
på rollerna. Shrek och Fiona är båda de snälla och huvudrollsinnehavarna i filmen, men båda
är gröna träsktroll. Medan de onda är Den goda fen och hennes son, Drömprinsen, som båda
är människor och ser bra ut. I och med att de bytt roller på karaktärerna i den här filmen har
de använt sig av samma teknik som de använder sig av i österländsk tecknad film. Här spelar
inte utseendet lika stor roll, utan här är det handlingarna som visar vem personen är.
Det ska dock tilläggas att något som gör att vi inte blir rädda eller avskräckta av Shrek och
Fiona är att, trots att de är träsktroll så ser de inte elaka eller monstruösa ut. Båda har väldigt
mycket runda former, vilket brukar tolkas som ”snälla” former. Om de istället hade haft
spetsiga eller taggiga attribut hade de säkerligen inte gett samma snälla intryck. De har även
aningen större ögon än de andra mänskliga karaktärerna. Större ögon gör att något ser sötare
och mer oskyldigt ut och något som kan ge associationer till små barn eller däggdjursungar.

3.8 Inspiration
Inspirationen till mina karaktärer har jag fått ifrån olika håll. Dels har jag influerats från
filmer och spel. Det är svårt att kartlägga vilka filmer och spel jag har influerats av i och med
att jag säkerligen inte varit medveten om var ifrån alla mina designval kommer ifrån. Det
finns dock två spel som jag vet att jag influerats ifrån och det är Final Fantasy 7 (Squaresoft
1997) 2 och Guilty Gear XX Accent Core (Arc System Works 2002).
2

Squaresoft heter numera Square Enix
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3.9 Principer för att gestalta gott och ont
I den här delen av arbetet kommer jag ta upp principerna Filip Gyllström kom fram till i sitt
arbete. Det är de principer som jag till viss del utgått ifrån.

Goda karaktärer
Man: höga kindben. Symmetriskt ansikte. Tydlig käklinje. Markerade ögonbryn. Breda axlar.
Smal midja. Bra kroppshållning 3. Symmetrisk kropp.
Kvinna: mjuka ansiktsdrag. Symmetrisk ansiktsform. Stora ögon. Fylliga läppar. Tunna
ögonbryn. Ögonen lite brett isär. Höga kindben. Smal feminin kroppsform. Symmetrisk
kropp.

Onda karaktärer
Man: Osymmetriskt ansikte. Tydliga linjer i ansiktet. Dolt eller delvis dolt ansikte. Dolda
ögon. Strama läppar. Onaturlig kroppsform. Osymmetrisk kropp. Runda stirrande ögon.
Smala ögon. Variationer på ögonbryn.
I sitt arbete tog Gyllström fram principer för goda män och kvinnor, onda män, men inte för
onda kvinnor.

3

Filip har inte specificerat vad som är bra kroppshållning
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4 Metod
I det här kapitlet kommer jag ta upp hur jag har gått till väga i mitt arbete.
Jag började med att ta fram koncept på goda och onda karaktärer, både manliga och
kvinnliga, totalt 36 koncept blev det. I dessa skisser utgick jag ifrån de principer Filip
Gyllström kommit fram till i sitt arbete. När jag var klar bestämde jag mig för att utföra en
undersökning för att se vilka koncept jag hade lyckat bäst med och vad det var i koncepten
som tolkades på det viset. Efter undersökningen tog jag fasta på resultatet och skapade nya
slutgiltiga koncept.

4.2 Undersökning
Under arbetets gång kom jag på att det skulle vara bra om jag testade hur bra jag lyckats med
mina första koncept. Jag valde då att göra en undersökning av detta.
Jag valde ut fyra av koncepten som jag själv ansåg mest lyckade från de olika kategorierna
jag dittills ritat. Sedan skapade jag ett frågeformulär där testpersonerna fick skriva i en siffra
mellan ett och tio. Där 1= totalt god medan 10= totalt ond. De fick dessutom två rader att
skriva kommentarer på. Kommentarerna skulle bestå av attribut på karaktären de tyckte
förstärkte eller förtydligade karaktärens livsåskådning. T.ex. ögon, frisyr och ögonbryn.
Jag valde att göra ett bekvämlighetsurval när jag valde mina testpersoner, och med det
menar jag att jag valde personer som studerar samma utbildning som jag själv. Jag utförde
mitt test på Högskolan i Skövde på Dataspelsutvecklings- studerande studenter. Jag ansåg att
det inte skulle påverka mitt resultat nämnvärt om jag istället hade valt att utföra testet på en
gymnasieklass. Många av dagens ungdomar har stor erfarenhet av både spel, tecknad film,
västerländsk och österländsk, samma gäller även för serietidningar och manga. Utifrån det
anser jag att resultatet förmodligen skulle se likadant ut. Båda grupperna är relativt unga, med
relativt stor kännedom om området.
Jag visste inte hur lång tid testpersonerna behövde på sig för att hinna skriva ner det de
tyckte var viktigt, därför valde jag att utföra ett pilottest först. Jag tänkte utföra testet i en av
datorsalarna på Högskolan i Skövde och frågade de som var närvarande om de ville hjälpa till
i en undersökning jag hade i mitt examensarbete. Fyra personer ställde upp. Jag berättade lite
kort om hur testet skulle gå till innan vi satte igång. De hade 15 sekunder på sig att skriva dit
en siffra de tyckte passade, alltså mellan ett och tio och ett till tre attribut. Jag insåg snabbt att
15 sekunder var alldeles för lite tid av kommentarerna att döma, de tyckte att det gick alldeles
för fort. Efter testet frågade jag dem hur de tyckte det gick och hur lång tid de tyckte att de
borde ha haft. Vi kom fram till att 30 sekunder vore lämpligt.
Nu när jag hade gjort mitt pilottest kunde jag sätta igång med det riktiga testet. Jag frågade
även här de som satt i samma datorsal som jag själv om de ville vara med i en undersökning
jag hade i mitt examensarbete. När det inte fanns fler personer att fråga i den salen gick jag
och frågade i de andra datorsalarna om de ville vara med i min undersökning. Antalet
testpersoner per gång var fyra, med undantag från en gång då det var tre och en gång fem
stycken. Innan varje test gick jag igenom hur det skulle gå till och vilken typ av information
jag ville ha. Totalt frågade jag 24 stycken personer, varav fyra var testpersoner. Av dessa 20
var det tre tjejer.
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5 Resultat
5.2 Första koncepten
Arbetet började med att jag skissade upp några koncept på de goda manliga karaktärerna.
Totalt blev det 10 stycken. Efter det började jag med de onda manliga karaktärerna. Det blev
10 stycken där med. Sedan ritade jag åtta goda kvinnliga karaktärer. Sist ritade jag åtta onda
kvinnliga karaktärer.
När jag tog fram koncepten utgick jag till stor del ifrån Filip Gyllstöms examensarbete om
Visualisering av karaktärer. Hans arbete handlade om att ta fram principer för att gestalta
goda, onda och neutrala karaktärer. Några principer jag valde att utgå ifrån på de goda
karaktärerna var höga kindben, symmetriskt ansikte, markerade ögonbryn, bra kroppshållning,
symmetrisk kropp och stora ögon. På de onda valde jag att utgå ifrån dolt eller delvis dolt
ansikte, dolda ögon och smala ögon, se sidan 12. Jag utgick inte helt ifrån hans verk med
tanke på att jag har och ville ha en subtilare stil på mina karaktärer. På de onda karaktärerna
valde jag att istället titta på hur de framställs i den österländska kulturen, med inriktning på
det japanska. I japanska spel och anime framställs oftast den onda som häftigare och coolare,
ibland till och med mer estetiskt tilltalande än huvudkaraktären. I och med att jag har en
subtilare stil överdrev jag inte ansikten eller kroppsformer, utan jobbade istället mer med
kläder, frisyrer och accessoarer.
I början av arbetet med koncepten tänkte jag prova ta fram karaktärer med olika
kroppsformer. Jag ville prova att rita normalbyggda eller mer muskulösa goda män. Medan de
onda ville jag prova rita smalare eller kraftiga/muskulösa. När det gällde kvinnornas
kroppsbyggnad hade jag inte tänkt ändra så mycket. De ville jag inte överdriva eller
underdriva på samma sätt som männen. Efter bara ett försök på att rita en mer muskulös god
man insåg jag att det inte såg bra ut och jag gav upp den idén. Jag kände mig inte bekväm
med den stilen och valde att rita alla goda män normalbyggda. De första koncepten på de onda
männen provade jag rita en smalare variant av en normalbyggd man och en kraftigare man än
den mer muskulösa goda mannen. Även här kände jag mig inte bekväm med den underdrivna
eller överdrivna stilen. Jag valde då att använda mig av samma kroppsbyggnad på de onda
som på de goda. De kvinnliga karaktärerna ville jag som sagt inte prova underdriva eller
överdriva. Jag tyckte inte att det skulle passa in på min stil. När jag valde att inte under- eller
överdriva blev mina karaktärer mer likartade och jag fick jobba mer med kläder, accessoarer
och ansiktet. Det blev dessutom mer passande i mitt arbete i och med att jag skulle använda
mig av en subtilare stil.
Det Filip har kommit fram till är att goda karaktärer har mycket symmetri medan onda har
mer asymmetri. Även ögonens utformning tog jag fasta på. Goda karaktärerna har
normalstora eller lite större ögon medan onda har runda, stirrande eller smala ögon. Det var de
här riktlinjerna jag utgick mest ifrån när jag tog fram mina koncept. Symmetrin och
asymmetrin kommer då alltså främst fram i klädseln eller i frisyren. Det är där jag har valt att
placera attributen som gör att vi tolkar dem på olika vis.
Jag valde att använda mig av stereotyper till viss del i min karaktärsdesign också. Jag ville
underlätta för betraktaren att tolka mina karaktärer rätt. T.ex. genom bland annat att placera
attribut såsom ögonlapp och ärr på de onda karaktärerna. Dock ville jag inte använda mig för
mycket av stereotyper, de fick inte enbart bli stereotyper av onda och goda karaktärer. Jag
skulle som sagt bara ha vissa små inslag som skulle underlätta tolkningen av dem.
Här kan ni se de 16 koncepten jag ansåg mig ha lyckats bäst med att förmedla godhet och
ondska. Det är de bilderna jag använde mig av i min undersökning. Dock uppfattades inte alla
bilder helt som jag hade tänkt när jag skapade dem. Här visar jag listan på de olika
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karaktärernas livsåskådning och på sidan 17 kan ni se resultatet på hur testpersonerna
uppfattade dem.
A1: Ond
A2: Ond
A3: God
A4: Ond
A5: God
A6: God
A7: Ond
A8: God
A9: Ond
A10: Ond
A11: God
A12: Ond
A13: God
A14: Ond
A15: God
A16: God

Bild 5. Blandade manliga koncept 1
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Bild 6. Blandade manliga koncept 2

Bilder 7. Blandade kvinnliga koncept 1

Bilder 8. Blandade kvinnliga koncept 2

5.3 Resultat
När jag utfört undersökningen sammanställde jag datan jag fått in. Jag började med att räkna
ut ett medelvärde och ett medianvärde för varje karaktär. Jag valde att utgå ifrån
medianvärdet, på grund av att det hade hel- och halvtal. Det blev enklare att få en överblick
över resultatet. På medelvärdet förkom det mer decimaler och jag ville undvika att avrunda
värdet på grund av att det inte då blev lika exakt. Efter att jag räknat ut värdena tänkte jag ta
ut de två karaktärer med lägst respektive högst poäng. Lägst poäng för de goda karaktärerna
och högst poäng för de onda karaktärerna. Dock upptäckte jag att både de goda och onda
männen hade två karaktärer med samma medianvärde. Det gjorde att jag valde att ta dels den
karaktären med lägst och högst poäng och de två med samma medianvärde. Vilket betyder att
i deras fall använde jag mig av tre karaktärer istället för två som jag ursprungligen planerat.
Bilderna som valdes ut var A5 och A3/A8 för de goda manliga karaktärerna. A3 och A8 fick
samma medianvärde. De onda manliga blev A4 och A1/A7. Samma sak gäller för A1 och A7
som för A3 och A8. De goda kvinnorna blev A11 och A13. De onda kvinnliga karaktärerna
blev A12 och A14. Med det resultatet började jag titta på vad jag hade fått för kommentarer
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på just de karaktärerna i min undersökning. Utifrån de kommentarerna bestämde jag vilka
bitar jag skulle ta från de olika karaktärerna och sätta ihop till en ny för varje kategori.
Här är sammanställningen av resultatet på värdena jag fått för alla karaktärer.
A1: Medelvärde: 6.5 Medianvärde: 7
A2: Medelvärde: 5.9 Medianvärde: 6
A3: Medelvärde: 3 Medianvärde: 3
A4: Medelvärde: 6.95 Medianvärde: 7.5
A5: Medelvärde: 2.4 Medianvärde: 2
A6: Medelvärde: 4.05 Medianvärde: 4
A7: Medelvärde: 7.85 Medianvärde: 7
A8: Medelvärde: 2.9 Medianvärde: 3
A9: Medelvärde: 5.9 Medianvärde: 6
A10: Medelvärde: 4.2 Medianvärde: 4
A11: Medelvärde: 2.4 Medianvärde: 2
A12: Medelvärde: 7.95 Medianvärde: 8.5
A13: Medelvärde: 2.3 Medianvärde: 2
A14: Medelvärde: 7.15 Medianvärde: 7.5
A15: Medelvärde: 2.95 Medianvärde: 3
A16: Medelvärde: 3.85 Medianvärde: 4
Här är kommentarerna på de karaktärer som fick lägst respektive högst poäng. Med
kommentarerna gjorde jag så att jag satte ett samlingsnamn för de olika attributen, allt
liknande som hade med t.ex. håret och frisyren att göra valde jag att kalla ”håret”. Det gjorde
jag på grund av att det skulle bli lättare att sammanställa kommentarerna och lättare se vad
som fått flest kommentarer. Siffrorna står för hur många gånger kommentarerna förekom.
Kommentarer på A5: Klädseln (7), ögonen (5), ansiktsuttryck (3), håret (3), Ser ofarlig ut
(1), pojkscout (1), hjältelook (1), slapp klädsel (1), ögonbrynen (1), symmetrisk 1), posen (1),
utseendet (1), mild(?) (1), rocken (1), ansiktet (1), neutralt ansiktsuttryck (1), öppna
ansiktsdrag (1), ung (1), ser snäll ut (1), mjuka drag (1), ser oskyldig ut (1)
Kommentarer på A3: Ögonen (6), klädseln (2), håret (2), snäll träslöjdslärare (1), öppen
klädsel (1), snällt utseende (1), ser ledsen ut (1), symmetrisk (1), neutral (1), polerat utseende
(1), knäppningen på klädseln (1), ansiktsformen (1), rocken (1), neutralt ansiktsuttryck (1),
avslappnad (1), ansiktsuttryck (1), ser inte hotfull ut (1), harmlös (1), ung (1), ser oskyldig ut
(1), klen (1)
Kommentarer på A8: Ansiktsuttryck (3), håret (3), ögonen (2), klädseln (2), glad (1),
feminin ansiktsform (1), symmetriskt ansikte(1), symmetrisk klädsel (1), bältena (1),
symmetrin (1), korset på bältet (1), småleende (1), hjältelika drag (1), leendet (2), avslappnad
(1), ser öppen ut (1), ser snäll ut (1), neutral med drag åt det goda (1), ung (1), inga skydd (1),
vanlig pose (1)
Kommentarer på A11: Klädseln (7), håret (3), ögonen (1), ”känns god” (1), blåögd (1),
korkad (1), öppna händer (1), blyg (1), lösa ärmar (1), lugn klädseln (1), ansiktet (1), alvlik
(1), hållningen (1), avslappnat ansikte (1), banden på ärmarna (1), neutralt ansiktsuttryck (1),
avslappnad (1), ansiktsformen (1), ansiktsuttryck (1), lugn (1), ser oskyldig ut (1), ser snäll ut
(1), mycket tyg (1), snäll blick (1), städad look (1)
Kommentarer på A13: Håret (6), ansiktsuttryck (2), ögonen (2), ögonbrynen (2), hållningen
(1), alvlik (1), söt (1), symmetrisk (1), blick (1), klädselns mönster (1), luggen (1), toppen (1),
neutral (1), vänlig (1), avslappnad (1), öppen (1), själsäker hållning (1), ansiktsformen (1),
fröken robin hood (1), ser snäll ut (1), ljus (1), klädseln (1), harmonisk (1), snäll blick (1),
posen (1)
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Kommentarer på A4: Ögonlappen (15), rocken (6), ärr (6), nävarna (3), ögonen (3), klädseln
(2), håret (1), friska ögat (1), ledare (1), smart (1), ögonbrynen (1), hållningen (1), sur (1),
proper (1), oberäknelig (1)
Kommentarer på A1: Ärr (9), tatuering (6), ögonen (3), hållning (2), håret (2), taggarna på
stövlarna (2), arg (1), nävarna (1), snäll ansiktsform (1), lugn (1), överkroppsklädseln (1),
”straps” (1), bar överkropp (1), ”hero-aktig” (1), god (1), ögonbrynen (1), sur (1), stövlarna
(1), inga generella drag (1), ”badass” (1), kan vara protagonist (1)
Kommentarer på A7: Huvan (10), ögonen (7), skuggan i ansiktet (5), skorna (2), assassin
(1), busunge (1), klädseln (1), ansiktsuttryck (1), dolt ansikte (1), sur mun (1), sith (1),
”straps” (1), tjuv/ assassin (1), ögonbrynen (1), nävarna (1), aggressiv (1), posen (1),
”mörknezz” (1), ser ut som en rouge i WoW=ond (1), arg (1)
Kommentarer på A12: Huvan (11), ögonen (9), skuggan i ansiktet (6), nävarna (3), sur (3),
klädseln (2), ansiktsuttrycket (2), hållning (1), dolt ansikte (1), sith(1), håret (1), arg (1), tjuv/
assassin (1), ögonbrynen (1), spänd (1),”mean mofo” (1), posen (1)
Kommentarer på A14: Ögonen (8), håret (7), sminket (6), spetsiga kläder (4), nätärmar
(3),”super ond” (2), spetsiga detaljer (2), arg (1), ansiktet (1), stövlarna (1), nät i klädseln (1),
ögonbrynen (1), klädseln (1), onaturlig (1), extrem (1), pretentiös (1), försöker se ond ut (1),
magiker-känsla (1), ansiktet (1)
När jag studerar kommentarerna kan jag se att vissa attribut nämns oftare än andra och att
de hjälpte betraktaren att tolka karaktären som god eller ond. Jag ansåg att de kommentarer
som nämndes flest gånger skulle jag ta vara på och få in i min design, därför att det betyder att
betraktarna tyckte att de var viktiga och att det var det de lade märke till. T.ex. en av de onda
männen, A4, har en ögonlapp, det attributet nämndes 15 gånger. Det var ett attribut som
många lade märke till och förknippade med ondska. Likadant gäller A7 och A12, båda fick
många kommentarer på huvan och skuggan i ansiktet. Det var också något många förknippade
med ondska. När det gäller de goda karaktärerna upptäckte jag att det inte var något attribut
som uppmärksammades på samma sätt som hos de onda. Istället nämndes söt, ser ung ut, lugn
och avslappnad ofta. Det var det mer blandat med kommentarer. Överlag handlade
kommentarerna mest om det jag nyss nämnde och ansiktet, håret och klädseln, men inga
specifika attribut.

5.4 Slutgiltiga koncept
Med hjälp av undersökningen visste jag nu vilka karaktärer som jag hade lyckats bäst med för
att förmedla godhet och ondska. Utifrån den kunskapen och med hjälp av kommentarerna
skapade jag en ny karaktär till varje kategori. Jag valde att utgå mest ifrån den som fått lägst
respektive högst poäng, i och med att det var den som flest tyckte såg god eller ond ut. Jag
valde dessutom att utgå delvis ifrån en eller två karaktärer till, beroende på medianvärdet. Det
gjorde jag på grund av att jag ville ta de starkaste elementen från de olika i och med att ingen
lyckades uppnå minimum eller maximum på medianvärdet.
När jag skapade de slutgiltiga koncepten valde jag dessutom att rita dem i någon form av
pose som kunde påvisa vem de var. Dels gjorde jag det för att det var de slutgiltiga koncepten
och för att det skulle se professionellt och mer intressant ut. Jag valde att placera de goda i en
mer naturlig och avslappnad pose, medan de onda fick en mer bestämd, stängd och stel pose.

5.4.1 Den goda manliga karaktären
Slutgiltiga konceptet på den goda manliga karaktären består av tre karaktärer, A5, A3 och A8.
I och med att A5 var den som de flesta ansåg såg godast ut utgick jag mest ifrån den. Jag
valde att behålla kroppen och klädseln från honom. När det kom till håret var jag osäker på
vilken frisyr jag skulle välja, jag tyckte inte att A8:ans hår, som fått flest kommentarer,
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passade ihop med A5:ans kropp och klädsel. Dock ville jag inte behålla håret ifrån A5:an
också, därför blev det blev att jag valde A3:ans frisyr. En annan detalj jag valde att ta ifrån
A3:an var hans spännen på axlarna och sätta dit dem på A5:ans armar, även banden som
hänger ifrån ärmen valde jag att behålla. I och med att jag nu hade tagit tre detaljer ifrån A3
ville jag också ta något från A8, men jag hade svårt för att hitta något som passade in. Till slut
valde jag att behålla A8:ans bälte. Dessutom var det någon som hade uppmärksammat och
kommenterat på bältet.
Posen jag valde att placera den manliga goda i var en neutral och avslappnad. Om
avslappnat kroppsspråk hänvisar jag till kapitlet 3.4 Kroppsspråk på sidan 5. Han står lite
bredbent och med ena handen på höften. Den andra handen har han lätt knuten hängandes vid
sidan. Han har ett öppet kroppsspråk och pose för att inte inge fara. Ansiktet är neutralt,
bortsett från ett litet leende i mungiporna.

Bild 9. Slutgiltigt koncept, skiss 1

5.4.2 Den onda manliga karaktären
Slutgiltiga konceptet på den onda manliga karaktären är en blandning mellan A4, A1 och A7.
A4 var den som fått mest poäng därför valde jag att utgå mest ifrån den. Även här valde jag
att behålla kroppen och klädseln. A1 var den som fått flest kommentarer på håret och jag
tyckte att det passade in, vilket gjorde att jag behöll det. A1 hade dessutom fått några
kommentarer på taggarna på hans stövlar, så de lade jag till på A4:ans redan befintliga stövlar.
Dock modifierade jag dem lite. A1:ans ärr över mungipan valde jag också att behålla. Ifrån
A7 valde jag till slut att inte ta något ifrån som jag hade tänkt i och med att de kommentarer
han fått var mest riktade till hans huva och skugga i ansiktet. Jag kände att jag inte kunde
utnyttja det som gjorde honom ond, vilket resulterade i att jag valde att inte ta något attribut
eller detalj från honom.
Jag valde att placera den onda manliga karaktären i en bestämd pose. Han står med benen
lite brett isär och har händerna knutna hängandes vid sidorna. Mer om kroppsspråk finns på
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sidan 5 under kapitlet 3.4 Kroppsspråk. Ansiktet är även det bestämt och han har en hård
blick. Jag ville förmedla att han är hotfull och ingen man tar lätt på.

Bild 10 Slutgiltigt koncept, skiss 2

5.4.3 Den goda kvinnliga karaktären
Det slutgiltiga konceptet på den goda kvinnliga karaktären består av A11 och A13. De båda
fick samma poäng vilket gjorde att jag ville ta lika mycket ifrån dem båda. Jag valde att
behålla A13:s ansikte medan kroppen blev en mix av dem bådas. Även håret gjorde jag en
mix av, även fast A13 fick mer kommentarer. Jag behöll A13:s hår och hennes lilla luggtest,
men jag satte dit A11:s tofs och spänne. Klänningen består också av en mix mellan dem två.
Överdelen är ifrån A11 medan underdelen och mönstret kommer ifrån A13. Det som jag valde
att behålla helt ifrån A13 var hennes bälten och stövlar. Det berodde på att jag helt enkelt
tyckte att de såg bättre ut och tyckte att det passade bättre in. Från A11 valde jag att inte sätta
några handskar på henne på grund av att jag inte tyckte att det passade.
Posen jag placerade den goda kvinnliga karaktären i är avslappnad och öppen. Hon står
med benen lite isär. Armarna har hon som i en gest och händerna är öppna. Hela hennes
kroppspåk är öppet och fredligt. Ansiktsuttrycket är glatt med ett leende på läpparna.
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Bild 11 Slutgiltigt koncept, skiss 3

5.4.4 Den onda kvinnliga karaktären
Det sista slutgiltiga konceptet av dem var på den onda kvinnliga karaktären. Hon består av
A12 och A14. A12 var den som fick högst poäng och jag valde då att utgå mest ifrån henne.
Dock var jag lite kluven inför den här designen i och med att jag personligen föredrog A14:s
design framför A12. I och med att A12:s kommentarer mestadels bestod av hennes huva,
ögon och skuggan i ansiktet bestämde jag mig för att det måste finnas med. Det var vad jag
började med. När det kom till klädseln ville jag att hennes huva skulle gå ihop med hennes
klänning. I och med att jag föredrog A14:s klänning bättre, den fick dessutom flest
kommentarer, ville jag ha med den designen. Dock hade jag många funderingar kring hur jag
skulle föra samman deras skilda designer. Jag valde att behålla underdelen av A14:s klänning
orörd, jag ville behålla de spetsiga detaljerna, medan överdelen fick A12:s ärmar och A14:s
blixtlås. Efter lite konstruktiv kritik och övervägande gjorde jag om hennes kläddesign. Jag
valde att låta huvan gå ihop med klänningen bredvid blixtlåset och ta bort ärmarna. Jag valde
till slut dessutom att lägga till A14:s smink på grund av att jag tänkte på att skuggan i ansiktet
inte alltid är konstant, den är helt beroende av ljuset och om inte skuggan finns där behöver
jag något som komplement. Stövlarna valde jag att ta ifrån A14 på grund av att jag tyckte
bättre om designen och för de spetsiga detaljerna medan jag behöll A12:s frisyr och handskar.
A14 hade dessutom fått några kommentarer på sina nätärmar som jag tänkte lägga dit, men
jag valde att inte göra det därför att jag tyckte att det skulle bli för mycket arbete när jag
skulle texturera hennes modell sedan.
Den onda kvinnliga karaktären placerade jag i en bestämd och tuff pose. Hon står med
benen lite brett isär och har händerna på höfterna. Ansiktet är neutralt med en hård blick och
något ihopdragna läppar. Jag ville att hon skulle se hård och tuff ut med sitt kroppsspråk och
mimik.
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Bild 12 Slutgiltigt koncept, skiss 4

5.5 Färgläggning av koncepten
Nu när väl koncepten var klara var det dags att färglägga dem. Efter att ha läst om färglära
och färgernas betydelse sedan tidigare visste jag på ett ungefär vad för färgscheman jag ville
använda mig av på de olika karaktärerna. Jag hade bestämt mig för att använda mig av ljusa
färger på de goda karaktärerna och mörka färger på de onda. Dock ville jag inte enbart ha
ljusa färger på de goda och vise versa. Jag valde att lägga in små detaljer av mörka eller ljusa
färger i deras färgschema. Jag började fundera lite på vad för färger som skulle kunna passa
de olika karaktärerna. Alla utom den onda kvinnliga karaktären kom jag snabbt på ett
passande färgtema för. Färgerna är delvis anpassade efter deras betydelse som kan läsas på
sidan 6 under kapitlet 3.5 Färger och delvis efter mitt eget tycke.
Sättet jag valde att färglägga dem på blev digitalt, via Photoshop CS2 (Adobe). I och med det
beslutet skannade jag in bilderna. Valet att arbeta i Photoshop CS2 (Adobe) gjorde jag på
grund av att det är lätt och väldigt snabbt att prova olika färgkombinationer. Jag behöver
dessutom inte vara rädd för att det ska bli fel i och med att jag använder mig av lager, vilket
betyder att jag inte målar allt på ett och samma ställe. Det blir väldigt enkelt att färglägga om,
sudda eller bara ta bort ett helt lager utan att de andra lagren påverkas. En annan anledning till
att jag valde att jobba i Photoshop CS2 (Adobe) är att jag redan behärskar programmet och
vill bli ännu bättre på att jobba med det. När jag arbetade använde jag mig av min ritplatta,
Wacom Graphire 4 (Wacom), storlek A6.

5.5.1 Den goda manliga karaktären
Den goda manliga karaktären tyckte jag skulle passa i beigea och bleka färger, lite mer
naturliga färger. När det var bestämt började jag experimentera med olika färger och nyanser
för att komma fram till exakt vad för färg det var jag var ute efter. Hans rock fick en beigegul
färg, tröjan blev vit, byxorna fick vara ljusturkosa, bältet fick en ljus rödbrun färg, handskarna
blev svartbruna och stövlarna blev bruna. Anledningen till färgvalet på tröjan är för att vit står
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för godhet, färgen på byxorna återspeglar skydd och stövlarnas bruna färg betyder stabilitet.
Håret fick en lite mörkblondare nyans och ögonen blev gröna. Grön står för harmoni. Jag
valde dessutom att han skulle få en vanlig vit västerländsk hudfärg. Anledningen till detta är
för att de flesta goda karaktärer, i spel och film, är vita västerlänningar och jag ville hålla mig
till stereotypen på den här punkten.

5.5.2 Den onda manliga karaktären
Den onda manliga karaktären ville jag klä i mörka kläder därför blev det ett grått färgtema på
honom. Jag provade lite olika nyanser av grått och andra liknande färger innan jag hittade rätt.
Hans rock är mellangrå med mörkröda axelpartier och svarta detaljer, byxorna fick en
mörkgrå färg, handskarna fick samma färg som byxorna, benskydden fick en grå, metallisk
färg, stövlarna blev mörkbruna med en ljusgrå kant och ögonlappen fick bli svart. Färgvalet
på rocken beror på att grått är en blandning mellan vitt och svart, godhet och ondska, men i
och med att det är en mörkare grå anser jag den vara mer ond än god. Samma sak gäller för
byxorna och handskarna, de är mörkgrå, alltså mer åt det svarta, onda hållet. De mörkröda
axelpartierna symboliserar vrede och vilja. Hans hår fick en vit, ljusgrå nyans och ögonen
valde jag att vara gula. Vanligtvis betyder gul glädje, men här har jag tänkt att de gula ögonen
symboliserar reptilögon. Huden valde jag att ha lite blekare än en vanlig vit västerländsk
hudfärg. Jag tyckte att den ljusare hudfärgen passade bra ihop med det vita håret.

5.5.3 Den goda kvinnliga karaktären
Den goda kvinnliga karaktären visste jag att jag ville ha ett blått färgschema på. Jag ville ha
en ljusblå klänning, men visste inte exakt vilken nyans eller vad resten skulle ha för färger.
Även här provade jag mig fram tills jag kom fram till något jag tyckte om och passade.
Klänningen blev ljusblå med lite mörkblåare mönster, ärmarna blev vita, bältena fick också
bli vita, stövlarna blev ljusbeiga med gråa detaljer och hennes hårspänne fick samma gråa färg
som på stövlarna. Anledningen till den ljusblåa färgen är för att den symboliserar mjukhet och
blå betyder stabilitet. De vita ärmarna står för godhet. Samma sak gäller för bältena. Hennes
hår fick bli blont och ögonen blåa. Blå betyder även förtroende. Hudfärgen valde jag vara
solbränd. Jag ville få in en intressant kontrast mellan det blonda håret och den solbrända
huden.

5.5.4 Den onda kvinnliga karaktären
Den onda kvinnliga karaktären visste jag bara att jag ville ha mörka färger på, men inte vilka.
Jag provade massor av olika färger innan jag bestämde mig för att använda ett rött färgtema
på henne. Hennes klänning blev röd med mörka brunröda sidor, stövlarna fick bli mörkgrå
med en ljusgrå kant och handskarna blev svarta. Klänningens röda färg återspeglar hennes
styrka och vigör. De mörkt rödbruna symboliserar stabilitet och de svarta handskarna står för
ondska. Även de mörkgrå stövlarna står för ondska. Håret valde jag att göra brunt och ögonen
lät jag vara tomma, helt vita. Sminket vid ögonen valde jag vara svart för att det skulle verka
hotfullt och bli en skarp kontrast till huden. Hudfärgen ville jag skulle vara ganska blek i och
med att hon är ond. Därför fick hon en blekare hudfärg som går lite åt det rosa hållet för att
den skulle skilja sig från den onda manliga karaktären.
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Bild 13 Slutgiltiga koncept, goda karaktärer

Bild 14 Slutgiltiga koncept, onda karaktärer
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5.6 Modellering av koncepten
När de slutgiltiga koncepten var helt klara, både tecknade och färglagda, var det dags att
modellera dem.
Innan jag började modellera funderade jag på var mina karaktärer skulle kunna passa in, i
ett spel eller i något annat sammanhang. Jag valde att anpassa mina karaktärer till ett spel,
även om de nu inte ska placeras i ett spel. Valet att anpassa dem efter ett spel gjorde att jag
valde att inte modellerar dem alltför detaljerat, det blev inga högupplösta modeller. Jag valde
att sätta en lös gräns på max 10 000 trianglar.
Jag använde mig av Maya 2009 (Autodesk) när jag modellerade. Metoden jag valde att
använda mig av när jag modellerade var att börja med en box som jag sedan bygger på och
utformar till en kropp. I bakgrunden satte jag in ett plan med bilden på det slutgiltiga
konceptet av karaktären jag arbetade på. Jag valde att enbart utgå ifrån den bilden istället för
att utgå ifrån en front- och sidovy. Jag ville inte lägga ner extra tid på att rita upp dem och
dessutom ansåg jag mig vara tillräckligt bra på att visualisera mina egna karaktärer. Jag visste
hur jag ville att de skulle se ut när de var färdigmodellerade.
För att förenkla arbetet använde jag mig av metoden att jag gjorde en instans av kroppen,
vilket betyder att jag bara behöver jobba på ena halvan av kroppen så speglas den andra och
blir likadan. I och med att mina karaktärer är symmetriska fungerade det bra. När jag ansåg
mig vara klar med modellen tog jag bort den speglade sidan och kopierade den arbetade igen,
då dock som en vanlig kopia. Sedan slog jag ihop de båda till en modell. Nu hade jag en helt
symmetrisk modell av min karaktär. Dock har den goda och onda manliga karaktären lite
asymmetriska detaljer som jag fick lägga till i efterhand
Jag valde att enbart skapa två modeller från grunden, den goda manliga och kvinnliga
karaktären. De andra två valde jag att utgå ifrån en tidigare version av dennes motsvarande
modell. Den onda kvinnliga karaktären jobbade jag vidare på utifrån en tidig modell av den
goda kvinnliga karaktären. Samma sak gjorde jag med den onda manliga karaktären.
Anledningen till det var för att spara in tid i och med att jag inte visste hur lång tid varje
modell skulle ta att få klar.
När modellen var klar fortsatte jag med att modellera dit hår på karaktären. Håret består av
helt platta polygonplan. Valet av metod beror på att jag tycker det blir snyggare med hår
gjorda av plan än om jag skulle modellerat håret som något solitt. Dessutom ville jag bli bättre
på att hantera den tekniken.

5.7 Texturering av modellerna
När modellerna var helt klara var det dags att texturera dem.
Jag började med att uv-mappa karaktärerna. Det betyder att jag skapar en platt bild av 3Dmodellen som jag vecklar ut som jag sedan kan måla på för att få färg på modellen. När det
var klart tog jag in bilden i Photoshop CS2 (Adobe) och började måla texturen efter samma
färgschema som användes till konceptbilderna. Efter att grunden var lagd målade jag dit
skuggor och ljus, exempelvis veck. Efter att det blev klart valde jag att lägga in lite
fotomaterial också, för att få in lite struktur i materialet, exempelvis ett foto på läder till den
goda manliga karaktärens rock.

5.8 Riggning och skinning av modellerna
Nu var det bara en fas kvar för modellerna att genomgå. Riggning och skinning.
Riggning skulle kunna beskrivas som modellens skelett. Arbetet går ut på att jag sätter ut
ben i modellens kropp för att den ska kunna röra på sig. Jag skulle inte animera mina
modeller, däremot skulle jag ställa dem i en pose som påminner om den på konceptbilden.
Därför behövde jag skapa ett skelett.
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Skinning är det som gör att modellen och skelettet sammankopplas. I det här läget
bestämmer jag hur mycket olika kroppsdelar ska påverkas av olika ben. Mitt mål här var att
arbeta tillräckligt mycket för att deformationerna skulle se bra ut. T.ex. att armvecket som är
ett känsligt område inte skulle lida av ”sugrörseffekten” (att det blir platt där det böjs).

5.9 Efterarbete
Efter att jag blivit klar med riggningen och skinningen blev det dags att poserar modellerna.
Jag poserade modellerna så likt som möjligt efter mina koncept. Resultatet blev inte helt
likt koncepten i och med att modellen är begränsad i sina rörelser och påverkas av hur den är
modellerad.
Efter poseringsarbetet ljussatte jag scenen som modellen befann sig i. Efter det renderade jag
scenen i Maya (Autodesk). Bilden som blev resultatet tog jag in i Photoshop CS2 (Adobe) och
retuscherade lite. T.ex. i armvecken målade jag till lite för att förbättra där skinningen inte
fungerade helt bra. Jag finjusterade lite annat också, som en liten kant på den onda manliga
karaktärens midja.
Efter det var mina modeller helt klara.

26

6 Diskussion
I detta arbete ville jag undersöka om det gick att designa goda och onda karaktärer med
subtilare medel. Jag har utgått ifrån Filip Gyllströms arbete om hur man designar goda och
onda karaktärer. Dock valde han att överdriva sin design mer än vad jag gjorde. Jag ville inte
att mina två onda karaktärer skulle vara monstruösa eller liknande. Det intressanta i mitt
arbete var att se om det fungerade att använda sig av subtilare medel i karaktärsdesignen och
att betraktaren fortfarande kunde tolka rätt karaktär till rätt livsåskådning. Dessutom valde jag
att skapa en ond kvinna till skillnad från Filip.
I början av arbetet hade jag planerat att ta fram koncept på en god, en ond och en neutral
karaktär, men i och med att jag skulle använda mig av en subtilare stil trodde min handledare
att det skulle bli svårt att skapa en neutral karaktär när ingen av de andra två hade överdrivna
eller tydliga drag från de olika livsåskådningarna. Jag höll med att det kunde bli ett problem
och dessutom ville jag få in både män och kvinnor i min design, men jag visste inte vilket kön
jag skulle designa till vilken karaktär. Istället bestämde jag mig för att ta fram fyra koncept,
två män och två kvinnor och bara god och ond som livsåskådning. Jag visste att det skulle ta
längre tid att genomföra, men jag ansåg att jag hade planerat bra och att det inte skulle ställa
till med några problem.
Under arbetets gång har jag kommit fram till det är svårt att skapa karaktärer som är
tillräckligt tydliga, i detta fall att de uppfattas som goda eller onda utan att de blir för
stereotypiska. Jag ville använda mig av stereotyper till viss del för att just förtydliga, men jag
ville inte att de endast skulle bli stereotyper. Jag upptäckte också att det var en bra idé att
sammanslå de två tydligaste karaktärerna till en i det slutgiltiga konceptet. Då fick jag med de
viktigaste attributen och dragen. Något som jag däremot redan visste var att mina koncept
skulle bli tydligare med färg än om de bara var svartvita. Färger hjälper oss att tolka t.ex.
objekt och kläder på olika vis, i och med att alla färger har sin individuella betydelse.
Blandningen av en undersökning och dess resultat med sammanslagna koncept och färg
gjorde att jag kunde skapa goda och onda karaktärer med subtilare formelement. Som
dessutom betraktaren uppfattar på rätt sätt.
Svårigheter med arbete har förekommit i olika former. Till att börja med hade jag först
tänkt att variera kroppsformen mer på mina karaktärer, men jag insåg snabbt att resultatet inte
blev bra och jag valde att falla tillbaka till att alla mina karaktärer hade liknande
kroppsbyggnad. Dock efter en bit in i arbetet insåg jag att det gynnade mitt arbete i och med
att jag ville använda mig av subtilare medel i min karaktärsdesign. En annan svårighet med
arbetet var att få betraktaren att tolka rätt när jag använde mig av det österländska synsättet på
de onda karaktärerna, främst det japanska, i min design. Just på grund utav att de onda
karaktärerna inte är fula eller oattraktiva, som annars hjälper betraktaren att tolka dem som
onda på grund av principen ”What is beautiful is good”. Jag upptäckte dessutom att det var
svårare att ta fram koncept på den onda kvinnliga karaktären än den goda kvinnliga
karaktären. Troligtvis beror det på att jag inte ville använda mig för mycket av stereotypen att
den onda kvinnan är lättklädd, utan jag ville att hon skulle ha på sig något mer täckande
plagg, i detta fall blev det en kort klänning. Trotts dessa svårigheter tycker jag ändå att jag
uppnått mitt mål.
Nu när jag är klar med mitt arbete kan jag se vad som gått bra och vad som gått mindre bra.
Till att börja med hade jag tänkt att arbetet med skisserna och modellerna skulle ta lika
mycket plats, men nu blev det istället att skisserna fick mer fokus än modellerna. Delvis beror
det på att det krävdes mycket mer efterforskning till skisserna, medan när jag modellerade
följde jag bara koncepten jag gjort. Dessutom nu när jag är klar med modellerna känner jag att
jag kunde ha gjort ett bättre jobb med dem, även om jag var nöjd med dem när jag precis
blivit klar med dem. Känslan att jag var mer nöjd med den sista karaktären än med den första
27

fanns dock redan, vilket betyder att jag utvecklats under den här perioden. Det som dock gjort
mig mer missnöjd med dem var att jag inte lyckades helt med skinningen, vilket påverkade
hur de såg ut när de stod i sin pose. Trots detta ser jag det som något positivt, även om jag
modellerat fyra karaktärer har jag utvecklats under den tiden och det är lika värdefullt.
Om jag hade möjlighet att göra om mitt arbete hade jag säkerligen fått ett liknade resultat,
det som främst skulle ha lyckats bättre är mina modeller i och med att det är inom det området
jag anser att jag har förbättrats mest i. Jag anser också att jag utvecklats inom mitt
karaktärsskapande och fått bättre förståelse för hur vi uppfattar karaktärer och att stereotyper
kan hjälpa och förtydliga en karaktär och inte enbart vara ett negativt laddat ord. En annan del
jag hade gjort annorlunda om jag gjorde om arbetet var att jag skulle redan från början ha
planerat in min undersökning jag utförde, nu gick det bra i och med att jag hade planerat in så
pass mycket extra tid på att ta fram koncepten. Jag kanske dessutom skulle ha utfört en till
undersökning på de slutgiltiga koncepten för att se om de uppfattades som jag avsett. Även
om jag tycker att jag har lyckats och att jag tycker det är självklart vilken karaktär som är vad,
kanske inte alla tycker att det är lika självklart som jag. Jag tog dock tillfället i akt och frågade
de närvarande på min milestone om de kunde se vilken karaktär som var vad. Jag visade
koncepten en och en och de närvarande uppfattade på en gång vilken karaktär som var god
och ond. Sedan visade jag de färglagda koncepten och då tyckte de att det blev ännu tydligare
vem som var vad. Det kan inte räknas som en riktig undersökning, men jag vet nu i alla fall att
mina koncept tolkas som jag hade avsett av dessa personer i det här sammanhanget.
Något som skulle vara intressant att arbeta vidare på vore att ta modellerna vidare, genom
att animera och ljudsätta dem. Det vore intressant att se hur mycket tydligare en karaktärs
livsåskådning kan bli genom animationer och tal. En annan intressant tanke, som kom upp på
min milestone var att prova byta färgteman på karaktärerna. Att de goda fick ett mörkt
färgtema och de onda fick ett ljust och se om vi fortfarande tolkar dem som goda och onda
eller om vi ändrar uppfattning. Då får man reda på hur mycket färgerna spelar roll och hjälper
oss att tolka karaktärer. En till tanke var att prova ta bort alla attribut, alla accessoarer och
kläder och även där se hur stor vikt vi lägger på dem. Går det att förmedla livsåskådningar
även utan sådana attribut? Det vore intressant att ta reda på.
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7 Slutsats
I detta arbete har jag undersökt om det går att förmedla godhet och ondska genom subtilare
formelement på karaktärer. Min frågeställning löd: Hur får jag betraktaren att tolka en
karaktär som god eller ond med subtilare formelement?
Jag ville ta fram koncept på två män och två kvinnor, en god och en ond av varje. För att
komma fram till mitt resultat studerade jag bland annat Filip Gyllströms examensarbete,
fysionomi, kroppsspråk, färger och stereotyper. Sedan tecknade jag koncept av de olika
karaktärerna med de olika livsåskådningarna. Totalt blev det 36 konceptbilder innan jag kom
fram till de slutgiltiga koncepten av de fyra karaktärerna. Innan jag kom fram till de fyra
slutgiltiga koncepten utförde jag en undersökning som hjälpte mig plocka ut det viktigaste
formerna och attributen hos de olika karaktärerna. De slutgiltiga koncepten färglade jag för att
sedan modellera och texturera i 3D.
Jag tycker inte att jag lyckades helt med att överföra karaktärernas former från koncepten
till 3D modellerna. Däremot tycker jag att jag lyckades överföra attributen och färgerna på ett
korrekt sätt. De är som sagt inte helt korrekt återgivna, men det går helt klart att se vilken
karaktär som är vad, vem som är god och vem som är ond.
I Filips arbete hade han inte tagit fram några principer för en ond kvinna, men jag använde
mig av principerna han hade tagit fram för en ond man och kommit fram till att det gick att
använda de även när man skapade en ond kvinna. Jag kom också fram till att det gick att
använda sig av hans principer även på en mindre överdriven stil, som min egen.
När det gäller min frågeställning har jag inte kommit fram till ett exakt och konkret svar på
hur jag kan förmedla godhet och ondska på ett subtilt sätt i min karaktärsdesign. Däremot
finns det riktlinjer jag kan använda mig av och de riktlinjerna jag använde mig av i mitt arbete
är:
Goda karaktärer, manliga och kvinnliga: höga kindben, symmetriskt ansikte, markerade
ögonbryn, bra kroppshållning, symmetrisk kropp, stora ögon och symmetri.
Onda karaktärer, manliga och kvinnliga: dolt eller delvis dolt ansikte, dolda ögon, smala
ögon och asymmetri.
Med hjälp av dessa principer och former, stereotyper och färger kunde jag i detta arbete
förmedla karaktärer med livsåskådningarna god och ond genom subtilare formelement.
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Frågeformulär

Undersökning av koncept i Examensarbete i Medier
I den här undersökningen kommer totalt 16 karaktärer att visas, 8 goda och 8 onda. De har
gestaltats med subtila medel, inga överdrivna drag. Skriv den siffran som du tycker passar
bäst in på karaktären. 1= totalt god medan 10=totalt ond, vilken siffra som helst däremellan
går bra. På kommentarer skriver du 1-3 attribut som gjorde att du tolkade karaktären på ett
visst vis, t.ex. god.

A1
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A2
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A3
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A4
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A5
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A6
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A7
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A8
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A9
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A10
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A11
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A12
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A13
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A14
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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A15
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A16
God=1……………Ond=10 Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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