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Ikonisk karaktärsdesign

Johan Wahlbäck

Sammanfattning
I mitt examensarbete så har jag undersökt hur väl det lämpar sig att använda sig av 
tydliga grafiska ikoner för att skapa en karaktärsdesign som är tydligt identifierbar, 
oavsett grafisk stil. Jag har fokuserat på den första fasen, koncepttecknandet i detta 
arbete.

Just koncepttecknandet valdes som metod eftersom detta är det första steget i de flesta 
produktioner och det är i just denna fas man kan effektivisera arbetet även långt fram i 
produktionen.

Metoden som jag använt är att studera dvd:er från Gnomon Workshop och Massive 
Black för att undersöka hur olika, väl etablerade konceptartister,  går till väga för att 
undersöka  grafiska  stilar  eller  hur  de  förhåller  sig  till  utmärkande  element  i 
karaktärsdesign inom en produktion. Jag har sedan utfört ett praktiskt arbete där jag 
skapat  tre  karaktärsdesigner  inom  tre  grafiska  stilar.  Dessa  designer  har  sedan 
konverterats till de två stilar de inte har sitt ursprung inom.

Konverteringarna  utvärderas  sedan  genom intervjuer  med  respondenter  där  de  får 
granska designerna  och sätta  poäng på hur  väl  de  identifierar  karaktärsdesignerna 
mellan de grafiska stilarna.

Jag kommer fram till att fler ikoner bidrar till en större identifierande faktor då man 
skapar  karaktärer  och konverterar  dessa till  andra stilar  samt att  tre  är  det  minsta 
antalet  ikoner  är  lämpligt  att  använda  då  man  vill  skapa  en  tydligt  identifierbar 
karaktär, oavsett grafisk stil.
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1 Introduktion
Konvergenta kulturer i sin helhet är ett fantastiskt sätt för kultur att samverka och byta 
medieplattform. Som man diskuterade under en mässa i New Orleans, oktober 2003, 
“The New Orleans Media Experience” så finns där också problem eftersom de stora 
mediedistributörerna inte kan komma överens om en gemensam plattform att stå på. 
Eftersom vi i dag befinner oss i ett konvergent mediesamhälle (Jenkins, H. 2006) så 
borde  man  ha  detta  i  åtanke  redan  under  planeringsstadiet  då  man  skapar  nya 
produkter; tv-serier, spel, filmer, leksaker eller andra varianter av media. 
Skaparna av de olika fantastiska skådespelsplatserna bör i  framtiden tänka på och 
planera hur deras produkter kommer att överföras till de olika medieplattformar som 
samexisterar redan i dag.
I  dagens  konvergenta  mediesamhälle  så  verkar  det  vara  mycket  svårt  att  enbart 
fokusera  på  en  medieplattform  för  att  marknadsföra  sin  vision  eller  produkt.  Ta 
Matrix (1999) fenomenet som exempel så ser man tydligt vilken otrolig planering som 
krävs  för  att  skapa  en  produkt  som spänner  över  ett  flertal  medieplattformer  och 
vilken effekt en sådan produktion har på mottagarna eller i detta fall deltagarna av 
produktionen (Jenkins. H, 2006)
Detta  kan  i  sig  medföra  problem  om  koncepttecknaren  inte  tänkt  på  vilka 
mediesammanhang som produkten kommer att  verka i.  En visuell  design som ser 
funktionell  eller  spektakulär  ut  i  en  serietidning  kan  komma  att  se  mycket 
löjeväckande eller rent fånig ut på en verklig skådespelare. En visuell design som ser 
fashionabel eller modern ut på en skådespelare kan vara alltför intetsägande om den 
konverteras till ett actionfyllt spel där siluetten har större betydelse.
Man kan som koncepttecknare för den grundläggande visuella designen ignorera vad 
som kommer  i  nästföljande  led  och bara  fokusera  på  produktionen till  det  tänkta 
mediet  där  produkten  främst  skall  synas.  Sedan  kan  man  lita  på  att  andra 
koncepttecknare skapar en intressant visuell konvertering på originalkonceptet. Man 
kan också tänka steget längre och se till  att  den ursprungliga visuella designen är 
ikonisk  nog  eller  innehåller  tillräckligt  med  identifierbara  ikoner  för  att  en 
konvertering ska bli enklare längre fram.

Karaktärsskapande  och  koncepttecknande  är  en viktig  del  av  det  moderna 
mediesamhället men i och med utvecklandet av internet och andra medieplattformar 
så  stannar  sällan  en  produkt  inom  samma  media  (Jenkins.  H,  2006).  Detta  i 
kombination  med  skillnad  i  teknisk  prestanda  mellan  medieplattformarna  gör  att 
konverteringar  av  den  visuella  karaktärsdesignen  måste  göras,  kanske  för  att 
vidareutveckla  en  populär  film  till  en  tecknad  serie  eller  ett  licensspel  för  att 
marknadsföra  filmen.  Detta  ställer  högre  krav  på  den  visuella  designen  av 
karaktärerna, och speciellt krav på att de skall klara en konvertering och samtidigt 
behålla de grafiska kännetecken som gör dem unika.
Det är inte många grafiker som är bekväma med att arbeta med olika stilar och man 
hamnar lätt utanför sin bekvämlighetszon (Chan, J. 2009).

För att underlätta processen med att skapa karaktärsdesigner för konvergent kultur så 
bör grafiker lära sig vad som är unikt för olika grafiska stilar och ha det i åtanke då de 
skapar de originalkoncept som sedan skall konverteras. Genom att granska tidigare 
konverteringar så kan grafiker lära sig att identifiera vad som är specifikt för olika 
grafiska stilar och genom detta också identifiera vilka element i en visuell design som 
lämpar sig väl för en visuell konvertering. (mellan stilarna.) 

1



I denna uppsatts kommer jag att lägga stor vikt vid intervjuer med grafiker som länge 
arbetat inom media eller populärkultur, eftersom det är de som besitter den praktiska 
kunskapen och har de erfarenheter som krävs för att arbeta med och inte teoretiskt 
forska om visuell karaktärsutveckling.

I den praktiska delen av detta arbete så fokuserar jag på att skapa tre karaktärer. Dessa 
karaktärer konverteras sedan till tre grafiska stilar som jag valt att undersöka. Detta 
eftersom jag vill se om det finns större problem med att visuellt konvertera karaktärer 
från en viss stil till en annan utifrån den ursprungliga stilen.
Även om resultatet av karaktärsskapandet skall vara att underlätta en konvertering så 
är det just skapandet av karaktärerna som är fokus för detta arbete. Målet med detta 
arbete är att se om det finns regler som kan användas för att underlätta skapande av 
karaktärskoncept som skall vara konverteringsbara till de utvalda stilar som jag valt 
att fokusera på inom ramen för denna uppsatts.

Jag vill poängtera att denna uppsats enbart fokuserar på den visuella designen av en 
karaktär  och  att  arbetet  är  riktat  till  grafiker  med  goda  kunskaper  inom 
koncepttecknande. Jag går inte igenom tekniker för att  framställa karaktärskoncept 
från  grunden.  För  mer  information  om  detta  se  “Kreativa  metoder  av  Johannes 
Helgeson, 2008”.
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2 Bakgrund
Konvergenta kulturer är idag något som varje medieproducent måste förhålla sig till. 
Sedan  The  New  Orleans  Media  Experience  (2003),  där  stora  medieproducerande 
företag möttes för att diskutera framtiden så har just det konvergenta mediesamhället 
varit en stor del av planeringen för att nå ut med sina produkter. 
Att visuellt designa karaktärer för konvergenta kulturer är en utmaning då det kan 
vara  svårt  att  förutse  i  vilka  mediesammanhang  de  kommer  att  synas  eller  hur 
produkten kommer att utvecklas eller konverteras. Man kan dock göra kvalificerade 
gissningar genom att granska olika stilar och se vad som är utmärkande för dessa och 
därefter se vad man bör ha i åtanke då man gör själva koncepten.
Man kan också granska tidigare grafiska konverteringar och se hur mottagandet blivit 
och dra slutsatser av det som observerats.

2.1 Konvergent kultur
Konvergent kultur består av samexisterande medieplattformar där en produkt inte är 
låst till en enda plattform, den kan utvecklas och ta nya former i andra medier. 
Som exempel kan man ta en film som skall upp på biografen vilket är ett  media, 
reklamen för filmen kan marknadsföras genom mobiltelefoni, ett annat media. Detta 
är ett av de enklaste exemplen på samexistens av media. Jenkins text, ”Finding the 
origami unicorn” är ett mycket mer komplext och genomgående exempel (Jenkins, H. 
2006).

2.2 Källor
Huvudreferensen för detta arbete är Jason Chans dvd: Style Exploration. I filmen  går 
Chan igenom hur han går till väga då han utforskar olika grafiska stilar i början av en 
produktion.  Chan fokuserar på fyra stilar  och han kallar dessa för: Realistic style, 
Macho/Masculine style, Eastern/Semi anime style och Styleised/Cartoon style. Det är 
utifrån Chans terminologi som mitt arbete har sin bas. Det är hans sätt att definiera de 
olika  stilarna  som ligger  till  grund för  detta  arbete  i  stort,  även  om andra  källor 
används för att ytterligare förtydliga stilarna.
Jag anser att  Chan är en lämplig källa eftersom han är etablerad inom industrin och 
arbetar för Masssive Black, ett outsoursingföretag baserat i San Francisco som arbetat 
på:  Dragon Age (Electronic Arts, 2009),  KillZone2 (Sony Computer Entertainment, 
2009), Quake4 (Activision, 2005), InFamous (Sony Computer Entertainment, 2009), 
m.fl..
Chan har skapat karaktärskoncept till ett flertal AAA-titlar och hans träningsfilmer är 
populära  och allmänt  erkända att  vara  av  bra  kvalitet  på  det  IT-baserade  forumet 
conceptart.org. Det  bör  dock  poängteras  att  conceptart.org är  skapat  och  ägs  av 
Massive Black.
Även om Chans terminologi är basen för mitt arbete så är grunden till idén från en 
annan  artist,  Thiery  Doizon.  I  sin  dvd,  Character  Design  Pipeline (Gnomon 
Workshop, 2009) så skapar Doizon karaktärer och som ett avslut på filmen visar han 
en cartoonvariant av den skapade karaktären. Han noterar då att om det är möjligt att 
identifiera  en  karaktär  i  olika  stilar  så  har  man  skapat  en  tydlig  eller  ikonisk 
karaktärsdesign. Detta är dock enbart en sidonotis till ämnet i filmen.
Doizon är också en etablerad och respekterad artist som arbetar på företaget Steambot 
Studios, baserat i Montreal.
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2.3 Karaktärsdesign
Det finns ingen etablerad standard som alla koncepttecknare använder då de skapar 
sina karaktärsdesigner men det finns ett antal element som är återkommande. Det som 
många lägger mycket stor vikt vid är siluetten av en karaktär.
Siluetten är ofta det första visuella intrycket av en karaktär och den är mycket viktig 
då det är med hjälp av den som betraktaren identifierar karaktären i mörka områden 
eller scener då det är mycket action eller rörelse runt omkring (Chan. J, 2009). Många 
koncepttecknare  använder  sig  till  en  början  enbart  av  siluetten  då  de  designar 
karaktären eftersom den är så pass viktig för identifieringen. 
Efter arbetet med siluetten så är koncepttecknaren fri att arbeta på kostymdesignen, 
vissa artister arbetar dock med båda uppgifterna samtidigt. Så mycket som möjligt 
skall kunna kommuniceras om en karaktär genom dess kostymdesign, vad karaktären 
varit med om, vem han/hon är etc. Kläderna säger mycket om en karaktär, till och 
med snittet i ett par jeans kan ge en indikation om vilken personlighet en karaktär har 
(Chan. J, 2009). Det är också mycket viktigt att designa en karaktärs kostymdesign i 
relation till världen där det är tänkt att karaktären skall figurera (Mcaig. I, 2008). Att 
betänkas är också att en karaktärsdesign kanske någon gång skall kunna gestaltas av 
en skådespelare (Djurdjevic. M, 2006). Dessa filosofier bör dock inte appliceras på 
alla  grafiska  stilar  eftersom estetiken  eller  funktionaliteten  kan  skilja  sig  mycket 
mellan stilarna.
Till sist så kan koncepttecknaren också designa accessoarer eller personliga ägodelar 
för att ytterligare ge historia, personlighet eller funktionalitet till en karaktärsdesign. 
(Mcaig. I, 2008).
För att skapa en ikonisk karaktärsdesign så bör detaljerna och intrycket i alla nivåer av 
designen spegla vem karaktären är. (Doizon. T, 2009).
Utifrån detta så kan man dela in karaktärsdesignen i tre nivåer: siluett, kostymdesign 
samt personlig ägodel eller accessoarer. 
För att identifiera en karaktär så kan dock mer krävas än bara visuella detaljer till 
designen. Man bör också försöka injicera liv och karaktär till  sin skapelse, genom 
kroppsspråk och rörelsemönster. (Alexander Watt, C) Detta är mycket relevant då det 
blir ytterligare en igenkänningsfaktor, oavsett stil.

2.4 Tydliga grafiska ikoner
När koncepttecknaren skapar en karaktärsdesign så fyller han/hon dessa med grafiska 
ikoner. detta för att skapa en mer trovärdig karaktär. Det finns dock mer eller mindre 
generella  grafiska  ikoner  som  man  kan  använda  sig  av  och  hur  dessa  ikoner 
kontrasterar  mot  varandra,  säger  olika  saker  eller  skapar  olika  intryck..  Om 
koncepttecknaren väljer att placera en keps på en karaktär med säckiga byxor och en 
urtvättad t-shirt så är det bara en grafisk ikon. Om samma keps placeras på en kvinna i 
balklänning så skapar den en tydlig grafisk ikon eftersom den sticker ut och säger 
något om karaktären. Små veck eller utbuktningar i en siluett kan skapa en grafisk 
ikon eller intryck men vill man ha en tydlig grafisk ikon så bör den sticka ut mot 
andra  liknande  siluetter  på  något  vis,  berätta  för  betraktaren  att  det  är  just  den 
karaktären som ses på skärmen. Tydliga grafiska ikoner är ingen allmän term som 
används  inom konceptvärlden  men  för  detta  arbete  så  behövs  ett  uttryck  för  att 
särskilja  vanliga  grafiska  detaljer  som klädsnitt,  vardagliga  klädesplagg,  rynkor  i 
kläder, eller enkla tryck från tydliga grafiska ikoner, som emblem, speciella vapen, 
accessoarer  eller  tydligt  kontrasterande,  alternativt  utstickande,  element  i  en 
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karaktärsdesign.  I  detta  arbete  så  är  tydliga  grafiska  ikoner  karaktärsdefinierande 
element i designen som särskiljer en karaktär från andra liknande karaktärer. 

2.5 Tidigare visuella konverteringar
För att presentera en idé om hur en grafisk konvertering går till så granskas här tre 
exempel där en visuell konvertering har skett med mer eller mindre lyckade resultat. 
Det bör poängteras att lyckad visuell konvertering inte går att mäta med siffror eller 
grafer  utan  snarare  är  baserad  på  det  mottagande  konverteringen  får  av 
konsumenterna av det nya mediet där den figurerar eller anhängarna av det media där 
konverteringen har sitt ursprung. Mycket av detta beror på smak vilket är svårt att 
kvantifiera  eller  bryta  ned  till  hård  fakta  vilket  också  i  sin  tur  gör  att  detta 
uppsatsämne inte lämpar sig för empirisk forskning (Bryman, A. 2002). 

2.5.1 Fantastic Four (Invisible Woman)
Fantastic  Four (Marvel  Comics,  1961)  gavs  först  ut  som en  serietidning.  Serien 
handlar  om en  grupp  om  fyra  hjältar,  Mr.  Fantastic.  Human  Tourch,  Thing  och  
Invisible Woman, var och en med distinkta krafter. Invisible Woman har förmågan att 
göra  sig  själv  osynlig  samt  projicera  kraftfällt.  Sedan  seriens  skapande  har  hon 
genomgått en hel del visuella förändringar. Vad som dock är genomgående i hennes 
design är hennes (och resten av gruppens) uniform i blått  med en fyra skriven på 
bröstet samt hennes blonda hår.
Serien har bland annat konverterats till animerade serier och storbudgetfilmer och i 
figur 1 visas några av de visuella konverteringar som Invisible Woman gått igenom.
 

(Figur 1. Här ser vi tre varianter av Invisible Woman hämtade från Djurdjevic (2010), 
Lee & Kirby (1994) och Story (2005), illustrerade från vänster till höger.)
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Vi kan tydligt  identifiera  Invisible  Woman som samma karaktär,  dock inte genom 
hennes anletsdrag eller hennes kroppsform utan genom de tydligare grafiska ikonerna, 
fyran  på  bröstet  och  hennes  blonda  hår.  Uniformen,  eller  egentligen  fyran  i 
kombination  skapar  en  stark  grafisk  ikon  som  gör  karaktären  relativt  enkel  att 
konvertera. Att ha en så pass stark ikon är en klar fördel då man vill konvertera en 
karaktär från ett media till ett annat.
Detta  gäller  även  för  andra  superhjältar  som  exempelvis,  Batman,  Spiderman, 
Superman med flera, eftersom de tydligt kan identifieras eller associeras till genom 
sina dräkter. Man skulle kunna säga att det är dräkterna som är karaktärerna.

2.5.2 Lara Croft/Tomb Raider
Lara  Croft är  en  karaktär  som  skapades  1996  till  spelet  Tomb  Raider (Eidos 
Interactive, 1996). Hon är en mycket framgångsrik och ikonisk karaktär och många 
konceptartister har som mål att kunna skapa en lika ikonisk design (Doizon, T. 2009).
Hennes karaktärsdesign är fylld av tydliga grafiska ikoner som, hennes två pistoler, 
hennes  hölster  på  höfterna,  hennes  hårfläta/hästsvans  samt,  i  vissa  sammanhang, 
hennes ikoniska glasögon, gör att hon enkelt går att identifiera inom nästan vilken stil 
som helst. Den officiella Playstation-tidningen i USA beskrev henne som den första 
spelkaraktären som öppet ansågs vara sexig (Ryan, R. 2007). Pga hennes status som 
sexsymbol  så  ses  ofta  hennes  kroppsproportioner  och  då  främst  hennes  byst  som 
starka ikoner. Detta synsätt är dock något
 daterat eftersom karaktären genomgått ett flertal grafiska konverteringar och givits 
mer realistiska proportioner där brösten som ikon inte är lika framträdande.
Lara Croft har också gestaltats av en verklig modell för varje titel och bara genom att 
applicera dessa tydliga grafiska ikoner så verkar det som om man kan konvertera vem 
som helst till spelikonen.
Lara Croft har fritt konverterats mellan alla tänkbara mediformat, i  figur 2 är några 
exempel.  Lara  Croft  är  också enligt  Guinness  rekordbok den mest  framgångsrika, 
identifierbara kvinnliga spelkaraktären. 
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(Figur 2. Här ser vi fyra varianter av Lara Croft hämtade från Chung (2007), 
Silverstri (1999), Eidos Interactive (1994) och West (1997), illustrerade från vänster 

till höger.)

2.5.3 Super Mario Bros
Super Mario Bros (Nintendo, 1985) är ett av världens mest kända spel. Alla karaktärer 
är grafiska representationer av figurer med tydliga färger och siluetter. Mario med sina 
blå byxor, sin klarröda tröja och keps och sin mustasch bör vara en bra grund för en 
konvertering.
Detta var dock inte fallet då Super Mario Bros släpptes som en liveaction film 1993 
(Hollywood Pictures, 1993).
I detta fall verkar det som om originaldesignen är så pass enkel att alla försök att få 
den att anpassas till en mer detaljrik stil motverkar liknelsen till karaktären som vi ser 
i figur 3.
Ytterligare ett problem är de grälla färger som Mariodesignen är baserat på eftersom 
dessa färger inte fungerar väl i en mer realistisk omgivning. Karaktärsdesignen kan 
vara för baserad på den simpla siluetten av karaktären och de övriga elementen i 
designen kan vara  för  allmänna då  man konverterar  karaktären  till  mer  detaljrika 
stilar.
 

(Figur 3. Här ser vi tre varianter av Mario hämtade från Nintendo (1985), Hollywood 
Pictures (1993) och Nintendo (2007), illustrerade från vänster till höger.)

Efter att ha granskat detta så kan man se att den visuella konverteringen till stor del 
underlättas av tydliga grafiska ikoner i karaktärsdesignen. De ovan nämnda exempel 
är alla mycket kända karaktärer men något hände vid konverteringen av Mario. 
Spelfilmsvarianten av karaktären är svår att identifiera. Mario är skapad inom en 
supersimplifierad stil till skillnad från de två andra ovan nämnda exempel. En slutsats 
av detta skulle kunna vara att det uppstår problem då man har en mycket enkel 
karaktärsdesign som grund och sedan adderar grafiska element till designen för att 
anpassa stilen till en mer detaljrik medieplattform. Det finns varianter där Mario 
konverterats till en realistisk stil med exakt samma kostym och ikoner. Detta 
resulterar dock i att skådespelarna framstår som om de är utklädda till Mario. 
Resultatet av detta blir nästan skapelsen av en cartoon stil inom den realistiska stilen.

7



2.6 Grafiska Stilar
Att gå igenom alla grafiska stilar som existerar inom de olika medieplattformarna är 
inte möjligt inom ramen för detta arbete. Därför koncentrerar jag mig på tre olika 
stilar; cartoon stil, realistisk stil och macho/maskulin stil. 
Dessa stilar är valda eftersom jag vill ha ett brett visuellt spektra att utforska samt de 
stora skillnader i estetik och designfilosofier som stilarna för med sig.
Det bör också påpekas att detta är begrepp som Chan använder sig utav i sin dvd., Det 
är alltså hans definition av stilarna som är gällande för denna uppsats. 
Stilarna är också flitigt använda inom olika moderna medieplattformar som spelfilm 
(realistisk  stil),  serietidningar/actionspel  (macho/maskulin  stil)  eller  barnprogram 
(cartoon stil). 
Här  skall  också  påpekas  att  definitionen  av  stilarna  i  denna  uppsats  är  till  för 
koncepttecknaren som en generell guide att arbete utefter och inte som en redogörelse 
över den historiska utvecklingen som stilarna genomgått.

2.6.1 Cartoon stil 
Enligt  Chan så  är  denna  stil  mycket  individuell  beroende  på  vilken  artist  som 
använder sig av den. I figur 4 visas ett  exempel av cartoon stil  som är skapat av 
tecknaren och illustratören Sean Galloway.
Cartoon stil används ofta i animerade storfilmer för att den är animationsvänlig och 
uttrycksfull. Här är formspråket mycket viktigt och den grafiska representationen av 
till  exempel ögon eller munnar används i stället  för anatomisk korrekt avbildning. 
Anatomin kan vara mycket överdriven eller i vissa fall helt lagd åt sidan. (Chan, J. 
2009).  Det  är  viktigt  att  inte  belasta  nästkommande  led  i  produktionen  mer  än 
nödvändigt  så  därför  bör  man undvika  komplexa  former som inte  lämpar sig  för, 
exempelvis,  animation.  Karaktären  bör  också  ges  ikoner  för  att  lättare  kunna 
identifiera dem (Fernandez, E). 
Chans definition av cartoon bör inte kopplas till den svenska termen ”cartoon”  som 
lyder:  “teckning med skämtsamt,  satiriskt,  politiskt  eller  propagandistiskt  innehåll, 
oftast för publicering i dags- eller veckopress.” (Nationalencyklopedin, 2010).
I  detta  arbete  så avses  cartoon som en grafisk stil  och har ingen återkoppling till 
politik, satir, eller propaganda.

(Figur 4. Här ser vi exempel på cartoon stilen av Sean Galloway (2009).)
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2.6.2 Realistisk stil 
Enligt  Chan så grundar sig realistisk stil på de gamla mästarna som  Leonardo Da 
Vinci, Michelangelo eller Rembrant. Stilen är baserad på traditionell konst som, kroki, 
landskapsmåleri eller skulptering. Förr var stilen mer inriktad mot filmproduktioner 
men används numera även till spel eftersom tekniken tillåter det. Rustning, vapen och 
karaktärsdrag bör efterforskas för att ge ett trovärdigt intryck (Chan, J. 2009).
För att sälja stilen så skall karaktären grundas i världen, och vad en karaktär har på sig 
skall  kännas  naturligt,  ligga  i  lager  och  kännas  använt.  Viktigt  är  också  att  hålla 
teknologinivån i relation mellan både karaktärer och världen (Mccaig, I. 2008).
Fotografi kan också ses som en del av den realistiska stilen eftersom man med kamera 
avbildar verkligheten på ett tvådimensionellt plan. 
Det som  Chan menar med en realistisk stil har alltså mycket litet gemensamt med 
termen realism, vilken strävar efter att skildra verkligheten så oförfalskad som möjligt 
(Nationalencyklopedin, 2010). Chan syftar till, att på ett anatomiskt eller korrekt sätt 
avbilda karaktärer eller omgivningar, oavsett om dessa existerar i verkligheten eller ej.
I figur 5 visas exempel på karaktärer som är skapade inom en realistisk stil.

(Figur 5. Här ser vi exempel på den realistiska stilen hämtad från Henizen (okänt), 
Ross (okänt) och Mcaig (okänt), illustrerade från vänster till höger.)

2.6.3 Macho/maskulin stil
Enligt  Chan så  är  denna  stil  en  aggressiv  och  mycket  maskulin  variant  av  den 
realistiska stilen. Stilen är baserad på det stereotypiskt manliga och kvinnliga.  Chan 
beskriver stilen som maskulin. Den tar även upp kvinnligt formspråk fast mer som ett 
sätt att framställa kvinnor på ett sensuellt sätt, att göra dem åtråvärda. Om maskulin 
stil är en lämplig term kan diskuteras men termen får gälla här i brist på bättre. Denna 
stil är mycket populär i dagens tv-spel. Manlig karaktärsdesign är mycket fokuserad 
på typiska manliga attribut eller designelement som, amerikansk fotboll,  brottning, 
MMA,  överdriven  muskulatur,  etc.  Aggressiva  former  som  trianglar  eller  andra 
kantiga geometriska former är också vanligt förekommande. Kvinnlig design är mer 
inriktad på mjuka S-liknande former och sensualism. Karaktärer i denna stil anspelar 

9



på spelarens vilja att vara karaktärerna eller vara med dem . Rustningar  eller vapen 
kan vara ologiska och bygger mer på estetik än funktionalitet (Chan, J. 2009).
Stilen är också vanlig i serietidningar och har på senare tid ofta konverterats mellan 
medieplattformar  i  och  med  uppsvinget  och  populariteten  av  filmatiseringar  av 
superhjältefilmer.  Christopher  Hart är  en  känd  bästsäljande  författare  och 
serietecknare. När han talar om Cutting Edge Comics (en stil som är mycket lik den 
macho/maskulina stilen) så säger han:
“Todays comic book big guys go way beyond the norm. They are astoundingly im-
pressive. Massive. Awesome. They’re the next stop on your way to the cutting edge.” 
(Hart, C. 2001). 
Se figur 6 för exempel på macho/maskulin stil.

(Figur 6. Här ser vi exempel på den macho/maskulina stilen hämtad från Chan 
(2009), Hawkins (okänt) och Chan (okänt), illustrerade från vänster till höger.)
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3 Problemformulering
Eftersom  det  numera  är  troligt  att  en  karaktärsdesign  inte  stannar  inom  en 
medieplattform  så  är  det  viktigt  att  tänka  till  lite  extra  då  man  skapar 
karaktärsdesigner. Efter att ha granskat de tidigare konverteringarna i föregående del 
av arbetet så är det ganska tydligt att  det är de grafiska ikonerna som skapar den 
igenkännande faktorn i den visuella designen.

Om man tar  Lara Croft som exempel så kan vi se tydliga ikoner i hennes siluett, i 
form av hennes hölster på höfterna och hennes hästsvans. Man hittar sedan ikoner i 
hennes kostymdesign som de korta shortsen och hölsterbältena som löper tvärs över 
låren samt den gröna toppen. Gällande hennes accessoarer så är hennes två pistoler 
och cirkulära glasögon ikoner som kopplas till karaktären på reklamaffischer utan att 
Lara själv figurerar i bilden.

Lara har alltså flera ikoner i flera nivåer. Min teori är dock att det inte krävs ett lika 
stort  antar  ikoner som står att  finna i  Lara Crofts karaktärsdesign om de grafiska 
ikonerna är tydliga nog. 

När man granskar Invisible Woman från tidigare så lägger man tydligt märke till den 
starkaste  av  hennes  ikoner,  fyran  på  bröstet.  Invisible  Womans kostymdesign  har 
ändrats  genom  åren  men  den  tydliga  fyran  är  gällande  och  finns  med  i  alla 
konverteringar hon genomgått.  Invisible Woman har dock inga utmärkande grafiska 
ikoner i sin siluett eller accessoarer.  Invisible Woman är dock blond, något som är 
viktigt om man avbildar henne eftersom hon i stor grad saknar andra identifierbara 
ikoner.

Det  är  alltså möjligt  att  identifiera  karaktärer  även utan ett  flertal  tydliga grafiska 
ikoner men risken att man blandar ihop eller förlorar liknelsen till karaktären är större 
då dessa ikoner saknas. Om man skulle skapa en variant av  Invisible Woman som 
brunett  så  skulle  liknelsen  till  just  den  karaktären  försvinna  och  man  skulle  då 
förmodligen identifiera  karaktären  som en medlem av  Fantastic  Four genom den 
grafiskt definierade ikonen i form av fyran men få svårigheter att säga vilken medlem 
av gruppen det skulle föreställa i gruppen (om Invisible Woman nu inte var den enda 
kvinnan i gruppen).

Det är dock mycket svårt att avgöra hur många ikoner som bör skapas och i vilka 
nivåer. Om fokuset till exempel ligger enbart på ikoner i siluetten på en karaktär som 
skapats i en cartoon stil så kommer det definitivt att bli problem om man konverterar 
den designen till en realistisk stil eftersom det inte existerar samma spektra av form 
och  proportioner  att  leka  med  (Fernandez,  E).  Samtidigt  så  finns  inte  samma 
möjlighet  att  lägga  till  avancerade  detaljer  eller  ikoner  i  en  cartoon-baserad  stil 
eftersom en karaktär i denna stil ofta skall kunna animeras. Om det finns en slutsats 
som kan dras av detta så är det att man inte bör lägga alltför stor vikt vid grafiska 
ikoner i enbart en av nivåerna i en karaktärsdesign eftersom det är troligt att ikonen 
kommer  att  förändras  i  konverteringen  mellan  stilarna.  Därför  bör  alla  nivåer  i 
karaktärsdesignen användas för att skapa de grafiska ikonerna eftersom det då går att 
skapa  en  relation  mellan  ikonerna  och  genom  detta  bibehålla  mer  av 
karaktärsdesignen efter konverteringen.

För att skapa ikoner i alla nivåer av en design så måste alltså tre stycken skapas. En i 
siluetten, en i kostymdesignen samt en i form av accessoarer eller personlig ägodel.
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Är det tillräckligt att skapa tre tydliga ikoner, en i karaktärens siluett, en i karaktärens 
kostymdesign samt en i form av någon accessoarerna eller personlig ägodel, för att en 
karaktär skall kunna identifieras oavsett grafisk stil?

3.1 Metodbeskrivning
Att  utvärdera  utvecklingen  av  lämpliga  karaktärskonverteringar  till  varje  tänkbar 
medieplattform är inte lämpligt i denna uppsats. Det finns ett alltför stort utbud av 
stilar  och de är i  ständig förändring.  Därför koncentreras arbetet  på tre  stilar  som 
skiljer sig från varandra på ett flertal plan (se Bakgrund).
De stilar som har valts är: cartoon stil, realistisk stil samt macho/maskulin stil.

Efter  att  ha  läst  och  analyserat  den information  som finns  att  tillgå  om vad som 
definierar de olika stilarna samt ha granskat tidigare konverteringar så kommer tre 
unika karaktärer att skapas.
Antalet är tre eftersom det då går att undersöka vad skillnaden i resultatet blir om man 
skapar  en,  två,  respektive  tre  tydliga  grafiska  ikoner  till  karaktären.  Om  antalet 
karaktärsdesigner  ökade och därmed antalet  ikoner  så skulle en större liknelse till 
karaktären bibehållas efter en konvertering men inom detta arbete så är det poänglöst. 
Detta eftersom jag vill undersöka om tre tydliga grafiska ikoner är nog. Vi vet redan 
genom att granska Lara Croft att fler är att föredra om inga restriktioner finns.
Karaktärerna kommer att vara skapade så att den första av dem enbart har en tydlig 
grafisk ikon i siluetten, den andra med ikoner i både siluett och kostymdesign och den 
tredje med ikoner i siluett, kostymdesign och accessoarer eller personlig ägodel.
Detta  eftersom att  siluetten  som tidigare nämnts  är  den viktigaste  av  ikonerna då 
ljussättning eller detaljernas tydlighet kan variera beroende på situation. Att designa 
karaktärer  med  enbart  grafiska  ikoner  i  sin  kostym kan  jämställas  med  Invisible  
Woman eller andra superhjältar och just superhjältar är inte fokus för detta arbete. Till 
sist  har  vi  de  personliga  ägodelarna  eller  accessoarer  som  kan  fungera  som  en 
koppling till karaktärens personlighet, yrke eller kanske enbart som ett förtydligande 
till karaktärens funktion. En ikonisk karaktärsdesign kan i vissa fall fungera ypperligt 
utan en personlig ägodel eller accessoarer så det ligger som det sista och minst viktiga 
elementet i en karaktärsdesign.
Dessa karaktärer kommer jag sedan att konvertera till de stilar som tidigare redovisats 
för  att  se  om  det  är  tillräckligt  att  skapa  tre  tydliga  grafiska  ikoner  i  siluett, 
kostymdesign och accessoarer för att behålla karaktären i konverteringen.
Det kommer också att framställas varianter av designerna i gråskala för att se till att 
färgsättningen av koncepten inte framstår som en ikon i sig. Dessa varianter kommer 
att visas utöver originalkoncepten och inte i stället för dessa.

För  att  utvärdera  arbetet  så  kommer  det  att  genomföras  strukturerade  intervjuer. 
Ostrukturerade intervjuer skulle visserligen ge mig mer information på det subjektiva 
planet  hos  respondenterna  men  denna  information  kan  vara  svår  att  kvantifiera. 
Enkäter  kommer  också  att  användas  men  inte  i  form  av  en  enkätundersökning 
eftersom jag inte vill att någon av respondenterna skall kunna missförstå eller feltolka 
arbetet. Jag vill också ha möjligheten att kunna ställa ett par öppnare frågor för att 
samla  in  ytterligare  fakta  som  kanske  inte  planerats  för  vid  enkätutformningen. 
(Bryman, 2002)
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Jag  kommer  att  använda  mig  att  ett  modifierat  bekvämlighetsurval  med  10 
respondenter i undersökningen, detta eftersom jag vill kunna vara närvarande under 
intervjuerna. Ett sannolikhetsurval med flera respondenter hade varit att föredra men 
eftersom målgruppen för undersökningen inte är det väsentliga i arbetet så bör inte 
utfallet påverkas nämnvärt baserat på urvalet. Jag kommer dock medvetet att se till att 
de personer som blir utvalda har olika bakgrund för att ge ett mer representativt urval. 
En närmare genomgång av respondent-gruppen kommer senare i rapporten under 4.2.

Enkätfrågorna  kommer  att  i  de  flesta  fall  vara  stängda,  utan  utrymme  för 
respondenternas tankar kring designerna. De designer som skall granskas kommer att 
ställas  upp  på  ett  ark  och  vara  märkta  med  figur  1,  figur  2  etc.  De  två 
konverteringarna kommer att finnas till höger om originalet. Jag har valt att ställa upp 
konverteringen av en och samma karaktär på ett och samma ark eftersom jag vill att 
respondenterna skall kunna se alla varianter samtidigt och inte påverkas av sitt minne 
vad gäller identifikationen. Ett problem som kommer att uppstå är att det självklart 
blir lätt att identifiera en karaktär till en annan som står precis bredvid men för detta 
så har jag upprättat en femgradig skala på hur väl de relaterar figurerna till varandra. 
Efter  att  respondenten  granskat  figurerna  så  kommer  jag  att  ställa  frågor  som 
exempel.

“Gradera  på  en  skala  mellan  1  –  5  hur  väl  ni  kan  identifiera  karaktären  mellan 
konverteringarna .”

Respondenten  kommer  då  att  få  gradera  på  en  femgradig  skala  hur  väl  han/hon 
relaterar designerna till varandra. 

Om det finns tveksamheter eller något speciellt som respondenten känner att han/hon 
har att tillägga så kommer det att finnas en ”övrig” sektion till varje fråga där en kort 
åsikt eller generell betraktelse kan läggas till. Det är inte meningen att respondenterna 
skall utnyttja denna sektion i varje fråga men jag vill ha alternativet för att ge något 
mera djup till utvärderingen.

Aningen mer öppna frågor kommer sedan att tillkomma som till exempel.

“Vilka element är det som bidrar till identifieringen?”

På dessa frågor är respondenterna aningen mer fria med sina svar men jag kommer att 
be dem att inte sväva ut allt för mycket. De mer öppna frågorna är där för att jag vill 
undersöka om det är just de tänkta grafiska ikonerna som skapar relationen mellan 
designerna eller andra designelement som jag missat, alternativt lagt dit omedvetet.

I  slutet  av  intervjuerna  så  kommer  jag också  att  fråga  om det  finns  något  övrigt 
respondenterna har att tillägga. Detta för att återigen inte missa viktig, återkommande 
information på grund av en miss i planeringen.
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4 Genomförande
4.1 Ideér och karaktärsskapande
Den  praktiska  delen  av  detta  arbete  går  ut  på  att  skapa  de  karaktärer  som skall 
konverteras. Dock så finns där en gräns i hur många ikoner jag som karaktärsdesigner 
har tillgång till. Det första som jag kunde göra var att strukturera upp vilken karaktär 
och  vilka  antal  ikoner  som  skulle  ha  ursprung  i  vilken  stil.  Exempelvis  så  är 
karaktärsdesignen  som är  baserad  på  cartoon  stilen  skapad  med  endast  en  ikon  i 
siluetten eftersom det är  i  den stilen som man kan skapa de mest  intressanta och 
dynamiska siluetterna med tanke på att en korrekt anatomi inte behöver beaktas. Om 
designen med endast en ikon i  siluett hade applicerats på den realistiska eller den 
macho  baserade  stilen  där  samma  utrymme  för  modifikation  av  den  mänskliga 
anatomin inte kan förekomma så skulle det vara svårt att identifiera karaktärsdesignen 
enbart  genom siluetten.  Det  var  på  samma  sätt  mitt  val  att  välja  den  realistiska 
karaktärsdesignen till den design med flest antal grafiska ikoner. Detta eftersom det 
finns ett mycket litet spelrum att modifiera eller överdriva mänskliga attribut inom 
den realistiska stilen. Macho stilen är således den karaktärsdesign som fick ikoner i 
siluett och kostymdesign. Anledningen till att jag valt att inte skapa alla karaktärer 
utifrån  samma grundstil  är  att  jag  vill  undersöka om det  finns  större  problem att  
konvertera  en  karaktärsdesign  från  en  speciell  stil  till  en  annan.  För  att  börja 
någonstans så valde jag att starta i mitten, att börja med den karaktären som skulle ha 
två ikoner,  en i  siluett  och en i  kostymdesign.  Jag kom fram till  att  skapa denna 
karaktär med grund i macho/maskulin stil enligt ovan nämnda motivering. 

För  att  också  visa  på  att  det  inte  är  de  små  detaljerna  som  skapar  en  tydlig 
identifierbar  karaktär  så  valde  jag  att  skapa  en  klassisk  supersoldat  inspirerad  av 
StarCraft (Blizzard, 1998.) och  Gears of War (GoW) (Epic Games, 2006.), två spel 
kända för sina soldatdesigner och främst GoW för sin höga detaljrikedom.

Efter lite efterforskningar så började en skissfas där några möjliga karaktärsdesigner 
snabbt utforskades. Det dröjde fram till färdigställandet av designen då jag plötsligt 
insåg att designen helt saknade intressanta eller tydliga ikoner. Jag hade blivit totalt 
förblindad av detaljerna så jag missade helheten och förlorade objektiviteten till min 
egen skapelse. Misslyckandet består i att det inte står att finna några iögonfallande 
detaljer  i  designerna.  De är  för  plottriga  och  lämnar  inget  utrymme för  specifika 
element att synas Den översta raden i denna bild visar på mitt misslyckande.
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(Macho01_Skisser&Idéer.png Exempel på skisser till karaktär baserad på 
macho/maskulin stil. Övre raden är misslyckade designer, den nedre är skisserna som 

ledde fram till den slutgiltiga designen.)

Efter detta misslyckande så tänkte jag dock till och skapade en rad nya skisser med 
mer  fokus  på  vad  som  borde  varit  viktigt  från  början,  siluetten  och  ikonen  i 
kostymdesignen. Det var viktigt att inte skapa en siluett som skulle kunna uppfattas 
som en enda massiv form så jag testade att lägga till stavar vid nacken för att bryta 
upp  siluetten  något.  Någonting  saknades  också  för  att  ge  en  indikation  om vem 
karaktären var och det saknades också något vid karaktärens axel så jag lade till en del 
av en grafisk representation av en stjärna. Resultatet kunde jag känna mig nöjd med 
och designen hade nu en ikon i både siluett och kostymdesign.

Nästa karaktärsdesign var den med enbart  en ikon i  siluetten,  den design som jag 
redan  innan  jag  påbörjat  arbetet  oroat  mig  litet  för.  Att  skapa  denna  design  var 
utmanande redan innan jag påbörjat den. Som tidigare så påbörjades en skissfas då ett 
antal designer skissades fram och utvärderades. Flertalet av dessa innehöll redan i sin 
simplaste  form fler  än  en  ikon  så  de  kasserades  med  en  gång.  Här  är  det  första 
trevande idéerna. 
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(Cartoon01_Ideskisser.png Utforskade skisser till karaktär med endast en ikon i 
siluetten, baserad på cartoon stil.)

En idé återkom ett par gånger under detta utforskande och det var en massiv siluett 
med grovt överdrivna armar och spinkiga ben, en tydlig siluett. Kläderna var också 
neutrala  nog  för  att  inte  uppfattas  som en  tydlig  ikon.  En  liten  hästsvans  gjorde 
siluetten något  intressantare.  Denna siluett  var kanske nog för att  skapa en tydlig 
grafisk  ikon  men  jag  kände  på  mig  att  problem  skulle  kunna  uppstå  då  en 
konvertering  till  realistisk  stil  skulle  genomföras  eftersom  man  inte  har  samma 
spelrum där gällande siluetten. När jag utforskade designen ytterligare så tog jag och 
suddade ut  en  arm.  Där  hade  vi  en  tydlig  siluett  med en  ikon som skulle  kunna 
överföras till vilken grafisk stil som helst. Här följer de skisserna. Inspirationen till 
denna  karaktären  kommer  från  div.  alster  av  artisten  Sean  Galloway,  en  mycket 
respekterad artist som varit yrkesverksam som serietecknare i många år.
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(Cartoon02_Skisser.png Mer definierade skisser.)

Avsaknaden  av  en  arm var  precis  vad  som behövdes  för  att  skapa  en  dynamisk 
karaktär och samtidigt hålla ned antalet ikoner i designen. Något som jag dock borde 
tänkt på var att inte ge karaktären polisonger eftersom dessa skapar en relativt tydlig 
ikon i avsaknaden av andra tydliga designelement.

Den sista karaktären, med ikoner i samtliga tre element av karaktärsdesignen skapade 
jag från grunden, utan att skissa ett flertal varianter, detta eftersom jag till stor del 
visste vad jag ville ha av erfarenheten att ha skapat de andra två karaktärerna. Jag 
skapade  en  tydlig  siluett  med  hjälp  av  en  tuppkam  och  en  dramatisk  krage, 
kostymdesign i form av mönster på byxorna och en personlig ägodel i form av ett 
glödande tillhygge.

Som helhet var mitt mål att skapa så olika karaktärer som möjligt för att få en stor 
bredd  inom  ramen  för  arbetet.  Stor  tanke  har  också  givits  åt  den  kommande 
konverteringen av karaktärerna så ikonerna bör gå relativt enkelt att kunna identifiera 
oavsett grafisk stil. 
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4.1.1 Ikoner och konverteringar
De tre karaktärsdesigner som är skapade för konvertering har som tidigare diskuterats 
ursprung i var och en av de olika stilar som är fokus för detta arbete. De är också 
skapade med det antal ikoner i siluett, kostymdesign samt accessoarer som beskrivits i 
metodbeskrivningen. Jag har gjort medvetna val av vilken stil som använder sig av 
fler eller färre ikoner. 

Nedan följer karaktärsdesignerna samt en diskussion gällande deras ikoner.

(Cartoon04_Final.png Cartoon baserad karaktärsdesign med ikon i enbart siluett.)

Detta är den första av originaldesignerna och den design som enbart har en ikon i 
siluetten i form av en otroligt muskulös kropp men också avsaknaden av en arm. Här 
ser vi endast siluetten. Denna karaktär är tänkt att kunna figurera i en tecknad serie på 
lämplig barnkanal i tv.
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(Cartoon03_Siluett&Ikon.png Siluett av cartoon baserad karaktärsdesign med ikon i 
endast siluetten.)

Kostymdesignen för denna karaktären är mycket enkel och innehåller inga utstickande 
element som skulle särskilja honom från andra karaktärer i samma värld. Det bör dock 
beaktas att hans ansiktsbehåring skulle kunna skapa en igenkännande faktor vid en 
konvertering och att det i viss mån skulle kunna räknas som en ikon, dock inte lika 
tydlig som huvudikonen i siluetten som är skapad för denna design.

När jag skapade konverteringarna  av denna karaktärsdesign  så var  avsaknaden av 
armen  mitt  fokus  för  att  skapa  kopplingen  till  originalet  men  också  den  massiva 
kroppsbyggnaden var viktig för att bibehålla karaktären. Som tidigare diskuterats så 
kan just en överdriven siluett vara ett problem då en konvertering från en cartoon till 
realistisk stil sker eftersom inte samma spelrum med anatomi kan förekomma. Det var 
på grund av detta  som jag gjorde valet  att  låta  mannens ena arm vara amputerad 
eftersom  det  då  skapar  en  ikon  som  går  att  överföra  till  alla  stilar.  Här  är 
konverteringarna  uppradade bredvid  varandra  och det  går  tydligt  att  se  att  enbart 
kroppsbyggnaden inte skulle varit  nog för att  skapa en tydlig igenkännande faktor 
mellan de olika stilarna. Speciellt i konverteringen mellan cartoon och realistisk stil.
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(Cartoon07_Konvertering_Lineup Cartoon baserad karaktärsdesign och 
konverteringar till macho samt realistisk stil. Fr. v: Cartoon, Macho, Realistisk.)

Nästföljande karaktärsdesign har ikoner i både siluett och kostymdesign. Karaktären 
är skapad med sin grund i  macho stilen.  Denna karaktär är tänkt att  figurera i ett 
actioninriktat spel till någon av de modernare konsolplattformarna. Spelet är tänkt att 
fungera liknande GoW.

20



(Macho04_Final.png Macho baserad karaktär med ikoner i siluett och kostymdesign.)

Ikonerna är i form av de utstickande stavarna vid nacken/ryggen samt den blå stjärnan 
på karaktärens axelskydd och ansikte.

(Macho02_Siluett&Ikon.png Förtydligande av siluettikon.)
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(Macho03_KostymIkon.png Förtydligande av kostymikon.)

Stavarna vid ryggen skiljer ut karaktären från andra liknande massiva siluetter och 
stjärnan tjänar som ytterligare identifikation. Just stjärnan som kostymikon bör dock 
göras  tydligare  om  man  inte  har  tillgång  till  färg  men  formen  på  stjärnan  i 
kombination med kontrasten i färg skapar en ganska tydligt ikon i denna designen. 
Det finns också en mycket stor mängd mindre detaljer i denna karaktärsdesign men 
som syns i konverteringarna så har de mycket lite med liknelsen till karaktären att 
göra. När jag skapade konverteringarna av denna design så fokuserade jag på stavarna 
och stjärnan. Färgen är dock också mycket viktig och kan ses som en ikon i sig, även 
om detta inte tagits upp tidigare i arbetet.  Färgen som ikon har snarare växt fram 
under det praktiska arbetet. Här är originaldesignen och konverteringarna.
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(Macho07_Konvertering_Lineup Macho baserad originaldesign med konverteringar. 
Fr. v: Macho, Cartoon, Realistisk.)

Det är tydligt att ikonen i siluetten är viktig men också stjärnan särskiljer karaktären. 
Denna design var något problematisk att konvertera till den realistiska stilen eftersom 
originaldesignen  saknar  den  funktionalitet  och  rörelsefrihet  som  en  skådespelare 
skulle  behöva.  Kostymdesignen var  därför  tvungen att  modifieras  ganska  kraftigt. 
Detta gjorde att jag var tvungen att förtydliga ikonen i kostymen för att återkoppla till  
originaldesignen. Den realistiska varianten är den enda konverteringen med en hel 
stjärna.  Det  är  också  tydligt  att  fler  ikoner  ger  större  frihet  att  modifiera 
karaktärsdesignen mellan stilarna då man kan balansera upp detta med att framhäva 
eller lägga mer fokus på ikonerna i designen.

Den sista karaktärsdesignen har ikoner i siluett,  kostym och en personlig ägodel, i 
detta fall ett lysande vapen. 
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(RealistiskStil02_Final.png Karaktär skapad med ursprung i realistisk stil med ikoner 
i siluett, kostym samt accessoar eller personlig ägodel.)

Denna karaktär är tänkt att kunna figurera som en karaktär i en spelfilm eller serie.
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(RealistiskStil01_Siluetter&Ikoner.png Förtydligande av ikonerna i designen.)
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Med ikoner i alla element av karaktärsdesignen så blir det mycket lättare att skapa en 
identifierbar  karaktär,  oavsett  grafisk  stil.  Fler  möjligheter  att  modifiera 
kostymdesignen existerar nu då det finns fler ikoner att återkoppla till. Kragen och 
tuppkammen skapar en tydlig siluett, korsen på byxbenen ger en ikon i kostymen och 
det  glödande  tillhygget  som  accessoar  är  fokuset  under  konverteringen.  Här  är 
konverteringarna uppradade. 

(RealistiskStil05_Konvertering_Lineup.png Originaldesign baserad på realistisk stil 
och konverteringar. Fr. v. Realistisk stil, Cartoon, Macho.)

Här kan alla konverteringar identifieras som samma karaktär ganska enkelt trots att 
tämligen  stora  friheter  har  tagits  med  kostymdesignen.  Den  grafiska  ikonen  i 
kostymen är dock något otydlig vid macho konverteringen, detta verkar dock inte 
påverka  liknelsen  speciellt  mycket  då  det  fortfarande  går  att  återkoppla  till  det 
glödande  tillhygget  och  siluetten.  Också  här  är  färgerna  till  stor  betydelse  och 
ytterligare en ikon i sammanhanget.

Precis som vid de tidigare konverteringarna av de manliga karaktärerna så läggs större 
fokus  vid  att  lyfta  fram de  klassiskt  kvinnliga  proportionerna  i  de  mer  stilistiska 
stilarna.  Speciellt  i  fallet  med  den  macho/maskulina  stilen  så  blir  det  nästan 
övertydligt med den blottade huden och tydligt markerade kurvorna. Detta gäller för 
de manliga karaktärerna också, med sin överdrivna anatomi och skönhetsideal. Det är 
ett resultat av vad som är meningen med denna stil. Att man vill att betraktaren skall 
vilja vara eller vara med karaktären (Chan, J 2009). Att skapa en attraktion genom att 
blotta hud eller visa upp en karaktärs kurvor kan vara att objektifiera en kvinna eller 
man men det är ett faktum och något som görs hela tiden i många produktioner. Just 
detta sätt att objektifiera karaktärer är ofta en orsak till debatt i media och det går att 
ifrågasätta vilka signaler som det kan ge konsumenterna av produkten. Detta arbete 
använder sig ofta av väl använda processer och så också i detta fall.

Var och en av originaldesignerna till den praktiska delen av detta arbete har i viss mån 
fått  fler  ikoner  än  tilltänkt.  Detta  är  dock  mycket  svårt  att  undvika  då  man 
undermedvetet skapar ikoner som gör en karaktär unik. Jag har försökt att minimera 
dessa  mindre  tydliga  ikoner  men  har  inte  lyckats  till  fullo.  Detta  var  något  som 
förvånade mig mycket men gett  en bättre insikt i  karaktärsdesign.  Det är  dock de 
tydligare ikonerna som är fokuset vid konverteringen. Detta eftersom det är de tydliga 
ikonerna som jag hoppas att respondenterna skall reagera på.
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Som tidigare nämnts och nu också syns vid uppställningarna så kan färg ses som en 
ikon i sig. Detta är ett faktum och färg kan i sig skapa en koppling till en karaktär, se 
Super Mario i bakgrundskapitlet som exempel. Samma färgschema har använts vid 
konverteringarna men jag har inte identifierat detta som en ikon. För att kompensera 
för detta vid undersökningen så kommer hälften av respondenterna att ta del av en 
variant av karaktärsdesignerna och konverteringen i gråskala. Detta för att se till att 
det inte är färgen som utgör den vitala delen vid identifikationen av karaktären. 

Genomgående för samtliga karaktärsdesigner är betydelsen av de grafiska ikonerna. 
Även  med  enbart  en  ikon  i  siluetten  så  går  det  att  skapa  en  stor  liknelse  till 
originaldesignen men genom att addera ytterligare ikoner så underlättas arbetet för 
artisten som skapar konverteringen. 

Ikoner  är något  som bör  sticka ut  från resterande karaktärsdesignen för  att  kunna 
räknas som en sådan. När man skapar karaktärerna själv kan det vara svårt att hålla 
sig objektiv till sina egna designer. Positioneringen av karaktärerna i koncepten kan 
bidra  eller  hindra  identifieringen  av  dessa  ikoner  men  detta  får  undersökningen 
påvisa.  Fler  ikoner  än  de  tilltänkta  kommer  säkerligen  att  identifieras  av 
respondenterna  men  det  viktiga  är  att  de  tilltänkta  ikonerna  är  bland  de  mest 
utmärkande. Ju fler ikoner en karaktär har ju bättre bör man kunna identifiera den 
inom olika stilar och ju fler ikoner kan man missa och samtidigt finna flera andra som 
bidrar till identifieringen. Detta bör resultera i att design tre med sina tre ikoner bör få 
högre poäng i och med sin tillgång till dessa. Den enda ikonen i den första designen 
kommer  säkerligen  inte  att  vara  tillräckligt  för  respondenterna  eftersom  att  de 
förmodligen  kommer  att  söka  fler.  Om design  två  har  tillräckligt  återstår  att  se  i 
utvärderingen.

4.2 Intervjuer och mätningar.
Med hjälp av ett intervjuformulär så genomfördes undersökningen med respondenter 
som hade olika bakgrund. Respondenterna var 10 till antalet och valdes ut genom ett 
modifierat  bekvämlighetsurval.  Samtliga  var  män  mellan  21  och  32  år  med  viss 
erfarenhet av dataspelsutveckling men med fokus på olika områden inom området. 
Endast en av dem var grafiker, detta för att undvika ett snarlikt tankesätt med mitt 
eget. Resterande respondenter var speldesigners och programmerare, alla hade således 
en viss vana vid tecknade figurer och visuell framställning av karaktärer. Under denna 
sektion  så  följer  frågorna  samt  en  diskussion  eller  motivation  till  varför  de  är 
relevanta för min undersökning. Det fanns två varianter av samtliga karaktärsdesigner 
och konverteringsuppställningar varav den ena var i färg och den andra i gråskala. 
Detta  eftersom  det  är  viktigt  att  eliminera  färgidentifikation  som  den  avgörande 
faktorn  vid  konverteringen.  Så  den  ena  hälften  av  respondenterna  fick  granska 
färgvarianterna och den andra fick granska dem i gråskala. Hela undersökningen gick 
till så att en design gicks igenom åt gången. Sedan upprepades hela processen med 
nästföljande design framtill dess att alla varianter hade undersökts. Till att börja med 
så visades endast en karaktär upp för respondenterna. Detta eftersom det var viktigt att 
de fick undersöka den första karaktären utan referenser till de andra konverteringarna. 
När  den  första  designen  visades  upp  så  ställdes  också  frågan:  ”Fråga  1:  Vilka  
grafiska element är utmärkande för denna karaktär?”.
Denna öppna fråga är till  för att  respondenten aktivt skall  söka efter vad han/hon 
identifierar som grafiska ikoner eller karaktärsskapande element i designen. Det är 
också  intressant  att  se  vilket  antal  ikoner  respondenterna  aktivt  söker  efter  innan 
han/hon känner att de har nog med ikoner för att, enligt deras egna referensramar, ha 
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nog för att definiera en karaktärs utmärkande drag. Det är också viktigt att se om 
respondenterna identifierar de tilltänkta ikonerna för att se om dessa är tydliga nog att 
kunna räknas som ikoner.

När den första karaktärsdesignen med endast en ikon i siluetten visades upp så var 
resultatet att:

• Respondenterna sökte aktivt efter tre ikoner.

• 90 % identifierade den tilltänkta ikonen i siluetten (avsaknaden av en arm).

• Hela 100 % av respondenterna identifierade den massiva kroppsbyggnaden 
som en ikon i sig och frisyren samt polisongerna blev identifierad som den 
tredje ikonen av 50 % av respondenterna.

Karaktärsdesign nr två med ikoner i siluett samt kostym fick följande resultat:

• Respondenterna sökte aktivt efter ca tre ikoner (3.3).

• 60 % identifierade den tilltänkta ikonen i kostymdesignen (stjärnan).

• 50 % identifierade den tilltänkta ikonen i siluetten (stavarna).

• 30 % identifierade båda ikonerna på samma gång.

• Stövlarna identifierade 60 % av respondenterna som den sista ikonen.

Karaktärsdesign nr tre med ikoner i siluett, kostym samt i form av personlig ägodel 
fick följande resultat:

• Respondenterna sökte aktivt efter ca fyra ikoner (3.9).

• 80 % identifierade den tilltänkta ikonen i siluetten (tuppkammen).

• 50 % identifierade den tilltänkta ikonen i kostymen (korsen).

• 60 % identifierade den tilltänkta ikonen i personlig ägodel (vapen).

• 30 % identifierade alla tre tilltänkta ikoner.

• 60  % av  respondenterna  identifierade  också  kroppens  proportioner  (höfter, 
bröst) som en ikon i sig.

Det fanns inte heller några tydliga skillnader i valet av ikoner mellan de som granskat 
designerna i färg eller gråskala.

Efter att den första frågan var avklarad så visades uppställningen med karaktären som 
respondenterna  precis  utvärderat  tillsammans  med  konverteringarna  upp. 
Respondenten skall då först granska karaktären som tidigare visats och sedan en av de 
konverteringarna  som står  uppställda  på  arket.  Efter  att  den  konverteringen  blivit 
poängsatt så skall den sista konverteringen granskas proceduren upprepas. ”Fråga 2:  
Gradera på en skala mellan 1-5 hur väl du kan identifiera karaktärerna mellan dessa  
konverteringar.”
Det relevanta med denna fråga är att se om konverteringarna är goda nog. Ett snitt på 
över tre är mitt krav för att en konvertering skall vara god nog för att kunna räknas 
som en lyckad sådan. Det kan också vara av intresse att se om någon av de grafiska 
stilarna gör en konvertering svårare.

Resultatet för design nr ett är som följer:
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• Snittet för konverteringarna hamnade på tre (3.3).

• En stor del av respondenterna gav den realistiska konverteringen lägre poäng 
än de resterande konverteringarna.

• Differensen mellan gråskala och färg var mycket låg, 0.4 poäng med högre 
poäng till respondenterna som granskade designerna i gråskala.

Resultatet för design nr två:

• Snittet för konverteringarna hamnade på tre (3.1).

• En stor del av respondenterna gav den realistiska konverteringen lägre poäng 
än de resterande konverteringarna.

• Differensen mellan gråskala och färg var mycket låg, 0.4 poäng med högre 
poäng till respondenterna som granskade designerna i gråskala.

Resultatet för design nr tre:

• Snittet för konverteringarna hamnade på fyra (3.9).

• Ingen större variation i skillnad mellan stilarna.

• Differensen mellan gråskala och färg var lägre, 0.2 poäng med högre poäng till 
respondenterna som granskade designerna i färg.

Efter att denna fråga var avklarad så ställdes nästa fråga: ”Fråga 3: Vilka element  
bidrar till identifikationen?”.

Denna fråga är mycket intressant för att se om respondenterna fortfarande letar efter 
lika  många  ikoner  som  vid  den  första  granskningen  av  designen.  Det  är  också 
intressant  att  se  om  det  är  samma  ikoner  som  respondenterna  identifierar  som 
utmärkande när de får se samtliga konverteringar tillsammans. Det är också av vikt att 
se  om  det  är  de  tilltänkta  ikonerna  som  bidrar  till  att  skapa  liknelsen  mellan 
konverteringarna. 

Resultaten av design nr ett:

• Antalet ikoner som respondenterna aktivt söker efter är tre (2.9).

• 90 % identifierar siluettikonen (enarmad).

• 60 % identifierar håret/polisongerna som en ikon.

• 60 % identifierar kroppsbyggnaden som helhet som en ikon.

• 80 % av de respondenter som tog del av designerna i färg granskade kläderna 
som en faktor när de letade efter ikoner men enbart 20 % av de som tog del av 
dem i gråskala gjorde detsamma.

Resultaten för design nr två:

• Antalet ikoner som respondenterna aktivt söker efter är tre (3.4).

• 90 % identifierar kostymikonen (stjärnan).

• 60 % identifierar siluettikonen (stavarna).

• 40 % identifierar ärret i karaktärens ansikte som en ikon.
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• Det  är  stor  spridning  mellan  vad  som respondenterna  identifierar  som en 
grafisk ikon utöver de två tilltänkta men gement är att samtliga aktivt letar 
efter fler än två.

Resultat för design nr tre.

• Antalet ikoner som respondenterna aktivt söker efter är fyra (3.9).

• 90 % identifierar ikonen i den personliga ägodelen (vapen).

• 60 % identifierar siluettikonen (tuppkam).

• 40 % identifierar kostymikonen (korsen).

• 90 % identifierar kostymen som en ikon i sin helhet.

• Det  är  stor  spridning  mellan  vad  som respondenterna  identifierar  som en 
grafisk ikon utöver de tilltänkta ikonerna.

4.3 Analys av de insamlade mätningarna.
Med dessa siffror i hand vilka analyser kan man då göra av det insamlade materialet?

”Fråga 1: Vilka grafiska element är utmärkande för denna karaktär?”
I  den  första  designen  så  identifierar  respondenterna  tre  ikoner  och  dessa  är 
avsaknaden av en arm, den massiva anatomin samt frisyren och ansiktsbehåringen. 
Det är också den muskulösa kroppen med de specifika proportioner som den medför 
som de flesta respondenter skulle vilja se som den tydligast identifierande ikonen i 
designen,  alltså  är  avsaknaden  av  en  arm  inte  framställd  tydligt  nog.  Detta  är 
förmodligen ett resultat av en icke optimal positionering av karaktären i konceptet 
eftersom han står med den stympade armen bort från betraktaren och i vissa fall kan 
detta uppfattas som om han håller armen bakom ryggen.

Det är också tydligt att endast en ikon inte räcker för att respondenterna skall kunna 
identifiera en karaktär då de aktivt söker efter fler än den tilltänkta ikonen i denna 
design.

I den andra designen så verkar det som om de tänkta ikonerna är svårare att identifiera 
men det är fortfarande mer än hälften som identifierar åtminstone en av dem. Även i 
denna  design  så  söker  respondenterna  aktivt  efter  fler  än  de  två  tänkta  ikonerna. 
Stavarna  och  stjärnan  ligger  i  topp  men  det  som  upplevs  som  de  utmärkande 
elementen i designen skiljer sig mycket mellan de olika respondenterna. Det är dock 
åter tre ikoner som respondenterna aktivt söker. Värt att notera är också att det är den 
mindre  stjärnan  i  ansiktet  som  de  flesta  respondenter  ser  som  ses  som  ett 
identifierande  element,  inte  en  enda  av  respondenterna  identifierade  stjärnan  på 
axelskyddet som en ikon vilket kan ses som förvånande eftersom denna ikon är större 
och bryter  mot det  övriga flödet i  både design och färg.  Detta  är  förmodligen ett 
resultat av att de flesta respondenter söker efter identifierande element i ansiktet på 
karaktären  Det  verkar  också  som  om  flera  respondenter  vill  identifiera  hela 
rustningen, siluetten som en helhet, inte indelad i enskilda ikoner. 

I den tredje designen så verkar det som om de tänkta ikonerna är relativt enkla att 
identifiera.  Respondenterna  verkar  dock  vilja  finna  fler  identifierbara  element  än 
tilltänkt som i de tidigare designerna men nu när det finns lika många ikoner som de 
tidigare letat efter så söker de efter fler. Detta förmodligen eftersom en större frihet 
har tagits med detaljrikedomen eftersom fler ikoner har kunnat användas. Det kan 
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också bero på att karaktären är skapad inom den realistiska stilen vilken kräver fler 
detaljer för att särskilja karaktärer från varandra då många karaktärer har liknande 
anatomi  eller  kläder  Stort  fokus  från  respondenterna  läggs  på  karaktärens 
kroppsproportioner som höfter eller bröst. Denna gång söker respondenterna aktivt 
efter fyra ikoner.

Om man sammanfattar samtliga designer under fråga 1 så är respondenterna mycket 
observanta  på  proportioner  och  de  stora  formerna.  I  samtliga  designer  så  är  det 
tilltänkta ikonerna tydligt dominerande när respondenterna granskar de identifierande 
elementen  i  karaktärsdesignen  även  om andra  ikoner  också  står  ut  som tänkbara 
identifierbara element. När respondenterna går vidare med sin granskning så söker de 
ofta  identifierande  detaljer  i  ansiktet  på  karaktärerna,  därefter  går  de  vidare  och 
granskar  resterande  designen  och  väljer  ut  vad  de  tycker  sticker  ut  eller  är 
iögonfallande.  Det  är  mycket  liten  skillnad  mellan  de  respondenter  som granskar 
designerna i färg jämfört med gråskala i hur många eller vilka ikoner de letar efter. I  
två av designerna så letade respondenterna efter tre ikoner och i den sista fyra. Detta 
kan ses som en indikation på att en eller två ikoner inte är nog för skapa en tydligt 
identifierbar karaktär.

Analyserar vi fråga 2,  ”Gradera på en skala mellan 1-5 hur väl du kan identifiera  
karaktärerna mellan dessa konverteringar.”, så ser vi följande:

Med ett  identifikationssnitt  på 3 (3.3) poäng på design ett  så kan karaktären med 
relativ  lätthet  identifieras  mellan  de  olika  stilarna.  De  lägre  poängen  vid  den 
realistiska konverteringen indikerar dock att det finns förbättringar att göra, främst 
med hänsyn till siluetten eller kanske i form av tydligare ikon/ikoner. Detta var ett 
problem  som  tidigt  kunde  identifieras  genom  att  gå  igenom  de  grundläggande 
förutsättningarna för  var  och en av stilarna.  Den realistiska stilen har  inte  samma 
möjligheter  till  iögonfallande  siluetter  eller  överdriven  anatomi.  Det  är  dock  den 
dåliga  positioneringen  som  påverkar  mycket.  Det  var  också  respondenter  som 
granskade ansiktet på de olika konverteringarna och reagerade negativt på relativt små 
element  som ett  högre  hårfäste  eller  annorlunda ansiktsuttryck.  Majoriteten  av  de 
respondenter som granskade konverteringarna i färg valde också att se till klädnaden 
som  en ikon till skillnad från den femtedel av de som granskade samma designer i 
gråskala.  Detta  är  förmodligen  ett  resultat  av  att  kläderna  har  getts  samma 
färgkombination och på det sättet upplevs som mer relevant då man har tillgång till 
den informationen. Det är dock inga respondenter som angivit färg som en ikon då de 
granskade konverteringarna.

Ett identifikationssnitt på 3 (3.1) poäng på design två måste också räknas som en god 
konvertering  men  även  här  är  den  realistiska  konverteringen  inte  god  nog  och 
förbättringar  bör  göras  gällande  siluettdesignen.  När  karaktären  skapades  i  den 
macho/maskulina stilen så var inte funktionaliteten i designen en lika viktigt del som 
vid den realistiska konverteringen. Mer hade dock kunna gjorts för efterlikna flödet i 
designen.  Detta  gjordes  dock  inte  eftersom  det  var  ikonerna  som  skulle  skapa 
identifikationsfaktorn, inte designflödet i rustningsdesignen. Ett misstag gjordes dock 
när mer av siluettikonen döljs av karaktärens position i konceptteckningen vid den 
realistiska designen. Ikonerna verkar också vara alltför tama och de bör förtydligas för 
att göra en konvertering lättare. Att ansiktet skiljer sig mellan de olika stilarna får 
vissa av respondenterna att  reagera som om konverteringen är medlem av samma 
pluton eller grupp men att den inte är samma karaktär. 

Ett  identifikationssnitt  på  4  (3.9)  poäng  på  design  tre  indikerar  en  mycket  god 
konvertering. I denna design fanns inte alls samma problematik med den realistiska 
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konverteringen men detta är förmodligen ett resultat av att designen är skapad inom 
den stilen från grunden och de två andra konverteringarna är anpassade till den i detta 
fall.  Det är också möjligt att det högre snittet beror på att samtliga konverteringar 
visar  samma  typ  av  vinkel  av  karaktären.  Detta  kan  skapa  en  större  liknelse  då 
respondenterna slipper föreställa sig saker de inte kan se.

Sammanfattar man analysen av den andra frågan så går det att se indikationer på att 
fler ikoner skapar ett högre identifikationssnitt,  om ikonerna uppfattas som tydliga 
nog och placeras på platser i designen där de sticker ut på ett eller annat sätt. Snittet i  
design två blev förmodligen lägre pga icke optimal positionering samt aningen för 
otydliga ikoner. Det som drog ned snittet generellt var då den realistiska designen var 
tvungen  att  anpassas  till  de  två  andra  stilarna.  Detta  beror  förmodligen  på  att 
funktionalitet  i  flera  fall  får  gå  före  eller  hand  i  hand  med  design  eftersom  en 
skådespelare måste  kunna röra sig  och agera  i  kostymerna.  Dessutom är  det  som 
tidigare nämnt något problematiskt då stora friheter tas då man har större spelrum 
stilmässigt med siluett och anatomi.

Analysen av fråga tre, ”Vilka element bidrar till identifikationen?”, visar på följande:

De  element  som  respondenterna  anser  bidrar  till  identifikationen  vid  den  första 
designen  är  i  stort  sett  samma  som  de  identifierade  vid  det  första  intrycket  av 
karaktären. De är fortfarande ca tre till antalet (2.9) och alltså fler än den enda ikonen 
som var tanken vilket åter indikerar att en ikon inte är nog för att skapa en tydligt 
identifierbar  karaktärsdesign.  Ansiktet  spelade  en  större  roll  än  förväntat  vid 
identifieringen av karaktären som tidigare nämnts. Kostymen som helhet verkar också 
viktigare då respondenterna har tillgång till färgvarianterna men detta påverkar inte 
poängen vid identifikationen nämnvärt.  I  vissa fall  så påverkar det respondenterna 
vilken stil de får granska först men inte i snitt utan snarare vilken konvertering som 
får högst respektive lägst poäng. Detta har förmodligen med relationen mellan stilarna 
att göra där man finner extremerna vid båda ändarna med mycket stor frihet inom 
cartoon stilen och den mer strama realistiska stilen. 

Intressant att notera i design två är att en av ikonerna byttes ut då respondenterna fick 
se hela uppställningen med konverteringarna. Detta beror sannolikt på att designen av 
stövlarna  är  radikalt  annorlunda  vid  den  realistiska  konverteringen  pga 
funktionaliteten i detta fall måste tas större hänsyn till. Många respondenter granskar 
också vid detta tillfälle ansiktet för att finna identifierande element och det är därför 
så  många noterar  stjärnan.  Antalet  element  som respondenterna  letar  efter  är  lika 
många till antalet som vid det första intrycket av karaktären alltså tre till antalet vilket 
åter  indikerar  att  två  ikoner  också  bör  anses  vara  för  få  för  att  skapa  en  tydligt 
identifierbar karaktär.

De tilltänkta ikonerna identifieras vid samtliga konverteringar också i design tre, dock 
inte alltid av samtliga respondenter. Det verkar dock som om fler ikoner kan hjälpa till 
att skapa en större liknelse till karaktären mellan stilarna eftersom man har råd att 
missa en och samtidigt kunna identifiera de resterande. Tuppkammen försvinner lite 
som ikon vid uppställningen av konverteringarna men detta är förmodligen ett resultat 
av att den macho baserade karaktären står i en något annorlunda position och formen 
inte framstår på samma sätt som vid resterande konverteringar. Det är också möjligt 
att just rörelsen och attityden som getts denna karaktär skapar en större liknelse eller 
identifikation genom attityden, ett par av respondenterna reagerade på detta.
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5 Slutsatser
5.1 Resultatsammanfattning
Att dra några slutsatser av dessa data är svårt eftersom antalet respondenter är för få 
för att  kunna anses vara en representation av någon folkgrupp. I och med att  alla 
också  är  män  så  går  det  inte  att  se  några  indikationer  om skillnader  mellan  vad 
kvinnor  eller  män  identifierar  som  grafiska  ikoner.  Vad  man  kan  göra  är  att  se 
indikationer  baserade  på  de  svar  respondenterna  gett  under  intervjuerna.  Värt  att 
nämna  är  dock  att  den  tredje  karaktärsdesignen  blev  granskad  på  ett  någorlunda 
annorlunda  sett  eftersom  respondenterna  mer  såg  till  helheten  med 
kroppsproportioner, höfter och bröst, detta är förmodligen ett resultat av att det var en 
kvinna och att respondentgruppen bestod av män. För en mer rättvis utvärdering av 
den sista karaktärsdesignen så borde det funnits kvinnor med i urvalsgruppen.

Om man ser till resultaten som en helhet så har det varit mycket liten skillnad mellan 
respondenternas uppfattning i färg och gråskala. Differensen i snittet är 0,2 poäng. 
Konverteringarna  i  gråskala  fick  3.5  och  konverteringarna  i  färg  3.3  på  en  skala 
mellan 1 – 5. Något som dock skiljer respondenterna åt om man bara ser till om de 
tagit del av konverteringarna i färg eller gråskala är vad de granskar. Respondenterna 
ser  mer  till  kostymdesignen och kläderna  som karaktärerna  bär.  Nu har  de  flesta 
karaktärer ett satt färgtema och om man brutit det så hade det kunna resultera i att 
respondenterna  reagerat  negativt.  Detta  är  dock  en  generalisering  utifrån  att 
respondenter  reagerat  negativt  på  olika  ansikten  i  konverteringarna  tidigare.  Detta 
enbart gällande respondenter med tillgång till konverteringarna i färg. 

Antalet ikoner som respondenterna söker efter ligger runt tre om de är fria att leta 
efter identifierande element själva. Denna siffra kan dock komma att öka om man 
lägger till  mycket  utstickande detaljer  eller  fler  ikoner.  Det  verkar  indikera att  tre 
ikoner är det minsta antal ikoner som är lämpligt att använda om man söker skapa en 
karaktärsdesign som skall vara tydligt identifierbar oavsett grafisk stil. Poängen bör 
öka  i  takt  med  att  fler  ikoner  läggs  till  en  design  eftersom  detta  innebär  att  
respondenterna har mer att relatera till mellan konverteringarna, detta var dock inte 
fallet med design två med en ikon i siluett samt en i kostym. Detta är förmodligen ett  
resultat  av  alltför  icke  iögonfallande  ikoner.  De  ikoner  som  skall  hjälpa  till  att 
identifiera karaktären fångar inte nog med intresse från respondenterna. Det är dock 
intressant att se att så många respondenter ändå identifierade den mindre stjärnan i 
ansiktet som en ikon då det var ansiktet de ofta granskade för att komma fram till vem 
karaktären  var.  Det  är  det  avvikande  som skapar  en  tydlig  grafisk  ikon,  det  som 
sticker ut i formspråk, kontrast, eller färg. 

Om man tillämpar detta och på det viset ger en karaktär tre sådana tydliga grafiska 
ikoner så kommer det att bidra till att lättare kunna identifiera karaktärer, även mellan 
skilda stilar. 

Respondenterna  söker  efter  gemensamma  drag  och  ikoner  då  de  granskar 
konverteringarna och dessa skulle kunna vara i princip vad som helst så länge de är 
genomgående då man konverterar designen. Tidigare tog jag upp att det kan uppstå 
problem med konverteringen mellan olika stilar med olika spelrum gällande anatomi 
och siluett. Detta visade sig vara sant i de flesta fall då de realistiska konverteringarna 
snittade betydligt lägre än de stilar med mer spelrum i siluett samt anatomi. Detta var 
dock inte lika påtagligt när karaktären skapades inom den realistiska stilen. Det kan 
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ses  som  en  indikation  på  att  det  finns  större  problem  med  att  konvertera 
karaktärsdesigner mellan vissa grafiska stilar än andra.

5.2 Diskussion
Ämnet för detta arbete är mycket relevant i dagens konvergenta mediesamhälle med 
alla samexisterade medieplattformar. Konverteringar av karaktärsdesigner är vanligt 
förekommande inom serier, spel, film etc, som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet, 
gäller  även  detta  konverteringar  mellan  medieplattformar,  inte  enbart  stilar.  Vid 
konverteringen  mellan  medieplattformar  gäller  samma  principer  om  ikonisk 
karaktärsdesign  som  detta  arbete  är  byggt  på.  Skillnaden  i  prestanda  mellan 
medieplattformar gör att man bör använda sig av samma tankegångar då man skapar 
en produkt som också skall kunna fungera utanför sin skapelsemiljö. Det konvergenta 
mediesamhället har givit produkter chansen att synas utanför de ramar de är skapade 
inom men det har också givit skaparna av de grafiska delarna av dessa produkter nya 
utmaningar och möjligheter. Det hela är dock inte så enkelt som frågeställningen i 
detta  examensarbete  eftersom man  mycket  ofta  har  andra  restriktioner  än  antalet 
ikoner en karaktär har tillgång till. Det viktiga med detta arbete som kan appliceras på 
ett  större  sammanhang  är  dock tankesättet.  Att  redan  vid  konceptstadiet  tänka  på 
konverteringar som kan komma att skapas längre fram kan spara tid och pengar i en 
dyr produktion med snäva tidsramar.

Resultaten av undersökningen är alltså inte det centrala för ämnet i detta arbete. Det är 
den större bilden och hur det kan appliceras i praktiken då man arbetar i produktioner 
i skarpa situationer. 

Tankesättet  att  arbeta  med  konverteringsbara  ikoner  gäller  inte  enbart  för 
karaktärsdesign. Det är ett tankesätt som kan appliceras på flera områden, i text då 
man beskriver omgivningar eller karaktärer som exempel så att både plats och figurer 
skulle  kunna  filmatiseras  eller  gestaltas  på  olika  sätt  i  framtiden.  Att  konvertera 
mellan olika grafiska stilar är också en begränsning man inte behöver dra eftersom 
karaktärskoncept  ofta  också  konverteras  till  3d  modeller  i  exempelvis 
spelproduktioner. Är då ikonerna man givit karaktären anpassade för att fungera i en 
3d miljö?

Ytterligare  en  intressant  iakttagelse  är  respondenternas  tendens  att  vilja  se  hela 
karaktären som en helhet. Detta kan vara ett resultat av att de kanske inte uppfattade 
några tillräckligt tydliga ikoner utan såg till helheten för att kunna skapa sig något att 
identifiera över huvud taget. 

En  stor  svaghet  gällande  urvalet  är  avsaknaden  av  kvinnor  i  respondentgruppen. 
Avsaknaden av kvinnor gör att genusperspektivet uteblir och det inte går att dra några 
slutsatser eller  se skillnader gällande genus. Uppfattar  män och kvinnor ikoner på 
liknande  sätt  eller  särskiljer  de  sig  på  en  eller  flera  punkter?  Eftersom den  sista 
karaktärsdesignen var  en  kvinna  så skulle  det  vara  intressant  att  se  om kvinnliga 
respondenter  hade  granskat  henne  på  samma sätt  som de  manliga  respondenterna 
granskade de manliga karaktärsdesignerna och inte fokuserade till  lika stor del på 
kvinnans typiska kvinnliga attribut  som bröst,  höfter  eller  kroppsproportioner  som 
helhet.

Det finns en problematik gällande genusperspektiv i spel och spelforskning. Om man 
först  ser  till  den  macho/maskulina  stilen  där  överdrivna,  idealbaserade  och 
objektifierande proportioner används vid framställandet av karaktärer av båda kön och 
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sedan använder dessa karaktärer som förebilder eller ideal i den verkliga världen så 
skapar det orealistiska mål för konsumenterna av dessa produkter.  Karaktärerna är 
skapade  i  den  kontext  där  de  skall  figurera  och  detta  skapar  ett  problem  vid 
konverteringen  av  karaktärerna  i  det  konvergenta  mediesamhälle  som  många 
produkter existerar i idag. Barry Atkins analyserar Tomb Raider serien som en ny 
form av berättarverktyg i sin bok; More than a game: the computer game as a fictional 
form (Atkins, B. 2003). I texten så hävdar han att Lara Croft inte är verklig, något 
som  han  återkommer  till  gång  efter  annan.  Att  hon  existerar  inom  spelvärldens 
uppdragna narrativ och verklighetsbegrepp. Atkins pekar också på att hon används 
inom reklam för andra produkter och genom detta så byter Lara medieplattform och 
blir en del av det konvergenta mediesamhället. Det Atkins pratar om är dock inte den 
visuella framställningen av Tomb Raider som ikon utan Tomb Raider seriens funktion 
som berättarverktyg. Lara Croft har sedan hon skapades varit ett debattämne inom 
genusforskning och hennes lämplighet som ett kvinnlig ideal kan ifrågasättas om det 
är  just  de kroppsliga attributen som är fokuset  för  idealen.  Om man dock ser till 
Atkins inledning av kap. 2: ”Tomb Raider is not, and does not make any claim to be,  
concerned with the real.” (Atkins, B. 2003), så skall man granska karaktären utifrån 
den värld där de är skapade. Detta gäller speciellt för den macho/maskulina stilen. 

Något  som jag dock finner  intressant  är  motsvarigheten till  den macho/maskulina 
stilen. Vad definierar den  icke macho/feminina stilen och finns den över huvud taget?
Det är här jag finner att det finns en större problematik eftersom man letar efter något 
som kanske inte är lika definierbart som ett par stora bröst eller en orealistiskt smal 
midja. Det är enkelt att peka på en ikon som Lara Croft och säga att hon inte är ett bra 
ideal för konsumenter eftersom hon skickar ut orealistiska ideal med sina bröst men 
det är också att förminska genusproblematiken till enskilda aspekter av den visuella 
framställningen av en karaktär. Brösten på Lara Croft skiftar fokuset från en stark 
kvinna som skulle kunna fungera som en lämplig företrädare för feminism till rent 
fysiska  attribut.  Detta  är  något  som  karaktärsskapare  kanske  borde  fundera  på  i 
framtiden? Däremot så borde inte ett par stora bröst få stå i vägen eller hindra en 
karaktär från att  vara en god förebild, det skulle vara att  inskränka och stätta upp 
restriktioner för karaktärsskapande i framtiden.

Om man till sist går tillbaka till  frågeställningen:  ”Är det tillräckligt att skapa tre  
tydliga ikoner, en i karaktärens siluett, en i karaktärens kostymdesign samt en i form  
av  någon  accessoar  eller  personlig  ägodel,  för  att  en  karaktär  skall  kunna  
identifieras oavsett grafisk stil?”
Om man ser till resultaten så är detta en sanning med modifikation. I rena siffror så 
var snittet ikoner som respondenterna identifierade, både vid det första intrycket av 
karaktären  och  vid  de  identifierade  elementen  vid  konverteringarna  tre  stycken. 
Antalet respondenter är för få för att kunna urskilja tydliga värden men indikationen 
finns där. Det verkar som om respondenterna söker efter fler ikoner då ikonerna inte 
är tydliga nog. Delen med de olika stegen som i detta fall är siluett,  kostym samt 
accessoarer eller personlig ägodel är dock inget som respondenterna följer. Det bör 
ses som ett råd till  koncepttecknare för att skapa en balanserad design går inte att 
applicera rakt av på hur respondenterna granskar en design. Siluetten är dock mycket 
viktig. Ansiktet visade sig också vara en betydande faktor vid konverteringarna men 
det  var  inte  fokus  för  detta  arbete  utan  det  var  ikonerna  som  skulle  vara  de 
utmärkande och identitetsskapande i karaktärsdesignen. 
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Det går inte att bekräfta frågeställningen som helhet men resultaten av intervjuerna 
visar ändå att tre ikoner är nog för att skapa en karaktär som kan identifieras, kanske 
inte oavsett grafisk stil men inom de stilar som ryms inom ramen för detta arbete.

5.3 Fortsatt arbete
På kort sikt så skulle det vara viktigt att intervjua fler respondenter för att kunna skapa 
sig en tydligare bild av hur olika personer,  kanske från mer varierande bakgrund, 
ålder, kön, etc. och se hur dessa reagerar på karaktärerna och konverteringarna. Vissa 
justeringar bör också göras av de koncept som redan existerar för att förtydliga de 
ikoner som existerar i designerna. 

Det skulle vara mycket givande att utföra större undersökningar om hur designvalen 
inom exempelvis den macho/maskulina stilen påverkar män respektive kvinnor då det 
tar  del av de gravt objektifierade representationerna av män och kvinnor som ofta 
förekommer  i  spel  och  andra  medieplattformar  som  vi  konstant  omges  av.  En 
undersökning med detta fokus skulle kunna underlätta och klargöra vilka designval 
som koncepttecknare bör ha i åtanke då de skapar karaktärer oavsett medieplattform. 
Det skulle också vara intressant att se hur dessa objektifieringar avspeglas i samhället 
där media har en stor och betydande roll.

På längre sikt så skulle det vara intressant att undersöka fler grafiska stilar, kanske 
från andra kulturer för att se om grafiska ikoner uppfattas olika i andra kulturer. Att 
arbeta  med  discipliner  längre  in  i  en  produktionsledet  skulle  också  kunna  ge 
intressanta resultat. Att överföra koncepten till 3d modeller och se hur ikoner överförs 
till  den  tredje  dimensionen  skulle  ge  en  större  bredd  och  relevans  till  speciellt 
spelproduktioner. Att vidare studera attityd och rörelsemönster som ikon för att berika 
karaktären och skapa en djupare identifikation än enbart den visuella designen och på 
det sättet överföra karaktären till fler grafiska stilar skulle ge en än djupare kunskap 
om området. 
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