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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning var att se hur betraktares uppfattning av karaktärer 

påverkas då färgsättningen varieras. Undersökningen lutar sig mot en teoretisk bas 

om färg och uppfattningen av färg och ytterligare för att stärka karaktärernas 

utformning finns en genomgång av hur vi uppfattar människor, stereotyper, 

arketyper samt en kort förklaring till fantasy. 

För undersökningen skapades två olika karaktärer som skulle färgsättas med 

färgerna rött, blått, grönt och lila. Totalt färdigställdes arton bilder som sedan 

utvärderades i en webbenkät, enkäten varierades med slutna och öppna frågor för att 

få mer material om tankegångarna för färgsättningarna. Undersökningen visar att 

betraktare anser att färg påverkar sättet de uppfattar karaktärerna på och relaterar 

gärna till känslor, andra spelkaraktärer eller kända arketypiska figurer, exempelvis en 

fantasyprästinna. Studien kan med fördel användas som tankeställare i utformningen 

av karaktärer i spel och göra spelet mer minnesvärt.  

Nyckelord: Färg, Karaktärskoncept, Arketyper, Fantasy, Stereotyper
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1 Introduktion 

I detta arbete undersöks om färgsättningar kan påverka betraktares uppfattning av 

karaktärer då de är stereotypt utformade för att tillhöra en ”god” eller en ”ond” sida. Färg kan 

påverka människor på många olika sätt så det är av intresse att ta hänsyn till färgsättningen i 

skapandeprocessen av spel. Personer kan exempelvis som betraktare bilda uppfattningar om 

hur en karaktärs personlighet är genom att studera dennes utseende. Därför är det intressant 

att undersöka hur färgen påverkar uppfattningen tillsammans med utformningen. 

I kapitlet ”Bakgrund” skapas det en grund för undersökningen och dess material. Detta 

kapitel utgör en teoretisk genomgång av färg och hur människor uppfattar färg. Det inleds 

med en förklaring om vad färg är, hur människor ser färg samt en förklaring till hur färger 

kan varieras. Därefter undersöks människors uppfattning av färg, det vill säga vad för slags 

signalement personer kan uppfatta av färgkombinationer men också vilka kopplingar 

människor gör mellan färg och känslor. I detta kapitel finns även en genomgång av 

symboluppfattning, fysionomi och stereotyper. För att undvika negativa stereotyper samt 

göra karaktärerna spännande och unika var det nödvändigt att läsa på och förstå de drag 

människor ser för att utifrån utseendet bilda sig en uppfattning om andra personer. En kort 

redogörelse för genren fantasy inkluderades för att klargöra vanligt förekommande element i 

genren. Som en avslutning finns en kort analys av två karaktärer från spelet World of 

Warcraft (Blizzard, 2004) där teorigenomgången diskuteras i relation till karaktärernas 

utseende. 

Kapitlet ”problemformulering” redogör för undersökningens utgångspunkter samt hur den 

skulle genomföras. Undersökningen strävar efter att se hur färgsättningen påverkar 

betraktarens uppfattning av ”goda” och ”onda” karaktärer. Den genomfördes med en 

kvantitativ undersökningsmetod där en webbenkät skickades ut till studenter samt 

publicerades på specialiserade forum. Här sattes även riktlinjer för hur 

undersökningsmaterialet skulle se ut, till exempel att det skulle vara en ”god” respektive 

”ond” karaktär, samt en diskussion om vissa avgränsningar av materialet.  

Kapitlet ”projektbeskrivning” dokumenterar hur materialet till undersökningen skapades. 

Kapitlet inleds med en motivering av valda inspirationskällor. Materialet har två sorters 

inspirationskällor för att karaktärerna ska bli intressanta, en för karaktäriserande detaljer 

och en för den visuella stilen. För att underlätta skapandeprocessen av materialet skapades 

varsin biografi för varje karaktär samt en liten berättelse där de båda karaktärerna samspelar 

i samma värld. Delar i skapandeprocessen som exempelvis poseringen, detaljarbetet samt 

silhuettarbete förklaras och tankar om val av detaljer exemplifieras för att visa tankegången i 

utformandet av karaktärernas utseende. Till undersökningen skapades två olika karaktärer 

som hade fyra olika färgsättningar, totalt blev det arton illustrationer. Sedan finns en 

genomgång av färgsättningen av karaktärerna, hur färgerna applicerades samt varför just 

paletterna var som de var. Kapitlet avslutas med en reflektion av arbetsprocessen där tankar 

om skapandet och valen som gjordes diskuteras.  
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2 Bakgrund 

Färgsättningen i en illustration är en av de faktorer som fångar människans intresse. 

Färgerna kan väcka många olika känslor och möjligen gör oss förtjusta eller avskräckta. Som 

grafiker inom nöjesbranschen – inte minst inom spelbranschen – kan man välja färger 

noggrant för att locka spelare till en rikare spelupplevelse.  

Att skapa grafik till spel är intressant men samtidigt svårt eftersom man måste tänka på hur 

man använder färg och form, inte minst när man skapar karaktärskoncept. En illustratörs 

kunskap om färg kan förstärka känslan i karaktärsdesignen och göra den mer intressant samt 

personligt tilltalande för betraktaren. Därför ville jag i detta examensarbete undersöka om 

färgsättning av ett karaktärskoncept kan förstärka eller motverka intrycket av en karaktärs 

egenskap, som god eller ond. För att skapa färgsättningar som representerar gott respektive 

ont bör man undersöka hur människor uppfattar färg under givna förutsättningar. 

En liknande undersökning gjordes 2011, där man också använt perceptionen av färger och 

karaktärskoncept. I sitt examensarbete ”Varma och kalla färger som stöd för 

karaktärsdesignprocessen” (2011) undersöker Tursic hur en varm respektive kall färgsättning 

påverkar uppfattningen av karaktärskoncept.  I likhet med detta examensarbete skapade 

Tursic karaktärskoncept som han sedan försåg med en färgkombination som skulle förstärka 

eller försvaga karaktärens uttryck. Även dessa karaktärer skapade han i en fantasystil. Detta 

arbete skiljer sig från Tursics studie genom att ha olika färgsättningar på onda och goda 

karaktärer i form av paletter med nyanser. Han utgick från varma och kalla färger och 

applicerade sedan dessa färgkodningar som monokroma färgsättningar. 

2.1 Färg 

Färg finns överallt och utan dess närvaro skulle människan förmodligen inte vara lika 

uttrycksfull. Människor är noga med sitt välmående och färg kan både hjälpa och försvaga 

människans liv. Med det sagt kan man förstå att färg har en stor psykologisk inverkan på 

människor och att det kan leda till fysiska intryck av färg. 

I Lars Siviks artikel ”Om färgers betydelse”(1998) så kan man läsa att färger utstrålar 

information och får oss att reagera på vår omgivning. Vi kan till exempel med hjälp av färger 

se vilken mat som är ätbar, som att en grön banan inte är mogen nog att ätas, medan en 

djupare gul banan med inslag av bruna färger tyder på att bananen är övermogen och 

troligen inte kommer att smaka så bra. Liknande information om färger utstrålar växter, 

insekter och djur: dessa färgkombinationer kan tyda på att organismen kan vara giftig eller 

farlig. I andra fall kan färgkombinationer lyftas fram för att locka det motsatta könet, eller 

vara en metod för att skrämma bort potentiella konkurrenter. 

Färg kan inte existera utan ljus. I totalt mörker kan vi inte urskilja några färger eftersom 

ljuset innehåller all färg. Håller man till exempel en prisma i en ljusstråle kan prisman bryta 

av ljuset och visa oss färgerna: rött, gult, grönt, blått och violett – vi kan alltså se ett så kallat 

färgspektrum. Människan uppfattar färg genom att ljusets strålar träffar olika objekt i 

världen som sedan återkastar ljuset och dessa träffar sedan det mänskliga ögat, det gör att vi 

kan se många olika färger. Objekt har även förmågan att absorbera ljuset istället för att 

återkasta det vilket gör att vi kan se många olika nyanser, ett grönt äpple absorberar 

exempelvis allt ljus utom det gröna som återkastas (Nilsson, 2004). 



 

 3 

Det finns många miljoner färger men en människa kan endast se ungefär 150 olika toner. En 

ton är till skillnad från färg enbart namnet på tonen, färg är i detta sammanhang 

kombinationen av både ton, valör och färgmättnad. För att få en bra bild över de toner vi har 

tillgång till kan man använda sig av ett färghjul, färghjulet visar inte alla toner som finns utan 

agerar som en guide som man kan arbeta från (Holtzschue, 2006). 

 

 

 

 

Färghjulet utgår från de tre primärfärgerna gul, blå och röd. Primärfärgerna kan inte brytas 

ned till andra toner och det som skiljer dem åt är att ingen av tonerna har en annan färg 

gemensamt. Sekundära färger däremot är nedbrytbara och består av olika kombinationer av 

primärfärgerna. De sekundära färgerna är grön, orange och lila. En sekundärfärg har alltid en 

gemensam primärfärg såsom att grön och lila har färgen blå gemensamt, detta leder till att 

sekundärfärgerna har mindre kontrastmöjligheter gentemot primärfärgerna eftersom 

sekundärfärgerna har just en primärfärg som gemensam nyans (Holtzschue, 2006). 

Genom att ändra värdet av valören i en färg så ändrar man ljusheten i en bild, med det högsta 

valörvärdet blir färgen helt vit och den lägsta blir svart. Med hjälp av valör kan man skapa 

djup i bilden och ge elementen i illustrationen en tredimensionell känsla. Ändrar man värdet 

på färgmättnaden i en färg så kommer tonens intensitet att ändras. Med hjälp av 

färgmättnaden kan man göra färgen mer lysande eller mer diskret (Holtzschue, 2006). 

 

 

 

 

 
Figur 1. Johannes Ittens färghjul.  
 

Figur 2. Valörskala Figur 3. Mättnadskala 
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I färghjulet kan man även läsa av komplementfärger. En komplementfärg kan man hitta 

genom att välja den färg som är på den motsatta sidan, exempelvis är tonen blå 

komplementfärg till orange och vice versa. Det speciella med komplementfärger är att ingen 

av nyanserna har en gemensam nyans. Exempelvis har röd komplementfärgen grön, där kan 

man se att den röda tonen varken har gul eller blå som komponent och det gör dem till 

direkta motsatser. Med detta kan man skapa kontraster i sina illustrationer. Det finns andra 

komplementfärger utöver de vanliga och dessa komplementfärger kan ha en ton gemensamt, 

vilket gör att kontrasten mellan tonerna blir mjukare (Holtzschue, 2006). 

 

 

 

Man kan även skapa färgkonstraster vilket gör att vi kan se färger som skarpare gentemot 

varandra. Om man ställer en ljus färg mot en mörk färg uppstår en ljuskontrast och de båda 

färgerna kommer uppfattas som intensifierade, den ljusa uppfattas ljusare och den mörka 

mörkare (Nilsson, 2004). Det finns även färgkontraster som gör att de färger som ställs emot 

varandra påverkas av respektive färg. Detta kallas simultankontrast och tyder på att ögat 

aktivt måste fokusera på båda färgerna, vilket gör att vi upplever det som om färgerna får en 

viss ton av varandra. Ett vanligt test för att demonstrera simultankontrast är när man omger 

en akromatisk färg med en kromatisk färg, där akromatisk betyder att färgen är i gråskala och 

kromatisk betyder att färgen innehåller en nyans.  Exempelvis att en grå nyans omges av en 

blå. Den gråa färgen kommer få en orange ton eftersom orange är komplementfärgen för blå 

(Holtzschue, 2006). 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Johannes Ittens färghjul med 
komplementfärgerna illustrerade.  
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2.1.1 Känslor och uppfattning av färg 
Färger påverkar människan både psykologiskt och fysiskt. En färg kan exempelvis göra att vi 

tycker det blir varmare men även användas för att väcka känslor. Människan upplever olika 

färger på många sätt, vilket gör att man inte kan generalisera uppfattningen av färg bland 

människor, men man kan ändå ställa samman en generell syn på färger för att skapa en bas 

som människor kan relatera till. I en tidigare studie om färg i spel (Zammitto, 2005) 

argumenteras det för att exempelvis spelkaraktärer ska förses med färger som förstärker 

deras karaktäristiska drag. Designar man en karaktär med ett hett temperament kanske man 

ska undvika att färgsätta med blå och gröna nyanser som kan utstråla lugn. Genom att istället 

färgsätta med röda nyanser säger man troligen mer om karaktärens personlighet. 

Betraktaren skapar i många fall ett första intryck utifrån individers karaktäristiska 

egenskaper, samma princip kan illustratörer tillämpa i skapandet av en karaktär till spel.  

Det finns olika faktorer som påverkar hur människor ser och känner i förhållande till färg, 

därför kan det finnas olika anledningar till varför vi har varierande känslor och uppfattningar 

om vad en färg kan innebära. Omgivningen och situationen har en inverkan på hur färgen 

uppfattas: när en färg ligger nära en annan färg kan de påverka varandra. Det kan även vara 

andra objekt som har sin egen utstrålning av färger och symboler som gör att intrycket 

förändras. En annan möjlig faktor är kulturella och religiösa förhållanden som kan påverka 

individens uppfattning. Traditioner kan även påverka hur människor kopplar samman färger 

med symboliska högtider. Exempelvis kan man koppla röd med alla hjärtans dag, nämner 

man gul tänker man kanske på påsken och amerikaner tänker säkerligen på St. Patricks Day 

om man nämner grönt (Clarke & Costall, 2007). 

I en tidigare studie (Li-Chen, Ronnier, Woodcoc, & Wright, 2004) argumenteras det för att 

de kulturella skillnaderna om hur färger uppfattas och föredras inte är så stor. Det finns 

skillnader, men som nämnts tidigare, finns det många faktorer som påverkar hur vi ser och 

känner kring färg. Det var inte heller någon större skillnad på hur de olika könen uppfattar 

färg, dock visade det sig att kvinnor har en större precision för hur de uppfattar och känner 

kring färg.  Författarna tror sig ha en teori om skillnaden, exempelvis kan det vara för att 

kvinnor möjligtvis är mer omtänksamma och tålmodiga. Det kan leda till att de utvecklar sina 

emotionella tankar om färguppfattningen. 

Människor har också olika uppfattningar av färg beroende på om färgen anses vara varm 

eller kall. Individer gör den typen av kopplingar genom att de visuellt kopplar samman färg 

och objekt. Exempelvis kan rött kännas varmt eftersom vi förknippar det med eld som 

innehåller varma färger och blått upplevs som svalt eftersom havet är blått. Det är också så 

att de varma och kalla färgerna kan påverka varandra: en röd nyans som får en svag blå ton 

kan upplevas som en kall röd nyans (Kuller, 1998). Man kan även se en nivåskillnad av värme 

i färger vilket gör att vi kan koppla olika känslor till färgerna. Röd kan man exempelvis 

relatera till eld och hetta medan orange och gul relateras till solsken och värme. Alla nyanser 

har alltså en skillnad i intensiteten av värme. De varma färgerna har också tendensen att leda 

till mer aktiva känslor, medan de kalla färgerna har en mer lugnande inverkan på människor 

(Clarke & Costall, 2007). 

Då det finns varierade uppfattningar kring vad man anser att färg uttrycker blir frågan om 

hur man uppfattar färg omfattande. De vanligaste färgerna är blå, röd, gul och grön, färger 

som hör till grundfärgerna. Sedan finns det fler kulörer såsom brun, lila, orange och grå. Det 

finns fall där man gör misstaget att inte anse vit och svart som färger. Detta är en gammal 

missuppfattning som än idag skapar missförstånd bland människor, men man bör inte 
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förväxla färger inom design med ljuslära inom fysiken (Sivik, 1998). Färg inom ljuslära och 

färglära skiljer sig då det exempelvis inte finns ”svart” ljus men människor kan uppfatta att 

någonting har en svart nyans.  

Resonemanget nedan grundar sig på Rydbergs (1999) och Nilssons (2004) tidigare 

undersökningar om vilka känslor som individer kopplar till olika färger. Röd associerar man 

oftast till kärlek, mod och kraft, en färg som aktiverar och uppmanar till livlighet. Men den 

röda kulören kan också associeras med aggressivitet, helvetet och inte minst blod. Därför kan 

det ofta ses som en varningssignal eftersom vi människor blir skrämda när vi ser blod. 

Blå associeras vanligast med lugn, sanning, koncentration och vishet. Blå har till skillnad från 

röd en förmåga att få människan att slappna av, men blå kan även signalera kyla, depression 

och ensamhet, vilket ibland kan leda till en stel bild av kulören. 

Den gröna färgen kan också väcka en känsla av lugn men signalerar även fruktsamhet, 

koncentration och balans. Grönt ser vi ofta i medicinska sammanhang och även 

utrymningsskyltarna porträtteras i en grön kulör vilket ska ge en bild av att ”här är du säker”. 

Gult associeras med lycka, energi, intelligens och innovation. Men den kan också utstråla 

feghet, sjukdom och skam vilket kan leda till en negativ association. 

Lila kan associeras med magi, kreativitet, mystik och visdom. Med lila nyanser kan man 

också utstråla en viss känsla av frustration och orolighet. 

Den vita färgen förknippas med oskuldsfullhet, renhet och ljus. Vitt kan även förknippas med 

sjukhus där man botar sjuka men också som ett tecken på sterilitet. 

Svart är den vita färgens motsats och förknippas ofta med döden. Svart kan likaså associeras 

med ondska, sorg och smärta. Men svart kan även stå för det sofistikerade, auktoritet och 

formalitet. Så även om svart kan anses vara mörkrets färg kan det även utstråla elegans och 

stil. 

2.2 Arketypiska symboler 

Arketyper är mönster som vi enligt Jung kan urskilja från symboler och motiv som formats 

och spridits vidare innan vår tid. Man kan sedan relatera dessa mönster med motiv som finns 

i olika bildkompositioner. Till exempel att man som betraktare uppfattar ett visst utseende 

hos en karaktär som änglalikt, då gör man en kulturell och religiös koppling till motiv som 

funnits i åratal. Arketyper baseras ofta på olika myter, religiösa berättelser och sagor där man 

byggt vidare på redan använda symboler och grundmotiv. Den vise mannen är ett exempel 

som kan ha vuxit fram ur föreställningar om gestalter som präster, magiker och kungar. 

Dessa gestalter representerar kunskap insikt och förmågan att hjälpa genom sin 

livserfarenhet (Almqvist, 1997). 

Även Sivik (1998) tar upp Jungs synsätt på arketypiska symboler, han nämner till exempel 

likheter mellan symbolik och färguppfattning. Sivik poängterar att Jung inte behandlar färg 

som ett exempel i sina undersökningar av arketypiska symboler, men det går ändå att 

relatera dennes arbete till uppfattningen om hur individer förhåller sig till färg. Det är till 

exempel vanligt att svart kopplas till död och ondska. Röd är en typisk varningsfärg som 

uppmärksammar folk om fara och fungerar som en uppmaning att vara på sin vakt, därför 

kan färger som exempelvis röd användas som varningssymboler. 
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2.3 Karaktärsdesign 

2.3.1 Uppfattning av personer och personlighet 
Vi vet att människan utvärderar och dömer andra individer baserat på deras utseende. 

Människor med bra utseende eller har ”attraktiva” karaktäristiska drag brukar uppfattas som 

socialt kompetenta och kommer med stor sannolikhet att oftast bemötas väl. Attraktiva drag 

behöver inte betyda att man ser ut som en fotomodell, här avses attraktiva personlighetsdrag 

som ansvarsfull eller utåtriktad. Dessa drag kan individer uppfatta som komponenter till en 

god levnadsstandard. Katherine Isbister (2006) visar att en person som har oattraktiva drag 

kan uppfattas som svag i olika situationer eller har en tendens att framstå som en mindre 

attraktiv människa att exempelvis jobba med.  

I en studie (Little, C.A., Burt, M. & Perrett, D., 2006) argumenteras det för att mindre 

dominanta och mogna utseenden har en tendens att verka mest attraktiva, men det framgick 

även att om personen hade allt för veka drag skulle denna verka något svag och inte lika 

attraktiv. I undersökningen kunde man se hur respondenterna tolkade olika ansikten och 

kopplade ihop dem med olika personlighetsdrag såsom mogen eller ansvarsfull. Attraktion 

varierar beroende på respondenten, men dragen som man anser peka på ansvarsfullhet, 

aggressivitet eller mognad kunde sammanställas till en allmän kategori som exempelvis 

maskulina eller feminina drag.  Bland kvinnliga drag var det få som föredrog dominanta drag 

i deras utseende, medan män hade en fördel av en blandning av maskulina och feminina drag 

för att dominansen skulle ses som balanserad. 

Det finns två olika kategoriseringar som vi kan koppla samman med dominanta och mindre 

dominanta drag. ”Babyface” är ett begrepp på karaktärsdrag som uppfattas varma och mjuka. 

”Babyface”-drag som vi kan urskilja i individers karaktär är stora ögon, mjuk haka, högre 

ögonbryn och mindre näsa – som man helt enkelt kan relatera till barn. Även om vi ser dessa 

drag som varma och trovärdiga finns tendensen att vi ser en människa med ”babyface”-drag 

som mindre ansvarig och något mer manipulerbar. I kontrast till ”babyface”-dragen finns det 

mer mogna drag som gentemot ”babyface”-dragen kan upplevas starkare, men som inte 

uppväcker lika mycket sympati. De mer mogna dragen kan vara: mindre ögon, starkare haka, 

markerade ögonbryn och större näsa – drag som man relaterar till en vuxen människa. Dessa 

drag utstrålar mer ansvar och stryka, i vissa fall kan det tyda på mer dominanta drag i 

kroppsspråket (Isbister, 2006). 
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Utöver utseendemässiga drag påstår Turner (2009) och Isbister (2006) att människor även 

lägger märke till kroppsspråket när man bildar sig en uppfattning om individer; vilka känslor 

en individ utstrålar har stor inverkan på kroppsspråket. En individ som känner ilska eller hat 

kan förmedla det genom att ha ett aggressivt och stelt kroppsspråk, medan en individ som 

känner lycka och kärlek är mer avslappnad och öppen i sitt kroppsspråk.  

2.3.2 Stereotyper 
Människor har förutfattade meningar och inre visuella bilder för hur saker exempelvis ska se 

ut eller uppträda. Då det finns mycket att ta ställning till har vi en tendens att ”lagra” olika 

synsätt i minnet för att sedan kunna kategorisera det vi uppfattar i vår närhet. Då kan vi på 

ett förenklat sätt identifiera det vi ser. De stereotyper vi skapat fungerar som ett socialt 

hjälpmedel vi kan använda oss av för att bilda en första uppfattning om något som finns i vår 

närhet. En vanlig och kritiserad stereotyp är den att spel bara är för barn, vilket absolut inte 

stämmer då många spel är riktade till vuxna (Burgess, C. R. M., Stermer, P. & Burgess R. S, 

2007) 

Katherine Isbister (2006) menar att även om stereotyper är ett känsligt ämne, kan det 

fungera som ett bra komplement när vi iakttar nya människor eller situationer. Det 

underlättar för människor att förstå varandra utan någon kommunikation eftersom vi har 

”färdiga mallar” att gå efter. Men det finns en chans att vi skapar negativa stereotyper och 

måste därför vara försiktiga att inte döma någon eller något enbart efter vad vi ser. 

Karaktärer i spel baseras ofta på kända stereotyper, dels för att spelaren ska kunna identifiera 

karaktären med dess ställning i förhållande till spelet, men även för att kunna bilda sig en 

uppfattning av karaktärens handlingar i spelet (Isbister, 2006). En bra design av en karaktär 

görs genom att man har dessa stereotyper i åtanke när man skapar denne. Är en stereotyp 

dålig kan man alltid gå runt den negativa bilden genom att ge karaktären drag som 

motverkar den negativa stereotypen i fråga. Vanliga stereotyper i spel är att män förses med 

en synlig muskulatur för att markera mannens fysiska och mentala styrka, det vill säga vara 

både stark i kropp och sinne. Kvinnor däremot, sexualiseras ofta med ganska svag fysik, där 

Figur 5. Sora från Kingdom 

Hearts (Square Enix, 2005) har 

”babyface”-drag såsom de runda 

kinderna och större ögon. 

Figur 6. Xemnas från Kingdom 

Hearts (Square Enix, 2005) har 

mer mogna drag såsom det smala 

ansiktet och mindre ögon. 
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kroppens muskulatur inte framhävs och bysten ofta görs större eller markeras genom att 

framhäva den i mer utmanande kläder (Burgess, C. R. M., Stermer, P. & Burgess R. S., 2007). 

I en studie om spelare och deras uppfattning av stereotypa spelkaraktärer (Brenick, Henning, 

Killen, m fl., 2007) skriver de om hur spelare förhåller sig till uppenbara stereotyper i spel. I 

undersökningen finns spelen Surfer, Terrorist Hunt och Extreme Golf. I Surfer är männen 

och kvinnorna klädda i våtdräkter vilket tyder på en neutral stereotyp, i Terrorist Hunt bar 

männen stridsuniformer med tunga vapen som komplement och i spelet Extreme Golf spelar 

man golf med lättklädda kvinnor. I undersökningen får man reda på: om man tänker på de 

negativa stereotyper som huvudargument så föredrog testpersonerna det neutrala spelet – 

gentemot de andra spelen med tydliga negativa stereotyper. Dock visade det sig att de 

personer som hade en större spelvana inte såg de negativa stereotyperna som ett problem. De 

tyckte inte att de negativa stereotyperna påverkade spelmomenten eller spelupplevelsen i 

helhet. Man märkte även att de som inte spelade ofta hade en större tendens att kommentera 

och bry sig mer om de negativa stereotyperna.  

Gott och ont är även stereotypiska benämningar som man ofta ser i spel, när man exempelvis 

vill skilja på allierade och fiender. Även inom fantasy genren är uppdelningen mellan gott och 

ont vanligt, berättelser inom fantasy genren kretsar ofta kring de godas kamp mot de onda 

(Nationalencyklopedins nätversion, 2012-02-15). Trots att ”gott” och ”ont” är extrema 

benämningar kommer karaktärerna i detta arbete ändå återges som god och ond på 

grund av dess koppling till fantasy genren. 

2.3.3 Fantasy 
En fantasymiljö är en fiktivt skapad värld där orealistiska element förekommer, exempelvis 

magi och drakar. Fantasyvärlden försöker inte eftersträva en logisk verklighet och förutsätter 

att elementen inte skulle kunna existera i vår nuvarande verklighet.  Man kan jämföra med 

Science-Fictionvärlden där elementen visar på en struktur som skulle kunna existera i 

verkligheten. Skillnaden är alltså att Science-Fictionvärlden präglas av en logisk möjlighet 

medan fantasy ofta består av övernaturliga element som inte har en vetenskaplig förklaring. 

Det ska alltså finnas en logisk förklaring till elementen i en Science-Fictionvärld men 

samtidigt som de inte behöver vara möjligt i världen just nu. Magi är ett vanligt element som 

förekommer inom fantasyvärlden men har ingen logisk förklaring i verkligheten. (Clute & 

Grant, 1997). I fantasy är det också vanligt att det förekommer en kamp mellan ont och gott, 

att hjältar och hjältinnor ger sig ut på ett uppdrag att rädda världen från ondska. 

Det finns många stilar inom fantasygenren och utseendemässigt är det upp till skaparen att 

avgöra hur något kommer att se ut visuellt. Det är vanligt inom fantasy att man utgår från 

medeltiden och befolkar världen med sagoväsen som älvor. Världen kan även ha en 

begränsad teknologi, strider med svärd och äventyr genom magiska världar kan också 

förekomma. I Sagan om Ringen (Tolkien, 1955) förekommer exempelvis alver och andra 

mytologiska varelser som enter och orcher. I spelserien Final fantasy (Square Enix, 1987-

2012) förekommer ofta magi och äventyr, där hjälten ska rädda världen från undergång. I 

dessa spel är medeltiden inte lika framträdande, utan det finns en teknologi som påminner 

om vår fast den inte skulle fungera ur ett vetenskapligt perspektiv. Det finns även inslag av 

varelser som skiljer sig från människan och karaktärerna i spelet brukar ha utmärkande 

klädstilar, något som skulle ses mindre normalt i en vardagssituation. 
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2.3.4 Analys av karaktärsdrag i illustrationer 
Nedan finns två koncept på karaktärer från spelet World of Warcraft (Blizzard, 2004). 

Varelserna på bilderna är inte av människosläktet utan från rymden vilket gör dem 

annorlunda, men enligt teorin tidigare i texten kan man ändå läsa av vissa drag i 

karaktärerna. Posen är avslappnad men tyder på en stadig ställning. Den stadiga ställningen 

kan man härleda till hjältefiguren – en figur man kan koppla samman med mod och styrka, 

eftersom ”hjälten” är en arketyp. 

Varelsernas hudfärg är ljusare blå. Att färgen är av den ljusare varianten gör att karaktären i 

sig utstrålar ett visst lugn – skulle man valt en intensivare blå eller en mörkare blå skulle 

karaktären möjligtvis verka något mer elak eller möjligtvis bitter.  

Ansiktsdragen varierar mellan dessa två karaktärer men domineras av de mogna dragen, 

dock behöver ingen av dem uppfattas som ond. Kvinnan har mer mogna karaktärsdrag med 

några få inslag av ”babyface”-drag, exempelvis så är ansiktet ganska vasst och smalt men 

näsan mindre och mjukare. Hennes ansiktsuttryck är neutralt och hon visar inga känslor, 

hon är spänd i sin pose men ser inte i sin helhet inte ser aggressiv ut. Mannen har också 

mogna karaktärsdragdrag men saknar ”babyface”-drag, han utstrålar styrka och ansvar i 

både posen och ansiktsdragen. I hans ansiktsuttryck kan man se ett leende, vilket kan få 

honom att verka varm eller omtänksam. 

 

 

 

Figur 8. Manlig version av en 

Draenei (World of Warcraft, 

2004) 

 

Figur 7. Kvinnlig version av en 

Draenei (World of Warcraft, 

2004) 
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3 Problemformulering  

Färg och form är inte bara intressant utan även viktigt när man utvecklar grafik till spel. Det 

är viktigt att utvecklarna tar hänsyn till hur de utformar sin grafiska stil, inte bara för att göra 

sitt spel unikt, utan även för att spelets grafik ska få ett harmoniskt uttryck. Färg och form 

ska alltså samspela med varandra. Därför är det angeläget att man väljer färgerna med 

omsorg. Detta examensarbete undersöktes det hur färgsättning kan påverka en spelares 

uppfattning av karaktären då denne utformades som god eller ond. Människors uppfattning 

av färger är subjektiv, likaså uppfattningen av egenskaper som gott och ont. Genom de 

studier som tagits upp i bakgrunden kan man ändå se att det finns allmänna uppfattningar 

som man kan bygga en teori från och sedan yttra sig kring. 

För att återgå till koncepten ovan på karaktärerna från World of Warcraft (Blizzard, 2004), 

och frågan om dessa karaktärer hade uppfattats som fientliga eller onda om de haft en annan 

färgsättning.  

Det finns element i karaktärsdesignen som kan uppfattas som arketypiska symboler. 

Symbolerna i dessa bilder är hornen, hovarna och svansen som kan uppfattas som icke 

fredliga och kopplas samman med bilden av djävulen. En tanke var att om dessa varelser 

färgsattes annorlunda skulle karaktären kanske uppfattas på ett annat sätt. Skulle de 

färgsättas med en röd färgsättning kanske man skulle uppfatta dem som fientliga. Den röda 

färgen behöver inte göra dem fientliga, men man kan få andra uppfattningar om karaktären, 

som mindre tålmodig, då rött kan uppfattas som aktiverande. Det är intressant att se hur 

färgerna förhåller sig till karaktärsdesignen, vilka egenskaper karaktären utstrålar med och 

utan färg. 

Frågeställningen som undersökningen utgick från var: Vad händer med betraktarens 

upplevelse av en karaktärs egenskaper, som god och ond, när färgsättningen varieras. 

Kommer färgsättningen att förstärka eller försvaga uppfattningen av en god eller en ond 

karaktär? 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen lutade sig mot en kvantitativ metod för att undersöka hur illustrationerna 

uppfattas med de olika färgsättningarna. En enkät utformades som bestod av en blandning 

av slutna och öppna frågor. Det var relevant att använda en sluten fråga där det var 

uppenbart vad respondenten kunde svara (Upplevde du denna karaktär som ond eller god? 

Ond/God), för att sedan komplettera med en öppen fråga där respondenten fick utveckla sina 

tankar (Vad är det som gör den ond?). Därmed undveks att styra respondentens svar (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). 

Bilderna visades med de kompletterande frågor som ytterligare belyste och fördjupade 

respondenternas uppfattning, alltså varför respondenten valde ett visst svarsalternativ. Först 

visades de två grundbilderna som inte har någon färgsättning. Respondenten uppmanades då 

att välja om denne uppfattade karaktären som ond eller god och fick sedan en följdfråga som 

uppmanade respondenten att motivera om det var speciella drag i karaktären som gjorde den 

ond, detaljer som gjorde den ond eller liknande frågor. Därefter visades grundbilden av den 

onda karaktären, med färgsättningarna som representerade godhet och ondska, 

respondenten fick då frågan om den onda eller goda färgsättningen passade bäst. Här kunde 
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man generellt se hur uppfattningen av karaktären förändrades eller inte med tanke på 

färgsättning. Därefter fanns det ännu en följdfråga som fördjupade synpunkterna på 

karaktären och dess färgsättning. Den handlade om vilken känsla respondenten relaterade 

till med tanke på hur färgen kunde påverkas av en karaktärs egenskap. Därefter fanns 

liknande frågor inom samma färgsättning men denna gång behandlade frågorna den goda 

karaktären. Hela den föregående processen av en färgsättning fanns för de andra färgerna så 

totalt blev det 19 frågor.  Genom att blanda slutna och öppna frågor underlättades för 

respondenten så att denne inte tröttnade, på grund av att enkäten hade allt för krävande 

frågor (Østbye, mfl., 2004). 

3.1.1 Urval och antal 
För att utvärdera materialet skapades en webbaserad undersökning med hjälp av Kwik 

Surveys. Materialet eftersträvade att främst utvärderas av dem som hade en vana av genren 

fantasy, spel samt visuell design. Från början var det tänkt att enkäten skulle delas ut 

slumpvis, men vid närmare eftertanke var det eftersträvansvärt att respondenterna hade 

kunskap eller kännedom om fantasy för att undvika missförstånd genom karaktärsdesignen. 

De som hade större vana av fantasy, som ofta används i spel, kunde möjligtvis förstå element 

i karaktären bättre än någon som inte känner till genren. De kunde kanske till och med 

relatera till karaktärer i spel som de ofta spelar (Østbye, mfl., 2004).   

Undersökningen publicerades på konstforumet Conceptart.org där respondenterna med stor 

sannolikhet hade någon slags kunskap om färg eller i alla fall intresse av färg. Det föreföll 

rimligt att anta att medlemmar och besökare på forumet var vana med fantasygenren vilket 

skulle innebära färre missförstånd. Undersökningen skickades också ut till DSUs elever 

genom ett mejl, ännu ett sätt att få respondenter som har viss vana av fantasy, spel och 

design. Det var önskvärt med ytterligare några svar så enkäten skickades ut genom mejl till 

IT-Gymnasiet i Västerås som erbjuder ett designprogram, i likhet med DSUs studenter har 

dessa elever ett visst öga för design vilket gjorde dem till lämpliga respondenter.  

Genom att skriva en bra introduktion med relevant information och syfte av undersökningen 

kan man öka intresset bland respondenterna och förhoppningsvis minska eventuellt bortfall 

(Østbye, mfl., 2004). När undersökningen väl var över visade det sig dock trots 

introduktionen så uppstod ett visst bortfall på grund av upprepning i enkäten, men 

undersökningen fick ändå till slut tillräckligt med material för att en analys skulle kunna 

genomföras kring vad respondenterna tyckte om materialet.   

3.1.2 Material 
Till undersökningen skapades arton bilder som i undersökningen kompletterades med 

utvärderande frågor.   

Två av dessa bilder blev grundbilder och föreställde den onda respektive goda karaktären. En 

grundbild betyder att illustrationen inte var färgsatt utan bara linjerad. Sedan färglades 

grundbilder med färgpaletter som representerade godhet och ondska. De goda färgpaletterna 

var en ljus variant av färgerna röd, blå, grön och lila, medan de onda färgpaletterna var en 

mörk variant av samma färger. Undersökningen inkluderade de toner som nämndes tidigare 

i studien utom den gula och orangea tonen. Detta dels för att begränsa antalet paletter men 

också för att de andra färgerna hade mer intressanta känslor som relaterade till 

uppfattningen av färgen. Sedan repeterades föregående process, men denna gång med den 

mörkare färgsättning som representerade ondska. 
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Till skapandeprocessen beslutades det att arbeta utifrån grundbilderna när karaktärerna 

skulle färgsättas istället för att skapa nya versioner av karaktären till varje färgsättning, detta 

gjordes för att minska risken att förändringar i pose och utseende på karaktären skulle 

påverka uppfattningen av karaktären vid utvärderingen. Genom att alla bilder hade samma 

pose och utseende kunde respondenten fokusera på färgsättningen i förhållande till designen. 

3.1.3 Avgränsningar 
De båda karaktärerna designades som kvinnor för att minska påverkan av könsaspekter. 

Hade en man och en kvinna skapats kunde det bli ett problem i undersökningen, då 

respondenterna kunde förknippat egenskaperna gott och ont med genus.  

Vad gäller den visuella stilen i illustrationerna utformades karaktärerna i en fantasystil. Då 

fantasy egentligen kan innebära många olika stilar hämtades inspirationen främst från 

varelser i japansk mytologi.  Karaktärerna tog enbart inspiration från dessa varelser och 

behövde alltså nödvändigtvis inte se ut som vanliga illustrationer från de japanska 

berättelserna. Utformningen av karaktärernas detaljer skulle även inge en känsla av 

övernaturlighet, något som man vanligtvis inte skulle kunna träffa på i vår verklighet.  

Färgsättningarna representerade godhet och ondska, något som utgår från forskning om hur 

färg uppfattas av individer. Till undersökningen skapades åtta olika färgsättningar som 

baserades på färgerna röd, blå, grön och lila. En färg kom exempelvis att få två olika 

färgpaletter som representerade gott och ont, genom att ha några fler färgsättningar fick 

respondenten fler val att yttra sig om. De delar som fick olika färgsättningar var kroppsliga 

delar som hud, ögon, hår och karaktäriserande detaljer såsom accessoarer, horn, vingar. 

Kläderna designades så att färgsättningen i alla bilderna var den samma så att för många 

element inte ändras i varje bild. Innehåller illustrationerna för många element som får olika 

färgsättningar kan respondenten få för mycket att yttra sig om, det var därför bättre att 

begränsa antalet så att respondenten kunde fokusera på färre delar. 
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4 Projektbeskrivning  

Utvärderingens material skapades med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Photoshop CS5 

(Adobe Systems, 2010). Programmet är ämnat för redigering av bilder men det går även 

utmärkt att måla i det. Under projektets gång skapades två olika karaktärer som sedan skulle 

färgsättas i olika teman av tonerna röd, blå, grön och lila. Totalt blev det arton illustrationer. 

4.1 Reflektioner kring inspirationskällor 

De två karaktärerna är huvudsakligen inspirerade av de japanska mytologiska varelserna 

Kirin och Oni, de båda varelserna respresenterar det onda och goda i olika väsen. 

 

 

 

Den goda karaktären hämtade inspiration från varelsen Kirin. Varelsen är enligt den 

japanska mytologin en symbol för renhet och sägs visa sig endast för dem med en ren själ. 

Kirin härstammar ursprungligen från den kinesiska mytologin och illustreras ofta som en 

draklik varelse med inslag av delar från en tjur. Den japanska tolkningen är dock mer lik en 

hjort med inslag av drag från drakar. Det finns även en likhet mellan den japanska kirin och 

den västerländska enhörningen. Den onda karaktären är inspirerad av varelsen Oni som är 

en demon från de japanska mytologierna. Dessa varelser är fulla av vrede och är ofta orsaken 

till katastrofer och förstörelse i världen. Oni är ofta illustrerade som monstruösa varelser med 

två horn och ett höftskynke med tigermönster, många illustrationer kompletterar varelsen 

med en stor spikklubba i stål för att förstärka varslens skräckinjagande framställning. 

Varelsen har ofta udda hudfärger såsom röd, blå eller grön (Ashkenazi, 2003).   

   

Figur 9. Illustration av Kirin 

(Peffer, 2005) 

 

Figur 10. Illustration av Oni 

(okänd) 
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Som tidigare nämnts följer karaktärerna inte den traditionella gestaltningen av de olika 

varelserna helt, deras individuella detaljer inspirerades av visuella element som hämtats från 

varelserna, till exempel hornen. Den slutgiltiga design av karaktärerna ska inte nödvändigtvis 

kategoriseras som en Kirin eller en Oni.  

Efter att ha studerat olika karaktärer ur spelserien Final Fantasy (Square Enix 2012) fick 

karaktärerna i detta arbete ta inspiration av dem stilmässigt. Med stil menas då klädstil och 

utseendet på karaktären. I dessa spel har karaktärerna en mer modern stil jämfört med 

karaktärerna i Lord of the Rings Online (Turbine Inc, 2007). Karaktärerna i detta arbete 

lutar mer åt den tecknade grafiska stilen så Final Fantasys grafiska stil passade bättre än 

Sagan om Ringens mer realistiska stil. 

 

 

 

Karaktärerna i Sagan om Ringen Online (Turbine Inc, 2007) har mer medeltida element i 

designen, deras utseende är ganska lågmälda och innehåller mer jordnära färger. 

Karaktärerna i Final Fantasy (Square Enix, 2012) däremot, har en modern stil på kläderna, 

deras utseende brukar vara överdrivna i både klädstil och frisyr. Designen står ofta ut i både 

färg och form, i vissa fall kan de även uppfattas som opraktiska i olika sammanhang. Ett 

exempel kan vara en karaktär som vid några tillfällen befinner sig i vinterlandskap och 

fortfarande har kläder som visar bara ben eller andra kroppsdelar. Även om karaktären är 

fiktiv kan man som betraktare ändå fundera på hur karaktären inte fryser ihjäl. 

 

 

Figur 11. Kvinnlig karaktär i 

spelet Lord of the Rings Online 

(Burt, 2007) 

 

Figur 12. Serah Farron i spelet 

Final Fantasy XIII-2 (Square 

Enix, 2012) 
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4.2 Arbetsprocess 

Innan den visuella designen påbörjades skrevs en mindre biografi om karaktärerna för att 

underlätta skapandeprocessen. Vanligtvis när man designar karaktärer till spel har man en 

god grund att gå på genom andra skisser på spelet samt enskilda designbeskrivningar av 

olika karaktärer (Maxwell, 2010). Genom att skapa karaktärerna utifrån en spelidé kan de bli 

mer minnesvärda i spelet då man kan integrera i spelet med karaktärerna. Ett exempel är 

Sonic the Hedgehog (Sega, 1991) i spelen med samma namn. Eftersom den karaktärens bästa 

egenskap är att han kan springa väldigt snabbt har man gett den blå igelkotten ett par 

sneakers som ett igenkännbart attribut.   

Även om karaktärerna i detta arbete inte kommer vara en del av ett framtida spel skapades 

de två kvinnogestalterna ändå i relation till varandra. Innan designarbetet av den visuella 

delen satte igång skrevs istället en liten beskrivning av de båda kvinnorna för att skapa en 

slags grund för de båda karaktärerna. De ”agerar” som protagonist och antagonist, som 

varandras motpoler, vilket ofta kan ses i onda och goda karaktärer. I Fundamentals of Game 

Development ger Maxwell (2010) råd till skapandeprocessen av beskrivningar för karaktärer. 

Råd som att skriva ner en kort biografi till karaktärerna där man inkluderar karaktärens 

ålder, personlighet, roll, röst och en mindre bakgrundshistoria. Vilket användes till 

karaktärerna i detta arbete. Råden som användes till karaktärerna i arbetet valdes ut för att 

de passade bra till arbetets omfång, det vill säga att karaktärerna inte ingår i ett riktigt spel. 

 

4.2.1 De två karaktärerna 
Den ”onda” karaktären fick namnet Ohdára och tillhör ett folk som lever i varma grottor 

belägna i djupa skogar. Hon är runt 24 år och är antagonisten i en tänkbar berättelse. Hennes 

röst är något mörk och igenkännbar genom en viss raspighet, ibland kan hon låta något 

aggressiv. Hon bryr sig bara om det som är till fördel för henne, man kan se henne som 

självgod och självisk. Ohdára fascineras av strider och drar sig inte för att slåss även om magi 

är hennes starka sida. Eld och jord är element som hon behärskar.  

Arbetets ”goda” karaktär fick namnet Khiltára och hennes folk bor på höga molnbeklädda 

berg. Hon är runt 27 år och är protagonisten i en tänkbar berättelse. Hennes röst är mjuk 

med lena inslag och pratar med en försiktig ton. Khiltára är mycket omtänksam och 

hjälpsam, hon bryr sig om sin omgivning – både miljö och levande varelser. Hon försöker 

avstå från strid i möjligaste mån, men när hon väl måste kämpa för rättvisan är hon mäktig – 

trots sitt mjuka utseende. Vind och vatten är element hon behärskar väl. 

Tillsammans har de en bakgrund där de båda går från barndomsvänner till en oviss 

bekantskap. Som barn brukade de rymma från sina byar för att leka, de möttes på ett fält 

med närliggande damm som låg mellan deras hembyar. Deras folkslag ogillar varandra och 

därför blev tillflyktsplatsen ett bra ställe att leka på. Men med tiden påverkades de mer och 

mer av sina respektive kulturer och de båda flickornas synsätt förändrades i samma takt. De 

började ses allt mindre och efter 10 år har de inte talat med varandra alls. En dag möter de 

dock varandra på de fält där de en gång lekt, fast nu med nya sinnen. Kommer de nu se 

varandra som vänner eller fiender? 
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4.2.2 Posering, karaktärsdrag och silhuetter 
Den visuella designen inleddes med att skissa på flera olika poseringar av karaktären. En 

tydlig pose är viktig då den berättar en stor del av karaktärens personlighet. Innan man 

börjar med karaktäristiska detaljer bör man måla upp en bas av kroppen, det bidrar till ett 

snyggare slutresultat. Genom att ha valmöjligheter kan man hitta delar i varje skiss som ser 

bäst ut och kombinera dessa till ett optimalt slutresultat. Till exempel så kan man skissa upp 

ett antal poser och ser man att en pose är bäst förutom exempelvis armarna, då kan man ta 

armar från en annan pose som man tycker passar bättre in på den pose man planerat att 

fortsätta på från början. Istället för att begränsas till ett koncept får man möjligheten att 

förbättra slutresultatet utan att behöva skissa om en hel pose från början. Nedan finns tio 

skisser på grunder för karaktärernas pose och kroppsbyggnad. Till de slutgiltiga poserna fick 

den onda karaktären en bestämd ställning, kroppen är spänd och händernas position visar 

karaktärens maktvilja. Hon visar att hon är redo att visa vad hon går för. Karaktären som ska 

representera godhet är mer avslappnad i sin kroppsställning. Händer och fötter är 

avslappnade och hennes kroppsspråk ser reserverat ut. Man får en känsla av att karaktären 

är mer försiktig och helst inte använder fysiskt våld utan möjligtvis magi. 

              

 

 

Därefter arbetades det vidare med detaljarbetet för karaktärsdrag och utseende. I 

detaljarbetet var det viktigt att tänka på ”babyface”- drag och mogna drag. Överlag har 

karaktärerna designats med ett ganska attraktivt utseende utan att överdriva när det kom till 

dynamiken i posen. Med attraktivt menas i detta sammanhang att karaktärerna inte har 

deformerade visuella element eller delar som bölder eller ärr och så vidare. Även en ond 

karaktär kan förses med attraktiva drag men ändå ses som ondskefull (Isbister, 2006).  

Figur 13. Skisser på 10 olika förslag på poser.  
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Den onda karaktären designades med smalare och lite vassare ansiktsform, lägg märke till att 

ögonen är smalare och karaktären ser ut att stirra på betraktaren. Den goda karaktären 

däremot har mer mjuka drag vilket gör att hon ser givmild ut, ögonen är större och även om 

hon tittar mot betraktaren så stirrar hon inte. Hennes ansikte är mjukare med runda 

ansiktsdrag. De båda karaktärerna fick även olika känsloyttringar för att ytterligare bidra till 

den egenskap respektive karaktär hade. Den goda karaktären ler vilket ger henne ett varmt 

och glädjerikt uttryck. Den onda karaktärens läppar är avslappnade och i kombination med 

hennes ögon får hon en kyligare känsloyttring.  

 

 

 

För övriga delen av karaktärernas utseende skapades olika variationer för att än en gång 

kunna välja attraktiva delar och kombinera dessa till en slutgiltig design som jag var nöjd 

med. Klädstilen som karaktärerna fick luta mer åt den moderna stilen, liknande de i 

spelserien Final Fantasy (Square Enix, 2012). Designen ska alltså se ganska ovanlig ut men 

bara en smula chockerande. Den chockerande aspekten tillämpades bara till den onda 

karaktären i form av den mönstrade toppen i en relativt uppseendeväckande nyans. 

Anledningen till att den aspekten bara implementerades i den ondas design var för att den 

goda karaktären skulle vara ganska lågmäld och därför var matta färger som inte stod ut så 

mycket i illustrationen ett bättre val för henne. Klädernas design varierar också i nivå av 

former mellan de båda karaktärerna. Även här fick den onda karaktären en något mer 

uppseendeväckande design – med fler aktiva former. Den goda karaktärens kläder har en 

”lugnare” form och hon har även fler lager av tyg. Klädstilarna skulle spegla en tuff stil för 

den onda karaktären och en snällare stil för den goda karaktären. 

För att undvika en negativ översexualiserad stereotyp bild på de båda karaktärerna var det 

viktigt att se över de olika delarna i designen. Att visa för mycket hud skulle i slutändan se allt 

för smaklöst ut. Karaktärerna fick inte se för utmanande ut, men samtidigt var huden en av 

de delar som skulle varieras med olika färger. Så till slutdesignen valdes delarna ut med 

omsorg för att undvika en för kort kjol eller eventuella klyftor. För att undvika klyftor fick de 

båda karaktärerna mindre bröst samt toppar som sitter något ovanför bysten. 

Figur 14. Här kan man se mogna/dominanta drag på bilden till 

vänster och ”babyface”- drag på bilden till höger  
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I de båda designerna finns element från de mytologiska varelserna Oni och Kirin. Den goda 

karaktären har pälsliknande tofsar och hennes öra påminner om rådjurets öron, det finns 

även drakfjäll på roten av hornen vilket ska referera till drakinfluenserna i Kirin. Den onda 

karaktären har en tigermönstrad topp vilket ska associeras med Onins höftskynke. Ashkenazi 

(2007) talar i sin bok om att onivarelserna ofta bär en sexkantig stålklubba, men i dessa 

illustrationer var det meningen att karaktärerna inte skulle bära vapen och därför finns ingen 

sådan referens i den onda karaktärens design. Hon har dock kloformade fingrar och 

kloliknande tånaglar som förstärker den demoniska sidan. En annan visuell del som Oni har 

är att hornen vanligtvis är korta, men till detta arbete valdes en längre version. De gjordes 

stora för att ta större plats i bilden men också för att se intressantare ut. Hornen sitter även 

längre ned mot pannan på den onda karaktären medan den godas horn sitter längs med 

kraniet. Varelsen Kirin illustreras i vissa fall med ett horn och i andra med två, i dessa 

illustrationer har den goda karaktären två horn.  

 

 

 

 

I samband med urvalet av de rätta delarna för slutdesignen tillämpades processen att studera 

karaktärens silhuett. Genom att studera karaktärens silhuett och göra ändringar utifrån 

silhuetten kan karaktären bli mer intressant och lättare att minnas. Genom World of 

leveldesign (2010, 2012-03-29) får man en djupare förståelse för hur viktigt det är att ta 

hänsyn till karaktärens silhuett i skapandeprocessen. Väljer man att skapa en karaktär med 

Figur 15. Skisser på detaljer för karaktärernas utseende, varje karaktär 

fick fyra olika versioner.  Röd markering visar de delar som sattes ihop till 

den slutgiltiga designen. 
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en intressant silhuett blir karaktären mer minnesvärd och unik, karaktären blir också lättare 

igenkänd genom sin form.  

Det finns olika sätt att utgå från silhuetter. Det vanligaste är att utgå från nyckelposer och 

sedan bygga på detaljer för att göra designen intressant, hur man lägger till dessa detaljer 

varierar mellan kreatörer. I World of leveldesign (2010, 2012-03-29) föreslås att man målar 

upp en nyckelpose som silhuett direkt och bygger på alla detaljer efterhand, detta kan man 

göra i svart, vitt eller gråskala. I detta arbete var proceduren något annorlunda. En 

nyckelpose tecknades upp men inte som en silhuett utan bara som en enkel skiss på en 

kroppsform. Därefter skissades alla detaljer på nyckelposen och när alla detaljerna var klara 

gjordes de om till silhuetter för att undersöka hur de olika detaljerna fungerade med 

nyckelposen. Upptäcktes inte ett helt utförande som var bra nog så plockades delar från olika 

utföranden för att sammanställas till en så optimal variant som möjligt. 

 

 

Den slutgiltiga designen fastställdes genom att studera både silhuetterna och detaljarbetet på 

karaktärerna. Att endast ta delar genom att se på exempelvis silhuetterna kan resultera i 

tråkiga detaljer så därför bör även detaljarbetet konsulteras innan man slutgiltigt bestämmer 

sig. Som sagt fick den onda karaktären en tuff stil och till det passade de bylsiga byxorna bäst, 

tillsammans med hennes smala midja får hon en tuffare framtoning. När det gällde håret 

valdes det mer vågiga halvlånga hårsvallet på grund av dess form. Från början valdes 

egentligen hårsvallet som påminner om eld men det valdes bort på grund av längden och 

formen. Den goda karaktären som skulle ha en snällare stil fick en kjol då den får henne att se 

Figur 16. Skisserna omgjorda till silhuetter.  
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mer avslappnad ut. Ett par shorts var i fokus en stund men efter ytterligare reflektion av 

utförandet passade kjolen bättre med de andra klädesplaggen. I de båda designexemplen 

uteslöt jag de delar som hade skor, det kändes på något sätt mer jordnära utan skor. De två 

karaktärerna fick en svävande pose för att ge en magisk känsla till bilderna. 

 Eftersom två av undersökningsmaterialens illustrationer ska vara i linjerad form förfinades 

den slutgiltiga skissen, där alla intressanta delar är sammanslagna. Det framgår inte i de små 

bilderna i denna rapport, men karaktärerna har något tjockare linjer där eventuell skugga 

skulle ligga för att få ett visst djup i bilden. Har man lika tjocka linjer i hela illustrationen kan 

den upplevas något platt. 

 

 

 

 

Figur 17. Slutgiltiga illustrationer där karaktärerna är linjerade. Den onda 

till vänster och den goda till höger.  
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4.2.3 Tankar kring färgsättning 
Eftersom utvärderingen handlar om hur betraktaren uppfattar färgers inverkan på karaktärer 

var nästa steg att förse de linjerade illustrationerna med färg. Som nämnts tidigare i arbetet 

ska utvalda delar i designen varieras med färgerna röd, blå, grön och lila. Dessa färger valdes 

då de tillhör primär- och sekundärfärgerna. Dock används inte alla färger inom dessa 

kategorier så gul och orange valdes bort för att begränsa utvärderingsmaterialet. Tog man 

med alla färger skulle det bli tjugotvå illustrationer vilket var för många.  

För att förhindra att bakgrunden skulle påverka de båda illustrationerna valdes en grå färg 

som befinner sig i centrum på valörskalan, färgen består då av lika mängder svart och vitt. I 

artikeln ”The Emotional Connotations of Color” (Clarke, T. & Costall, A., 2007) framgår det 

att den gråa färgen är neutral och avslöjar få känslouttryck, alltså lämpar den sig bättre än en, 

exempelvis, helt vit färg. Den vita färgen har tendensen att kopplas samman med renhet eller 

oskuld vilket kan ge ett intryck av glädje, detsamma gäller om man väljer att ha en allt för 

mörk färg – den kan då få illustrationen att se dyster ut.  

 

 

 

Figur 18. Karaktärerna där delar som ska ha samma färgsättning i alla 

illustrationer är färgsatta.  
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Kläder och karakteristiska detaljer som smycken och fjäll skulle som tidigare nämnts att ha 

samma färgsättning i alla illustrationer, så det var praktiskt att färglägga dem först. De båda 

karaktärerna fick färgpaletter som skulle samverka med deras egenskap. Den goda 

karaktären fick exempelvis dovare färger som har en dämpande effekt till skillnad från den 

onda karaktären vars färger är mörkare med uppseendeväckande inslag som den gula 

nyansen på toppen. Den nyansen är inspirerad av andra illustrationer på Oni där 

tigermönstret ofta illustreras med en gulaktig nyans. Svart och vitt har varit två 

utgångspunkter i skapandet av färgpaletterna för kläderna, tittar man än en gång på 

resonemanget om färger hos Rydberg (1999) och Nilsson (2004) som presenterades tidigare i 

arbetet var renhet ofta associerat med vitt och ondska med svart.  

Färgerna för de delar som inte varieras i illustrationerna är något dämpade för att de 

varierande färgerna ska ta större plats, det är ju de färgerna som betraktaren ska lägga märke 

till först. I detta fall är kläderna främst ett komplement men fungerar även som viktiga 

element i karaktärsdesignen. Genom att ha en lägre mättnad på kläderna och de 

karakteristiska delarna skapas en kontrast mellan dessa delar och de delar som kommer att 

variera i sin färgsättning. 

 

 

Figur 19. Visuell representation av hur illustrationernas färger varierades.  
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För att underlätta färgläggningen av de varierade delarna blev justeringsfunktionen i 

Photoshop mycket användbar. Till färgvariationerna användes färgbalanslagren för att 

justera de olika färgerna i illustrationerna. Det var planerat att de varierade delarna skulle 

målas om för hand inför varje variation, men det visade sig bli för mycket arbete då 

variationerna var många. En annan negativ aspekt var att om alla delarna målades för hand 

fanns risken att illustrationerna hade olika skuggningar och ljussättningar, vilket skulle 

kunna innebära att de skulle uppfattas på olika sätt i de olika variationerna. Med ett 

färgbalanslager var det enkelt att ändra nyansen i specifika delar av bilden, i detta fall 

ändrades hår, hud, horn och ögon. Man ändrar värden på nyanser vilket gör att det går lätt 

att skifta mellan olika färger. Eftersom man bara ändrar värdet på nyansen påverkas inte 

mättnadsvärdet eller valörvärdet vilket gör att skuggningen och ljussättningen inte påverkas i 

illustrationerna. För att få de bästa nyanserna visade det sig att brunaktiga färger passade 

bäst inför justeringen. En tidig test gjordes där grå användes som grundfärg och när de sedan 

skulle varieras i de olika färgerna visade det sig att resultatet blev undermåligt. 

För att inte riskera att alla delar smälter samman i de slutgiltiga illustrationerna behövdes en 

del arbete med justeringslagren. Ett första försök resulterade i att just alla delar smälte 

samman då alla fick liknande värden i sina lager. För att råda bot på problemet tillsattes små 

värden av andra nyanser till huvudnyansen, exempelvis fick den gröna versionens hår en 

liten dos blått medan huden fick små doser av rött och gult för att separera delarna i 

illustrationerna. Det var viktigt dock att inte lägga till allt för höga värden av andra nyanser 

då de kan ändra färgen helt. Ett för stort värde av rött i en av de blå delarna kunde leda till att 

allt blev lila, så jag fick prova mig fram till den rätta blandningen så att färgen fortfarande 

kunde ses som huvudsakligen blå. 

Ett annat problem uppstod i processen med att färglägga huden. I början på arbetet var det 

planerat att karaktärerna skulle vara hudfärgade och endast skuggningen skulle vara i olika 

variationer. Det fungerade bra när variationerna fortfarande skulle färgläggas för hand. När 

processen sedan ändrades till justeringslagren såg det inte alls bra ut när de ändrades till de 

olika variationerna, så till slutresultatet fick karaktärerna de olika färgerna på hela huden. 

Samma teknik användes när de mörkare versionerna skapades, men denna gång kom nyans 

och mättnadslagren bra till hands. Dessa är också justeringslager där man kan justera 

nivåerna för nyansen och mättnaden men också valören, så valörerna var det som 

huvudsakligen justerades. Sedan gick det att anpassa nyansen och mättnaden så att bilden 

inte blev för grå. De färdiga illustrationerna med de olika färgvariationerna kan ses i arbetets 

bilaga. 
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4.2.4 Reflektion av arbetsprocessen 
Detta arbetssätt har undertecknad använt ett par gånger tidigare så det var inte några 

tekniska problem att ta sig fram i de olika stegen. Att välja ett arbetssätt som är bekant 

skapar utrymmen för tillfällen att testa nya tekniska lösningar. I arbetets tidigare del 

bestämdes detaljerna i illustrationerna utifrån tidigare erfarenheter i skapande av karaktärer. 

Exempelvis kom valet mellan att illustrera manliga eller kvinnliga karaktärer upp. Från 

början bestämdes det att göra karaktärerna av samma kön för att undvika inflytandet av 

genusaspekter i undersökningen. I och med det kom valet av vilket kön som skulle 

porträtteras och då valdes kvinnor eftersom erfarenheten av att teckna dem var större.   

Skulle manliga karaktärer valts hade det funnits en risk för att kvaliteten på designen skulle 

bli lidande eller att oväntade problem skulle dyka upp som tog upp värdefull projekttid. 

Arbetet har inte stött på så många problem. Några småproblem uppstod dock efter halva 

tiden, exempelvis med att hinna genomföra vissa delar inom den tidsram som planerades 

innan projektarbetet började. Från början var tanken att måla varje färgversion för hand, 

dessvärre blev det uppenbart att det skulle ta alldeles för lång tid men också att 

illustrationernas ljussättning och skuggning skulle variera mellan de olika versionerna. I och 

med det problemet gavs dock en chans att pröva en ny teknik och det var då justeringslager 

visade sig vara bra att använda.  
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5 Utvärdering 

För att se hur betraktare kan uppfatta färg i karaktärskoncept skapades en enkät med 

illustrationer och frågor som sedan publicerades på webben. Enkäten publicerades dels på 

forumet conceptart.org där man kan diskutera sin egen konst och andras. Den skickades 

även ut via mejl till studenter på DSU och designprogrammet på IT-Gymnasiet i Västerås. 

Sammanlagt var det fyrtioåtta respondenter som anonymt svarade på enkäten, trettio män 

och arton kvinnor. 

5.1 Enkäten 

Enkäten bestod av nitton frågor som utvärderade betraktarens uppfattning av karaktären och 

dess färgsättning. Utvärderingen inleddes med en fråga om karaktärerna utan 

färgsättning(gråskala), detta för att skapa en grund till de kommande frågorna som skulle 

besvara arbetets frågeställning, den kallas här för huvudfråga. Huvudfrågan besvarades 

genom en sjugradig skala där 1 representerar motverkan och 7 representerar en förstärkning, 

4 stod för en oförändrad uppfattning av hur färgen uppfattas av betraktaren. Det fanns även 

en öppen fråga som kompletterade huvudfrågan, där respondenten fick skriva ned personliga 

synpunkter till varför färgsättningen var förstärkande, motverkande eller oförändrad. För att 

runda av undersökningen fick respondenten välja att svara på en fråga om vilken 

färgvariation som passade karaktärerna bäst, eftersom det var intressant att se vilken 

färgsättning respondenten tyckte var lämpligast till respektive karaktär. I enkäten kallades 

den ”goda” karaktären för ”character 1” och den ”onda” karaktären för ”character 2” så att 

respondenterna skulle få ett neutralt sätt att referera till karaktärerna. 

5.1.1 Planeringsmiss 
Genom att variera enkäten med slutna och öppna frågor antogs att respondenten inte skulle 

bli uttråkad i utvärderingsprocessen, men också för att se oväntade synvinklar i svaren 

(Østbye, mfl., 2004). De öppna frågorna fick vara frivilliga så att respondenterna inte skulle 

känna sig tvingade att skriva ner sina tankar. Kände de sig tvingade till att göra det fanns 

risken att de skulle valt att avsluta utvärderingen innan den var färdig.  

Trots dessa tankar om utformningen av enkäten visade det sig vara svårt att få respondenter 

att genomföra utvärderingen. Till en början tolkades det låga svarsantalet som ointresserade 

forumbesökare, då skickades en påminnelse ut i hopp om att få fler som genomförde 

enkäten. Det hjälpte till viss del men den gången kom synpunkter på enkäten, den var 

alldeles för repetitiv vilket gjorde att respondenterna tröttnade halvvägs eller blev avskräckta 

av upprepningen. När enkäten utformades antogs det att variationen av slutna och öppna 

frågor skulle motverka denna effekt. Kanske skulle man istället gjort en pilotundersökning av 

enkäten för att undvika problem som dessa. 

I efterhand, med synpunkterna i bakhuvudet, skulle utvärderingen vunnit på ett annat 

upplägg där bilderna visats på ett annat sätt. Möjligtvis skulle även frågorna behövt ändras 

då öppna frågor lätt kan misstolkas av respondenten (Østbye, mfl., 2004), samt att upplägget 

av enkäten borde reviderats. Men det antogs vara svårt då undersökningen var den samma 

för varje färgkombination. Dock fick utvärderingen tillräckligt med svar för att kunna 

analyseras, men den skulle förmodligen blivit starkare om enkäten utformats på ett bättre 

sätt. Trots den negativa upprepningen av frågor i enkäten så var det mer än hälften som 

svarade på de öppna frågorna vilket var över förväntan. 
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5.2 Den goda karaktären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den inledande frågan som behandlade hur betraktaren uppfattar karaktären utan färg visade 

att majoriteten uppfattade henne som god, 43 såg henne som god och 5 ansåg att hon såg ond 

ut.  För att komplettera valet av god eller ond fanns en följdfråga som uppmanade till vidare 

reflektion av sitt val. Följande urval är representativt. 1 

”Innocence and insecurity in the eyes and posture makes character 1 look young and 

good aligned.” 

“In this case it has mostly to do with the poses of the characters. I was unsure of 

character 1, the horns made it look evil. But in the end I opted for good as the pose 

seemed non-threatening.” 

“Character 1 looks good because of the more widely open eyes, long flowing hair and her 

composure.” 

“Character 1 is in a pose that make her seem fragile and weak. Her face is cute and 

young.” 

”På karaktär 1 så är ansiktet mer oskyldig jämfört med karaktär 2 aggressivitet, hennes 

horn är lenare och längre än karaktär 2 och hennes kläder är mer avslappnande och naiv 

än karaktär 2 tuffare utseende.” 

”Well, when compared together, the looks are pretty stereotypical (so stereotypical that if 

feels stupid to tell what parts of them look good/evil), the first having a fairly weak, girly 

pose, large eyes, neutral/happy expression, fairly modest/traditional clothes, and all the 

forms are pretty soft, smooth and curvy.” 

“Character one has softer features and a more delicate face, making her good.” 

                                                        
1 Stavningen har normaliserats i alla citat i arbetet. 
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Figur 20. Cirkeldiagram som visar fördelningen av uppfattningen av 

”character 1” egenskap.  
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Då de flesta betraktar karaktären som god är designen delvis lyckad. Det fanns ändå några 

som hellre såg karaktären som neutral och påpekade detta i svaren av den öppna frågan. 

Många reagerade på ”babyface”-dragen såsom stora ögon, rundare former i 

karaktärsdesignen, en reserverad pose och ungdomlighet och kände att det kan kopplas 

samman med godhet. Det fanns även en kommentar av huruvida stereotypa element har 

gjort karaktären för uppenbar, att karaktären fick för mycket ”gott” designat och att det 

kändes dumt att förklara dem. Det fanns uppenbarligen en önskan om mer subtilitet i 

designen. Men från början var det tänkt att de båda karaktärerna ska anspela på kända 

stereotyper som betraktare snabbt ska kunna uppfatta. Med det sagt kan det vara så att dessa 

karaktärer gått till överdrift för vissa betraktare, i Better game characters by design (Isbister, 

2006), påpekar hon att man kan anspela på stereotyper, men för att inte gå till överdrift kan 

man bryta av med element som avviker från stereotypen för att göra uppfattningen av 

karaktären mjukare, något som dessa karaktärer kanske inte hade tillräckligt av. 

Tittar man på arketypiska symboler har några respondenter uppmärksammat element som 

de relaterar till figurer och synsätt. En respondent blev påmind om en fantasyprästinna av de 

kläder karaktärerna bar och ansåg sig därför tro att hon var god. En annan respondent 

relaterade hornen till ondska och tyckte därför att karaktären i sig blev ond, andra tankar om 

hornen var att de fick en mjukare synsätt då de var mjukare, smalare och längre. 

5.2.1 Utvärdering av färgvariationerna 

 

 

 

Figur 21. Ovan: De olika färgvariationerna som ingick i undersökningen. 

Nedan: Två diagram som visar hur färgen påvekar uppfattningen av karaktären.  
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Figur 21. Övre delen av bilden: de olika färgvariationerna som ingick i undersökningen. 

Nedre delen av bilden: diagram som visar hur färgen påvekar uppfattningen av karaktären.  
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För den röda färgvariationen tyckte respondenterna att den ljusa versionen av rött förstärkte 

mest medan den mörka versionen motverkade. Åtta respondenter kände att uppfattningen av 

karaktären var oförändrad för den ljusa versionen och fjorton kände detsamma för den 

mörka versionen. Några åsikter om den röda färgsättningen var: 

”The lighter palette has a more joyous feel to it. Therefore making it a "good" character in 

my eyes.” 

“The red works in picture 1, but not in picture two. Since the hair is pink it supports the 

innocence a bit, but I'm not really a fan of the reds in general” 

“Red 1 more like a priestess, red 2 more like a princess. Not evil but stays good.” 

”Den ger synvinkel på godhet med den ljusare variationen mera än den mörka. Jag anser 

att färgen ger en känsla lekfullhet, varmhet och feminint.” 

Överlag tyckte de flesta respondenter att den ljusa varianten passade bäst till karaktären. 

Många relaterade ljust till gott och mörkt till ont och det verkade så i överlag till alla 

färgkombinationer för de båda karaktärerna, men några påpekade även att den mörka 

versionen inte nödvändigtvis behövde signalera ondska, utan bara obehaglig eller dålig. De 

som nämnde känslor i sina svar relaterade färgen till glädje, romantisk, oskyldig och 

värmande. De som tyckte att färger motverkar var noga med att poängtera att det inte gjorde 

karaktären ond på något sätt, det fick henne bara att verka mindre omtänksam och inte ge ett 

lika vuxet intryck. En annan intressant kommentar var hur färgvariationerna gav upphov till 

olika synsätt på karaktären, en person såg, till exempel, den mörka variationen som en 

prinsessa medan den ljusa mer liknade en prästinna. Almqvist (2007) nämner att personer 

vanligtvis relaterar till gestalter som har betydelse för en, exempelvis påpekade en 

respondent att den mörkt röda färgkombinationen inger en känsla av ansvaret som de 

förväntar sig från en prinsessa. 

Den ljusa versionen av blå uppfattades till stor del som förstärkande medan den mörka 

ansågs mer som motverkande.  Sex av respondenterna hade en oförändrad uppfattning av 

den ljusa versionen medan sexton kände likadant för den mörka. Några motivationer av 

valen löd: 

”Blå ger ett lite seriösare intryck men ser bara "ondare" ut om man anser att oskyldigare 

är detsamma som godhet. Om man skulle vara oinspirerad skulle man kunna anse att 

version 2 möjligtvis ser ondare ut, hon skulle eventuellt vara en ond skurks hjälpreda.” 

”Same as I said for the other character. But whereas character 2 in blue seemed 

menacing, this character seems lonelier than anything else.” 

“Jag tycker att färgen ger karaktären godhet för att den ser jordnära på något sätt. 

Färgen ges en känsla av försiktighet och nyfikenhet.” 

Ett par respondenter tyckte att den blå nyansen skapar en kall känsla av karaktären, men de 

nämnde inte något om att karaktären kändes känslokall. Istället nämnde några att hon såg 

mer distanserad och ensam ut. Till denna färgkombination förväntades mer svar om att den 

blå nyansen skulle relateras med lugn och vishet, men det var få respondenter som gjorde 

den kopplingen. Precis som nämndes i ett svar så var färgerna i denna färgsättning ganska 

kalla vilket gav upphov till negativa känslor av karaktären, om de blå nyanserna varit 
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varmare kanske mer positiva känslor skulle relaterats till karaktären. Skulle de varit varmare 

färger kanske figuren upplevts som mer aktiv och varm och då upplevts som närvarande, då 

kalla färger har en viss lugnande inverkan kan hon verkat vara mer passiv (Clarke & Costall, 

2007). Dock var det några som noterade att den blå nyansen gjorde henne god då blått 

symboliserade fred i respondentens ögon. En annan intressant synvinkel var att de olika 

versionerna kunde relateras till olika element istället för ondska eller godhet. Den ljusa 

kunde exempelvis relateras till is och den mörka till vatten.  

Respondenterna kände att den ljusa versionen av grönt gav en mer förstärkande bild än den 

mörka, men de båda färgvariationerna var mer förstärkande än motverkande. För denna 

färgvariation tyckte elva att deras uppfattning var oförändrad för den ljusa versionen och 

tretton hade oförändrad uppfattning av den mörka. Motiveringarna för denna färgvariation 

var: 

”Nature, summer, vegetation, and the rebirth of all things living during the spring. All 

are labelled "green". And so, the colour green really fits a good character, because it gives 

the impression that she's closely tied to life-giving and nature.” 

“The green makes her look like a benevolent nature-spirit.” 

“Green 1 fits best because she looks nice and sweet and like she cares about everyone. 

Green 2 makes her look dark and like she wants to kill plants.” 

Majoriteten av respondenterna relaterar den gröna nyansen till naturen och vegetation, något 

som var väntat. Att de flesta respondenter skulle tycka att nyansen förstärkte bilden av 

karaktären var även det väntat då de flesta relaterar grönt med godhet och omtänksamhet. 

Andra tyckte att hon verkade mer neutral, de ville alltså inte se henne som ond eller god. Men 

även om hon hade ett neutralt utseende poängterade de att hon fortfarande är öppen i sin 

personlighet gentemot andra men ändå är reserverad när det kommer till att hjälpa andra. 

Det hänger ihop med resonemanget av Rydbergs (1990) och Nilssons (2004) där de nämner 

att grönt inbringar lugn och omtänksamhet, vilket är en av anledningarna till att nyansen 

exempelvis används inom medicinska sammanhang, samt att det passar in med 

resonemanget att respondenterna uppfattar henne som omtänksam. En respondent kände 

dock att den gröna nyansen kunde relateras till giftiga ting och det giftiga utseendet gör att 

hon såg ut att vilja bli lämnad ifred.  

När det kom till den lila färgvariationen uppfattades den ljusa versionen som mer 

förstärkande än den mörka, men samtidigt upplevde många att den ljusa motverkade. För 

denna färgvariation tyckte elva att uppfattningen av den ljusa versionen förblev oförändrad 

och tretton detsamma om den mörka. Motiv till valen var bland annat: 

 ”More good than evil this time, but not to be trusted, sort of. Appearance may betray the 

eye.” 

“Jag tycker att färgen gör att karaktären ser ond ut för att den ger henne en onaturligt 

utseende och aggression. Färgen ger en känsla av en uppmärksam person med en små 

avund.” 

”As I said before, purple feels very ‘evil’ (at least that's my opinion) and it doesn't work so 

well if you want to convey that a character is good. She still looks really nice and pretty 

here, but the colours contradict that, especially the darker picture of the two.”  
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Den lila färgkombinationen var inte så passande för den goda karaktären enligt många 

respondenter, speciellt inte den mörka versionen. Majoriteten tyckte att den lila nyansen i 

allmänhet signalerar lömskhet och kände att något verkade lurt med karaktären trots den 

mjuka designen. Många nämner demoner och demoniska kopplingar i sina svar och tycker 

att den lila färgen påminner om något utomjordiskt och onaturligt. En intressant åsikt var 

också att de tyckte att hon såg relativt god ut i den lila nyansen men fick känslan av man inte 

borde lita på henne – som att skenet skulle bedra och hon visar sig vara en bedragare. 
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5.3 Den onda karaktären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan behandlar betraktarens uppfattning av karaktärens egenskap visade för den andra 

karaktären att fyrtiotvå såg henne som ond medan resterade sex valde att se henne som god. 

Några motivationer till valet från den kompletterande frågan var: 

”Character 2 looks evil, she has an aggressive stance, while character 1 has a more 

innocent one. The pointy fingers, feet on character 2 also helps the aggressive look.” 

“Karaktär 2 ser ond ut på grund av hennes raka blick, hennes spetsiga klo-liknande 

naglar, hennes starka kropps-pose, hennes vågade kläder och sist hur hon håller 

händerna.” 

”The other has long a sharp claws, craggly horns, displeased/angry expression and eyes, 

less clothes and more harsh or spiky things (like the strong contrast of the black stripes). 

However if I saw the second character alone and no choice of "good or evil" was 

presented, the character could look a lot more neutral.” 

“Character 2's design makes use of much harsher lines, has pointy fingers and textured 

horns, and also has a more harsh expression, making her seem evil.” 

“Character 2 looks evil because she has claws and looks more devilish.” 

“Character 2's horns are more monstrous, as they protrude from the forehead like a 

demonic sort of mutation. Also the sharper nail/claws/hands contribute to the evil feel.” 

“Deras ögon (stora ögon visar på oskyldighet, smala ögon visar på slughet), deras händer 

(stängda händer visar på osäkerhet, öppna händer visar på självsäkerhet), deras ben, 

detaljerna på deras horn (odetaljerade horn verkar oönskade, detaljerade horn verkar 

mer önskade). Slug, självsäker och horn är mer stereotypiskt ont än oskyldig och osäker.” 

Även för denna karaktär uppfattade många av respondenterna designelementen som 

planerades in skapandeprocessen, alltså i detta fall främst att karaktären skulle se ond ut. 

Även denna karaktär fick dock några betraktare som uppfattade henne mer som neutral. De 
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Figur 22. Cirkeldiagram som visar fördelningen av uppfattningen av 

”character 2” egenskap.  
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mogna dragen som karaktären fick i skapandeprocessen gav i några fall synsättet att hon är 

en ledare av något slag – som en person med mycket makt. Eftersom människor har skilda 

uppfattningar samt varierande sätt som de relaterar till visuella element kan de mogna 

dragen tendera både till uppfattningar som ond eller neutral. Möjligtvis kan de som kryssat i 

god för denna karaktär ha menat att den ser mer neutral ut. 

De mogna dragen respondenterna påpekade var bland annat vassare/hårdare former, mindre 

ögon, den självsäkra posen och att karaktären i sin helhet såg tuffare ut. Det var alltså de drag 

som enligt Isbister (2006) respresenterar dominans och styrka som fick respondenterna att 

uppfatta henne som mindre god för även om det påpekade att hon inte verkade ond så 

utstrålade hon ändå styrka.  

Hornen i denna karaktärsdesign spelade en stor roll då många lade märke till utformningen 

av dem. Några respondenter noterade att den onda karaktärens horn är grövre och 

skrovligare. Andra intressanta åsikter var att då den onda karaktärens horn växte från 

pannan fick denne ett elakare uttryck, något som respondenten möjligtvis relaterar till 

demoner eller djävulen. Man kan ses som en arketyp baserad på religion eller myt(Almqvist, 

1997).  En annan respondent kände att då hornen på denna karaktär var detaljerade verkade 

de vara önskade medan den andra karaktärens (som ansågs vara ”god”) horn var mindre 

detaljerade vilket gjorde dem mindre önskade. Även händer och fötter som hade vassare 

former gav ett mer hotfullt intryck. 

5.3.1 Utvärdering av färgvariationerna 
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Figur 23. Övre delen av bilden: de olika färgvariationerna som ingick i undersökningen. 

Nedre delen av bilden: diagram som visar hur färgen påvekar uppfattningen av karaktären. 
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Den röda färgsättningen för denna karaktär upplevdes som att både den ljusa och mörka 

färgsättningen gav upphov till en förstärkt upplevelse. Dock hade båda versioner även ganska 

många respondenter som upplevde att de hade en motverkande effekt. För denna 

färgsättning tyckte åtta att den ljusa versionen förblev oförändrad och fjorton tyckte likadant 

för den mörka versionen. Några kommentarer om färgsättningen var: 

”röd är ju djävulens färg så det hjälper ju till. Men nummer 2 är mörkare så blir mer evil 

än 1.” 

”Jag skulle vilja säga att "red 1" är den som förstärker att karaktären skulle vara ond 

eftersom den har "starkare" och ljusare färg. Jag tycker att båda karaktärer ser "onda" ut 

men den till vänster ser mer ond ut än den till höger. Den till höger ser mer mystisk ut på 

grund av den mörkare tonen. Jag känner också att karaktären blir mer ond på grund av 

den röda färgen. Den röda färgen ger känslan av styrka och ilska tycker jag.” 

”1's colours can be misleading, especially the bright pink hair, while 2's darker colour 

scheme more easily conveys evilness. 1 just doesn't work.” 

Som väntat så förstärkte den röda nyansen upplevelsen av denna karaktär, den mörka 

versionen något mer än den ljusa. Många respondenter relaterade den röda nyansen med 

aggression och makt eller stryka. Även om många säger att de relaterar rött till romantik och 

passion i många fall upplever de ändå karaktären som något ondare på grund av karaktärens 

hållning och utformningen av karaktären som ser mer elak eller något lömsk ut. Någon kände 

även att rött i många fall kan ses som en heroisk färg och tyda på mod och kraft i ett nobelt 

syfte vilket gjorde att uppfattningen av karaktären var oförändrad då denne hade svårt att 

relatera färgerna till karaktären i allmänhet. 

Respondenterna tyckte att den ljusa versionen av blått var förstärkande medan den mörkare 

versionen hade lika många respondenter som upplevde den som förstärkande eller 

motverkande. Av de som kände att upplevelsen av färgsättningarna förblev oförändrade 

tillhörde sex den ljusa versionen och sexton den mörka. Några val av motivationer var: 

”Kalla färger ger intryck av hon också är kall inombords. I version 2 som är mörkare ser 

det ut som en karaktär förknippat med natten vilket ökar förknippelsen med mörker och 

möjligtvis ondska men mest ser hon bara mystik ut.” 

”The blue 1 is not working form me because she look soft in some kind of way. The blue 2 

is working because she looks dark and she seems to have a lot of power.” 

“Blue 1 enhances it greatly. Brings to mind ice and cold-heartedness.” 

Den ljusa versionen av blå förstärkte mer än den mörka där det var lika mellan förstärkande 

och motverkande. Majoriteten av respondenterna tycker att karaktären verkar mer känslokall 

och i behov av kontroll. Några känner att de relaterar till is och isdemoner när de ser 

färgsättningen. Många som motiverar att färgen motverkar nämner också i sina svar att 

nyansen får henne att se lugnare ut vilket gör att man tappar uppfattningen av henne. En 

anser att karaktären skapar en slags illusion av vad hon utstrålar, den ljusa versionen ger en 

liten glimt av godhet men att det bara är en fasad som är helt tvärtemot betraktarens 

förväntningar. Den mörka versionen nämns många gånger även som lite mystisk och 

utomjordisk, något man inte är van att stöta på och därav blir osäker på dess inställning, 

vilket kanske gör att man ser figuren som ond i samband med karaktärsdragen. 
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Den ljusa versionen av grönt upplevdes som mer motverkande än förstärkande och den 

mörka versionen likaså. Elva respondenter upplevde att färgen inte hade någon påverkan och 

tyckte då att upplevelsen av karaktären var oförändrad, detsamma tyckte tretton 

respondenter om den mörka versionen. Några motivationer till valen var: 

”Grönt ser inte jätteelakt ut, förknippar det mer men en druid/skogskvinna som inte 

behöver vara allt för elak eftersom dom är snälla mot naturen.” 

”I think that Green 1 seems natural rather than evil, and evokes thoughts of a nature 

spirit or something similar. Green 2's colors, being darker, evoke thoughts of the dark 

forests and evil things that live and hide there.” 

“De gröna färgerna ser giftiga ut vilket förbättrar hennes "onda" sida. Båda ser lika onda 

ut, den gröna färgen skapar intrycket av att de är farliga (vilket annars saknades till en 

viss del i de andra versionerna). Version 1 ser i min åsikt mer exotisk och intressant ut 

som en ond karaktär.” 

Det var väntat att grönt skulle uppfattas som mer motverkande utifrån de nyckelord som 

förknippades med nyansen tidigare i arbetet. Då grönt ofta relateras till naturen och jordnära 

synsätt antogs det att respondenterna skulle anse att nyansen var opassande till denna 

färgkombination. Majoriteten av respondenterna upplevde både den ljusa versionen och den 

mörka som motverkande gentemot karaktärens design. Zammitto (2005) påpekar att färgen 

bör samspela med designen av karaktären så i detta fall blev det tydligt att majoriteten ansåg 

att denna färgkombination var opassande.  Med den gröna nyansen förknippade många 

karaktären med varelser från naturen, ibland andliga varelser, och tyckte därför att 

karaktären kändes mindre ond eller elak – då många ansåg att grönt kan vara lugnande. De 

som tyckte att den gröna nyansen förstärkte deras uppfattning om karaktären ansåg att 

nyansen blev något giftig vilket gjorde att hon såg farlig ut – att det signalerar att man ska 

hålla sig borta. Man kan jämföra detta med hur djur och insekter använder sig av färger för 

att signalera att de är farliga (Sivik, 1998). En annan person ansåg att nyansen påminde om 

avundsjuka och själviskhet och liknade de känslorna med att hon uppfattades som ond. Den 

mörka versionen fick någon att tänka på mörka otäcka skogar där onda varelser gömmer sig. 

Det är intressant att naturen fortfarande finns i bilden men utan att man tänker på de 

positiva aspekterna av den. 

Till sist var den ljusa versionen av den lila färgsättningen mer förstärkande än motverkande 

för många respondenter. Många tyckte även att den mörka versionen hade en mer 

förstärkande förmåga. Elva tyckte att denna färgsättning inte förändrade upplevelsen för den 

ljusa versionen och tretton tyckte detsamma för den mörka versionen. Några citat från 

enkäten:   

”This colour works very well for a evil character! Many artworks use dark purple along 

with black to paint shadows, and so many have come to couple purple with darkness and 

evil.” 

“Evil, demonic and psychedelic.” 

“Purple reads as mischievous, as strange and unnatural. The first definitely reminds me 

of a witch. The second is the same, just more subdued.” 
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Den lila färgsättningen gav upphov till en förstärkt bild av karaktärens egenskaper vilket var 

förväntat utifrån tidigare studier i arbetet. Många relaterar färgen till hotfulla fiktiva 

upplevelser och ger exempel på olika demoniska varelser som de förknippar upplevelsen 

med. En respondent känner att den ljusa versionen utstrålar en glatt synsätt medan den 

mörka versionen får respondenten att tänka på mörka mystiska varelser som känns onda 

eller elaka. Någon tyckte att den ljusa versionen såg varm ut vilket gjorde att karaktären 

verkade oärlig eller lurig av sig, men samtidigt inte på ett ondskefullt sätt. I konstrast med 

den ljusa versionen verkade den mörka versionen mer mogen och ansvarig, något visare.   

5.4 Bäst passande färgvariation 

Som en avrundning på enkäten fick respondenterna välja ut en färgkombination för varje 

karaktär som denne tyckte passade bäst, alltså vilken färgläggning som kompletterade 

karaktären bäst när de väl sett alla olika färgkombinationer. Några intressanta åsikter var: 

” Character 1 Green 1 Character 2 Red 1 The red character definitely reads as the most 

evil for the reasons I described, and to best compliment that, the green seems suitable for 

the good character. Blue is a bit too cold still, whereas green is linked to nature and 

nature is often perceived as ‘good’.” 

“Character 1 Green 1 makes it look like some sort of kind nature spirit. It gives of a 

generally calm and good feel. More than the other color schemes. As for the evil 

character: Purple 2 I think. There's something sinister over the dark purple palette.” 

“character 2, purple, because the characters pose and expression are a bit seductive and 

powerful so the purple gives it an evil yet approachable look. character 1, red, because 

warm color makes the character feel more natural and good” 

“For character 2 it was red 2 that had the best impact and gave off that evil feeling. 

Probably because red is so often associated with evil beings. For character 1 it's probably 

blue 1 that fits best. Though I didn't really think that any of the variations fit perfectly 

like with the other character.” 

Majoriteten av de respondenter som svarade på den sista frågan menade att den gröna 

nyansen, oftast den ljusa, passade bäst till den ”goda” karaktären. Precis som tidigare nämnts 

betonar de den naturlika känslan hon får men även att hon verkar omtänksam och nyfiken, 

med tanke på hennes utseende passade därför nyansen bäst. Andra föredrog den ljusa röda 

nyansen till den goda karaktären då hon fick ett hälsosamt och varmt synsätt. Några få tyckte 

även att den ljusa blå färgkombinationen gav henne ett oskuldfullt synsätt vilket gjorde 

henne mer god. Man kan också tolka det som att den ljusa versionen inbringade ett lugn då 

den var något kallare i sin nyans, hon kan alltså tolkas som lugnare då nyansen är mer kall än 

varm(Clarke & Costall, 2007) 

För den ”onda” karaktären tyckte majoriteten att både röd och lila passade bäst och de båda 

färgkombinationerna uppgav ett mörkt och aggressivt signalement. En person nämnde att 

rött i många andra sammanhang oftast ses i onda sammanhang och därför passade bäst med 

den onda karaktären. För den lila färgsättningen nämnde respondenterna oftast att de fick 

karaktären att kännas mystisk och lömsk vilket fick henne att ses som ond och hämndlysten. 

Det visar än en gång att karaktärsutformningen blir bättre om färgen väljs utifrån varelsens 
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karaktäristiska drag (Zammitto, 2005), men samtidigt att uppfattningen av nyansen 

påverkas genom varelsens utformning. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

 Syftet med denna undersökning var att se hur personer kan uppleva en karaktär utifrån hur 

den är färgsatt. Arbetet lutar sig mot forskning om perceptionen av färg där man oftast 

undersökt personers uppfattning av en färg utan något kompletterade motiv, som till 

exempel en karaktär. Färger har givetvis många olika betydelser och människor har skilda 

åsikter om vad en färg betyder för just dem, därför är det intressant hur färger uppfattas när 

de är en del av, som i detta fall, karaktärer vilka skulle kunna utgöra en protagonist och 

antagonist i ett spel. 

Utvärderingen visade att färgerna påverkar personers uppfattning av karaktärerna, det vill 

säga deras personlighet och ställning – i detta fall undersöktes stereotyperna godhet eller 

ondska. I samband med frågan om färgen förstärkte eller motverkade karaktärsbilden 

uppmanades respondenterna att svara på om de relaterade olika känslor tillsammans med 

illustrationen i sin helhet, alltså utformningen av karaktären tillsammans med färgen. Den 

röda nyansen gjorde exempelvis att den ”onda” karaktären verkade aggressiv och hetsig 

medan samma nyans fick den ”goda” karaktären att verka hälsosam eller romantisk. Den lila 

nyansen fick exempelvis den ”onda” karaktären att verka lurig och förförisk medan den 

”goda” karaktären uppfattades som opålitlig eller mystisk. 

Majoriteten av respondenternas tankar om karaktären och dess färgsättning var enligt 

förväntan och många gav exempel på känslor och relationer de hade med både färgen för sig 

och tillsammans med ett motiv. Det fanns även några som tillförde tankar och idéer som jag 

från arbetets start inte tänkt på, respondenterna gjorde även många kopplingar till spel. Den 

lila nyansen relaterades ofta till demoniska monster eller varelser som spelaren skulle 

besegra, de var en vanlig jämförelse eller koppling.  

Det angavs blandade känslor om utformningen av karaktärerna då några upplevde att det var 

alldeles för uppenbara stereotyper som kunde ses i dessa och då upplevde det som överflödigt 

att behöva beskriva detta. Men många påpekade de mjuka och hårda formerna i 

karaktärernas utformning, där de relaterade mjuka formerna med godhet och de hårda med 

ondska. Isbisters (2006) argumentation kring karaktäristiska drag stämde även för figurerna 

i denna undersökning. De mjuka formerna uppfattades som ickefientliga, något som inte vill 

göra någon annan illa. De hårda formerna nämndes ofta som vassa och tillsammans med 

klorna vilket respondenterna ansåg vara farligt och möjligtvis att de finns där för att göra 

skada.  

Majoriteten upplevde att det var posen och utformningen av ansiktet som avgjorde om de såg 

karaktären som god eller ond. De tyckte att den goda karaktären hade en mer avslappnad 

pose samt att hennes ansikte såg gulligt och ungdomligt ut, dessa ickedominanta drag skulle 

med fördel ses som mer attraktiva gentemot den andra karaktären (Little, C.A., Burt, M. & 

Perrett, D., 2006). Respondenterna nämnde alltså flera ”babyface”-drag, såsom runda former 

och stora ögon och att detta fick henne att verka mer godhjärtad. För den onda karaktären 

spelade hennes spända pose stor roll, det fick henne att se ut att ha styrka samt en mer 

bestämd utstrålning. Den mogna ansiktsutformningen uppfattades som just mognare och att 

hon ”stirrar” mot betraktaren, några uppfattade detta som aggressivt medan andra 

uppfattade det som kallt, som om karaktären inte bryr sig om något annat i världen. Det 
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stämmer överens med att kroppsspråket och utseendet på människor har stor inverkan på 

hur man uppfattar varandra enligt resonemang av Turner (2009) och Isbister (2006). 

Det fanns även vissa som inte alls tyckte att det var uppenbart hur karaktärernas 

personligheter skulle läsas av och ville hellre se dem som neutrala. Detta är ett ypperligt 

exempel på hur olika människor uppfattar saker och ting. Då människor uppfattar saker på 

olika vis bör detta vara något man tänker extra mycket på i utformningen av karaktärer – inte 

bara i designen av former, kläder och så vidare, utan även när det kommer till färgsättningen.  

6.2 Diskussion 

Det var intressant att se hur respondenterna uppfattade karaktären gentemot dess 

utformning och färgsättning. Det mest intressanta var att se hur några gjorde kopplingar som 

inte var förväntade.  

För den ”goda” karaktären kom det upp en intressant uppfattning om den lila 

färgkombinationen, personen kände sig något kluven i hur denne skulle uppfatta henne fullt 

ut. Karaktären såg ut att vara godhjärtad och ha ett vänligt beteende men när hon fick den 

lila färgkombinationen blev respondenten osäker på om hon kunde vara god eller inte, färgen 

gav istället signalen att hon möjligtvis har något att dölja eller kanske är en form av 

bedragare. Respondenten menade att hon fick ett signalement som inte gick att lita på. 

Liknande bedömningar fanns bland andra svar och många hänvisade till demoner och andra 

övernaturliga element vilket skapade någon form av obehag. Till denna undersökning valdes 

färger som var relativt överdrivna och intensiva vilket kanske gav många fiktiva relationer 

hos respondenterna, skulle man tonat ned nyanserna skulle de möjligtvis se fler relationer till 

verklighetens mönster och upplevelser. 

För den ”onda” karaktären angavs, precis som förväntat, många att den ljusa versionen av 

grönt var motverkande. Trots det var det en person som uppfattade den gröna nyansen som 

giftigt grön och därför gjorde kopplingen att det var något lurt med henne, personen nämnde 

även att figuren påminde denne om Poison Ivy från Batmanserierna. Detta är intressant då 

det stämmer överens med vad Rydberg (1999) nämner i sin bok, nämligen att många djur 

kamouflerar sig på ett sätt som ska verka avskräckande. Vissa växter och insekter har till 

exempel en färgsättning som signalerar att andra djur och människor ska se upp då varelsen 

kan vara giftig. 

Det var även många som relaterade både färgen och karaktärens utformning till varelser och 

figurer från andra medier som filmer, spel och serier. I dagens mediesamhälle är det relativt 

vanligt att vi kompletterar det referensbibliotek som vi har i minnet med kopplingar till olika 

element inom andra medieformer, som film eller spel. Man relaterar exempelvis inte bara 

blått till havet eller himlen utan även till kända figurer och varelser inom andra medier. Med 

det sagt är ju även de arketypiska liknelserna från början påverkade av mönster som fanns i 

berättelser innan dessa medier blivit så stora, då arketyper oftast baseras på kända myter 

eller religiösa berättelser (Almqvist, 1997). Till exempel finns det kända litterära verk som 

blivit nytolkningar i annan media som exempelvis spel eller film. Flera respondenter 

jämförde exempelvis ofta den färgsatta karaktären med olika demoniska och ockulta motiv 

som man länge har använt sig av i berättarformer från olika kulturer.   
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Några relaterade även den goda karaktären till prästinna eller prinsessa genom 

färgsättningen i kombination med utformningen av figuren. Många respondenter gjorde så 

kallade arketypiska kopplingar där de relaterar färgen till olika mönster, en respondent 

påpekade exempelvis hur denne uppfattade en ljus variant av färgsättningarna som något en 

prästinna skulle illustreras med, medan den mörka varianten av samma färgsättning 

uppfattades som en prinsessa. Anledning till dessa relationer var att den ljusa varianten gav 

ett oskyldigt intryck vilket passade med vad som förväntas av en prästinna medan den mörka 

varianten passade bra med ansvarsfullhet som med stor sannolikhet förväntas finnas hos en 

fantasyprinsessa. I viss mån kan även utformningen av klädseln ha påverkat uppfattningen 

av karaktären då de båda fick två helt olika stilar som utformats utifrån karaktärernas 

egenskaper, det skulle förmodligen blivit lättare för respondenterna att utvärdera 

karaktärerna om de givits en enhetlig stil på utstyrseln. Då de båda tillhörde två olika fiktiva 

folkslag så ville jag skilja dem åt med hjälp av klädvariation, men kunde också ha satt en 

avgränsning som att båda skulle bära klänning eller byxor. 

De ljusa och mörka färgvarianterna är också något av ett arketypiskt mönster då många av 

respondenterna relaterar ljust med gott och mörkt med ont. De nämner att man ofta har 

relaterat ljuset med godhet, lugn och omtänksamhet medan det mörka relateras till det 

hemska och obekväma. Man kan jämföra detta med de religiösa som tror på himlen och 

helvetet, i himlen är det ljust och fint, där får man känslan av lugn och avslappning, medan 

helvetet är mörkt och obehagligt vilken kan ge upphov till hat och galenskap. 

Den kvantitativa undersökningsmetoden passade för detta arbete då det inte var meningen 

att undersöka djupare varför färgerna kunde förstärka eller motverka uppfattningen av en 

karaktär. Även om enkäten innehöll några öppna frågor så var dessa frågor bara komplement 

till de slutna frågorna, då undersökningen eftersträvade nyanserade svar vid sidan av. 

Undersökningen blev inte för kvalitativ då de flesta respondenter främst fokuserat på de 

slutna frågorna eftersom de öppna varit frivilliga.  

Dock påverkade urvalet undersökningen något negativt även om den i arbetets början antogs 

ge bättre svar. Att välja respondenter som har en vana av konst och design visade sig skapa 

ett hinder för undersökningen då några av respondenterna fokuserade mer på utförandet av 

illustrationen än känslorna de upplevde av färgsättningen. Trots den något kritiska svaren så 

fick undersökningen nog med material för att kunna analysera utfallet. I efterhand skulle jag 

inte ta bort den öppna frågan, då den öppna frågan skulle bryta av de slutna frågorna för att 

få något intressantare svar att analysera i ett senare skede, samt göra enkäten mer intressant 

(Østbye, mfl, 2004). Dock kan de öppna frågorna utformats på fel sätt, både gällande frågans 

innehåll gentemot enkätens utformning. Trots förvirringen kring de öppna frågorna var det 

många respondenter som gav de typ av svar som jag förväntat mig och den typen av svar ger 

ändå arbetet ytterligare en dimension. Det är exempelvis intressant att se anledningen till 

valen av de slutna frågorna. För att nå det bästa resultatet behöver man förmodligen 

bestämma i ett tidigt skede hur ytlig undersökningen ska vara och sedan testa hur 

kombinationen av öppna och slutna frågor fungerar. Därefter kan man skapa en slutgiltig 

enkät där man genom tidigare tester sett hur väl man kan samla in relevant data (Østbye, 

mfl, 2004). 

Inom spelbranschen kan man självklart använda detta i utvecklingen av karaktärer som 

exempelvis ska representera olika uppfattningar av varelserna, såsom lömsk eller hjälpsam. 

När man får en insikt i hur färger kan påverka betraktarens uppfattning av en karaktär kan 

man börja experimentera med karaktärsdesignen för att göra figurerna mer spännande och 
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komplicerade. Något som Zammitto (2005) är noga med att påpeka i sin studie, färgen bör 

samspela med figurens utformning för ett bättre resultat. I undersökningen såg man att en av 

färgkombinationerna i undersökningen upplevdes lömsk då utformningen såg godhjärtade ut 

med färgen fick betraktaren att bli misstänksam, kan man göra utformningen av varelsen 

upplevdes på ett sätt som fick betraktaren att bli lite osäker på hur karaktären egentligen är. 

Den blir då inte uppenbar från första början utan spelaren får chansen att utveckla sin 

uppfattning av figuren under spelets gång istället för att dess personlighet blir uppenbarad i 

början av spelet. I kontrast till det som just nämnts kan man istället avleda spelaren från att 

se karaktärens verkliga personlighet. När spelaren inser att denne inte alls är som personen 

uppfattade figuren från början, skapas ännu ett tillfälle för spännande reflektioner till vad 

karaktären egentligen står för.  

Man behöver inte avleda spelarens uppfattning av karaktären med hjälp av färgsättningen, 

man kan istället använda tekniken till att göra figuren mer spännande och tillföra en rikare 

spelupplevelse. Det framgick i undersökningen att många betraktare relaterar färgerna med 

känslor beroende på i vilket sammanhang färgen samspelade. Ser exempelvis spelaren en 

humanoid varelse som färgsätts i en grön palett med mjukare former, kan de med stor 

sannolikhet uppfatta den som hjälpsam eller icke fientlig. Skulle den exempelvis färgsättas 

med en lila palett kanske spelaren istället blir misstänksam. Man måste även fundera hur 

omgivningen är färgsatt då den kan påverka betraktares uppfattning av varelsens helhet, till 

exempel att en mörk skog i lila nyans skulle påverka uppfattningen av den goda karaktären 

med grön färgkombination, kanske skulle hon verka mindre omtänksam med tanke på 

hennes omgivning. 

Ett svagt etiskt övervägande kan vara att spel där godhet och ondska driver handlingen 

framåt kan skapa en bild där den verkliga världen är uppdelad på samma vis, det vill säga 

istället för att se element som fientliga eller vänliga använder man begrepp som ”gott” och 

”ont”. Detta är i sig något långsökt och många vet att spel inte är en verklighet utan något 

påhittat, spelaren ska i teorin kunna skapa egna etiska val utan att bli påverkad av spelets 

etiska mönster. Det framgick dock att färger i vissa fall kan forma uppfattningen kring 

exempelvis figurer och få dem att verka goda eller onda, många respondenter påpekade även 

att dessa kopplingar gör man många gånger till spel. De refererar exempelvis till att en viss 

färg kan få en figur att verka ond då många monster och demoniskt liknande varelser, i 

många fall färgsätts med liknande färger. Med detta sagt har färgsättningen av spelens olika 

karaktärer förmodligen ingen stark etisk påverkan hur folk uppfattar andra personer i 

verkligheten. Personer som har en vana av spel gör förmodligen dessa relationer med färg 

och karaktärens utseende när de ska bilda en uppfattning till hur fiktiva karaktärers 

personlighet är. Många av dessa personer använder säkert samma tankesätt när de skapar ett 

första intryck av personer i dess närhet, men i majoritet så kan de flesta antagligen skilja på 

fiktiva element och verkliga. 

Man kan även överväga ifall användandet av starka begrepp som ”gott” och ”ont” kan ha en 

negativ inverkan på människor, att använda dessa i verkligheten skulle vara relativt svårt då 

verkligheten inte är indelad i ”gott” och ”ont”. Att avgöra om en person i verkligheten är ond 

är inte möjligt, vad gör exempelvis en människa ond? En grupp människor behöver inte vara 

”onda” för att de anses utföra hemska handlingar eller liknande, de kan istället möjligtvis 

uppfattas som fientliga eller elaka. I detta arbete användes ändå begreppen ”god” och ”ond” 

då de ofta förekommer i både fantasy genren (Nationalencyklopedins nätversion, 2012-02-

15) och i spel. Det kändes acceptabelt att göra en uppdelning av dessa egenskaper då 
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karaktärerna befinner sig i en fiktiv värld, här kan man som skapare av den fiktiva världen 

dela in grupper eftersom att världen varelserna vistas i inte är den samma som vår verklighet. 

Att skapa dessa indelningar av grupper i medieformer som når ut till många människor kan 

naturligtvis påverka hur vi uppfattar att andra personer är, och tyvärr leder det till att spel 

och berättelser med dessa indelningar kan ha en viss stereotypskapande effekt.  

6.3 Framtida arbete 

På kort sikt skulle man kunna komplettera arbetet med en kvalitativ undersökning där man 

på djupet går in och ser hur personer på djupet relaterar känslomässigt till färgsättningen av 

karaktärer. I detta arbete kompletterades de kvantitativa frågorna i enkäten med en kvalitativ 

fråga för att få en uppfattning av varför respondenterna kände att färgsättningen förstärkte 

eller motverkade uppfattningen av karaktären.  

Man kan även tänka sig att revidera materialet som användes i undersökningen. Dels en mer 

genomarbetad rendering av illustrationerna, men också använda sig av en annan infallsvinkel 

i valet av paletter som kan relateras till godhet eller ondska. I denna undersökning utgick 

illustrationernas färgkombinationer från fyra nyanser där varje palett innehöll olika färger av 

samma nyans, illustrationerna varierades även med en mörk och ljus palettskillnad. Man 

skulle istället kunna skapa olika färgvariationer av nyanserna och se hur färgerna 

tillsammans med utformningen av karaktärerna påverkar betraktarens uppfattning, man 

undviker också det faktum att många redan vid tanken relaterar ljust till gott och mörkt till 

ont.  

På längre sikt kan man fortsätta undersöka hur färger kan uppfattas av betraktare men med 

neutrala karaktärer för att sedan genom en kvalitativ undersökning se hur betraktare 

uppfattar karaktärerna utan influenser av exempelvis godhet och ondska – som karaktärerna 

i detta arbete utformades enligt en god och en ond design. Genom att ha ett mer neutralt 

utseende på karaktärerna har respondenterna mer subtila motiv för att relatera färgerna som 

pryder varelsen och därmed möjligtvis hitta många olika infallsvinklar till hur dennes 

personlighet är.  

En annan intressant undersökning som behandlar hur färg påverkar betraktares 

uppfattningar är om man skapa ett kort spel, på ungefär fem minuter. Då kan man 

exempelvis beskåda hur färgsättningen av både omgivningar och karaktärer påverkar 

spelarens val och tillvägagångssätt i spelet, omgivningen och dess färgsättning påverkar som 

sagt exempelvis hur man uppfattar varelser (Clarke & Costall, 2007). Man kan till exempel se 

hur färgerna i omgivningen avskräcker eller attraherar spelaren, då ser man även hur 

färgerna påverkar i relation med varandra. Om man tänker sig att spelaren är vid ett vägval 

och de två alternativen av vägval är färgsatta med olika färgpaletter, då kan man utvärdera 

hur betraktare gör sina val beroende på de färger och mönster de uppfattar i omgivningen 

där spelaren befinner sig. Med de utfall som lurigt och giftigt i denna undersökning vore de 

intressant att se liknande eller nya kopplingar i en omgivning samt hur en spelare förhåller 

och agerar i en sådan situation. 
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