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Sammanfattning 

Detta arbetes syfte har varit att undersöka ifall det går att visuellt förmedla digitala 

samlarkortspels karaktärers personlighet och egenskaper, samt vilken miljö de vistas i, väl på 

en mobiltelefon trots dess begränsade skärmyta. 

Undersökningen gjordes med hjälp av fyra karaktärer som designades till ett digitalt 

samlarkortspel i fantasymiljö med lönnmördare som tema. Karaktärerna designades med 

hjälp av kunskapen hos två erkända concept artists, samt semiotik och färgteori för att se om 

det då gick att förmedla karaktärernas olika personligheter, egenskaper och så vidare. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där informanterna 

fick se de olika karaktärerna på en iPhone. 

Resultaten visar att det går att förmedla aspekter som en karaktärs personlighet och 

egenskaper väl trots en begränsad exponeringsyta, men att den gör det ännu mer viktigt för 

skaparen att vara eftertänksam och uttrycka dessa aspekter extra tydligt. 

Nyckelord: Concept Art, Karaktärsdesign, Mobilspel, Samlarkortspel, Semiotik, Färg. 
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1 Introduktion 

Mobiltelefonen har fått ett starkt fäste som plattform till digitala spel. Från att ha varit en 

marginell och relativt outnyttjad spelplattform för några år sedan har mobiltelefonen på 

senare tid blivit en stor och betydelsefull del av spelindustrin. Mobiltelefonen innebär dock 

vissa begränsningar som spelutvecklare måste förhålla sig till. Dess begränsade grafiska 

exponeringsyta kan innebära problem i den visuella kommunikationen mellan spel och 

spelare. Denna begränsning kan minska inlevelsen för spelaren och försvåra den visuella 

tolkningen av spelets karaktärer. Därför kan det vara viktigt att vara extra eftertänksam i 

skapandet av ett spels karaktärer om de är viktiga för spelupplevelsen. 

I detta arbete har jag, med hjälp av teorier kring semiotik och färg samt kunskap från 

professionella karaktärsdesigners, arbetat fram karaktärsdesign till ett digitalt 

samlarkortspel till mobiltelefon. Samlarkortspelets tema är lönnmördare i en fantasy-miljö. 

Lönnmördarna skulle vara fantasifullt porträtterade och behövde inte vara så diskreta och 

anonyma som lönnmördare rent logiskt sett borde vara. Jag designade fyra olika 

lönnmördare och ansträngde mig för att uttrycka deras olika personligheter och egenskaper 

på ett tydligt sätt i designen. Detta gjordes främst med hjälp av semiotiska tecken, 

färgsymbolik och uttrycksfulla poser. De fyra karaktärerna är även temade efter fyra olika 

miljöer – ökenlandskap, kalla bergslandskap, kustlandskap och skogslandskap – vilket jag 

också försökte visualisera genom deras design.  

Därefter har jag undersökt om bilderna av karaktärerna kan förmedla personlighet, 

egenskaper och vilken miljö de vistas i eller kommer ifrån väl trots den skärmstorleken hos 

en iPhone. Detta har undersökts genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer där jag har 

ställt frågor utifrån bilderna av karaktärerna, som jag visade för informanterna på en iPhone. 

Det insamlade materialet har därefter skrivits rent och analyserats. 
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2 Bakgrund 

Går det att visuellt förmedla spelkaraktärers personlighet och egenskaper väl på en 

mobiltelefon trots dess begränsade skärmstorlek? Jag har undersökt detta genom att designa 

ett antal karaktärer som jag sedan har visat upp på en mobiltelefon och ställt frågor utifrån 

under kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

I detta kapitel lägger jag först fram en bakgrund av teorier om inlevelse i spel utifrån Byron 

Reeves och Clifford Nass The Media Equation: How People Treat Computers, Television, 

and New Media Like Real People and Places (2003) samt Presence experience in mobile 

gaming av Jari Laarni, Niklas Ravaja och Timo Saari (2005).  

Därefter ger jag en beskrivning av samlarkortspel och efter detta kommer ett avsnitt om 

semiotik utifrån Thomas Albert Sebeoks Signs: An Introduction to Semiotics (2001). Sedan 

tar jag upp färgers betydelser, associationer och påverkan på känslor utifrån Tom Clarkes och 

Alan Costalls studie The Emotional Connotations of Color: A Qualitative Investigation 

(2007). Efter det tar jag upp genus och etnicitet i digitala spel utifrån studien The 

Representation of Gender and Ethnicity in Digital Interactive Games av Jeroen Janz och 

Raynel G. Martis (2003). Slutligen definierar jag begreppet Concept Art och behandlar 

teorier och beprövad arbetslivserfarenhet om karaktärsdesign.  

2.1 Inlevelse i spel 

Reeves och Nass (2003) har funnit att människor av ren automatik tenderar att tillskriva 

personlighetsattribut till fiktiva karaktärer, även livlösa objekt. Eftersom dessa 

personlighetsattribut appliceras även om det finns väldigt lite information att basera dem på 

finns risken att en bristande eller inkonsekvent gestaltning av en karaktär kan ge spelaren en 

snedvriden uppfattning av dess personlighet. Reeves och Nass (2003) uppmuntrar därför 

spelutvecklare att ha en konsekvent presentation av karaktärerna i sina spel.  

Med utgångspunkt från deras forskning drar jag slutsatsen att det är extra viktigt att 

mobilspelsutvecklare är tydliga i presentationen av sina karaktärer, eftersom mobiltelefoner 

har begränsade exponeringsytor. 

2.1.1 Mobilspel och inlevelse 
Det är än så länge mycket ont om vetenskapliga studier av inlevelse i mobilspel. Den enda 

som jag har funnit var en studie av Laarni m.fl (2005). Jag är medveten om att den en aning 

gammal med tanke på hur mycket mobilspelsindustrin har vuxit de senaste åren, men jag 

anser att ändå att den är relevant då det i skrivande stund inte finns någon annan studie som 

behandlar ämnet inlevelse i mobilspel. Laarni m.fl. (2005) undersökte hur inlevelse och 

uppmärksamhet skiljer sig beroende på om personer spelar spel på en mobilskärm eller en 

större datorskärm. Laami m.fl. (2005) fann att undersökningsdeltagarna hade en starkare 

sinnesnärvaro när de spelade spelet på datorn jämfört med när de spelade det på den mobila 

enheten.  

Det var dock ingen skillnad på hur uppmärksamma deltagarna var på spelet beroende på 

enhet. Laami m.fl. (2005) konstaterar att det verkar kunna vara både engagerande och 

underhållande att spela på mobil, men för att förstärka närvaron hos spelarna råder de 

spelutvecklare att tänka ut alternativa sätt att göra spelupplevelserna mer inlevelserika. Detta 

resultat kan, likt Byron och Nass (2003) studier, ses som ett till argument för att vara extra 
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eftertänksam i skapandet av ett spels karaktärer om de står i centrum för den visuella 

spelupplevelsen. 

2.2 Samlarkortspel 

Samlarkortspel, även kända som ”collectible card games” eller ”CCG”, är både kortspel och 

samlarbilder. Samlarkortspelen kan enligt Johansson (2009) sägas utspelas på tre olika 

nivåer. Den första nivån är samlandet av korten som sker genom att spelaren köper eller 

byter till sig de kort som spelaren vill ha. Den andra nivån är byggandet av en kortlek utifrån 

korten som spelaren har samlat på sig. När spelaren har byggt en kortlek kan denne i nivå tre 

spela med den mot en motståndare som i sin tur har byggt sin egen kortlek (Johansson 

2009). Ju fler kort spelaren har i sin samling desto större möjlighet har denne att utforma en 

så effektiv kortlek som möjligt. Samlarkortspel finns även i digitalt format.   

Samlarkortspelen tenderar att ha specifika teman och olika motiv på korten som ger dem en 

kontext. Det mest kända samlarkortspelet heter Magic: The Gathering (Garfield 1995-2012) 

och i det antar spelaren rollen som en magiker. Det går ut på att samla kort för att bygga en 

bra kortlek full av magier, monster och artefakter som sedan används i själva spelet där 

spelarna försöker besegra varandra med de olika korten.  

2.3 Semiotik 

Semiotik är, som Sebeok (2001) skriver, både en vetenskap och en teknik. Det är läran om 

tecken och en teknik för att studera något som skapar tecken. Tecken är en representation av 

något, och vad de representerar brukar kallas referenten. Det kanske mest uppenbara 

teckensystemet som vi människor brukar är vårt språk, men det finns även andra typer av 

teckensystem. Andra exempel på sådana är namn, gester, signaler, ikoner, index och 

symboler (Sebeok 2001). 

En ikon är enligt Sebeok (2001) ett tecken som på något vis antingen avbildar, symboliserar 

eller reproducerar sin referent. Fotografin kan till exempel ses som ikoner då de visuellt 

reproducerar sin referent. Ett annat exempel är parfymer som imiterar naturliga dofter. 

Index liknar inte sin referent visuellt, utan indikerar var eller när referenten finns eller ägt 

rum. Ett exempel på ett index är pekfingret, som används för att visa någots position. Ett 

annat index kan vara en vattenpöl, som vittnar om att det har regnat för ett tag sedan.  

Symboler är i sin tur tecken som symboliserar sin referent på ett konventionellt vis (Sebeok 

2001). Alla möjliga tecken kan vara symboler. Det kan vara objekt, ljud, figurer och så vidare. 

Som Sebeok (2001) skriver är till exempel kors symboliska för kristendomen och ett ”V-

tecken” gjort med fingrarna symboliserar seger. Även färger kan vara symboliska (Sebeok 

2001).  

Vidare är denotation tecknets faktiska betydelse medan ett teckens konnotation i sin tur är de 

associationer som tecknet ger (Sebeok 2011). Till exempel är det vi faktiskt kan se i en bild 

dess denotationer, medan de associationer vi får av vad vi kan se är dess konnotationer. 

Jag använde tecken som symboler och ikoner för att undersöka om jag med deras hjälp 

kunde ge betraktaren en tydlig bild av en karaktärs personlighet och egenskaper. 

Nästföljande kapitel kommer att behandla färgers betydelser. 
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2.4 Färgers betydelser, associationer och påverkan på känslor 

Även färger kan vara symboliska. Clarke och Costall (2008) har undersökt de känslor, 

betydelser och associationer som människor får av färger. De påpekar att tidigare forskning 

har visat på mönster, som till exempel att kalla färger har en avslappnande effekt medan 

varma färger är aktiverande och stimulerande. Det har enligt Clarke och Costall (2008) visat 

sig att färgers intryck på människor kan påverkas av kontext, samt att deras betydelser och 

associationer kan vara vaga och till och med i konflikt med varandra. Intrycket kan påverkas 

av saker som individuella erfarenheter, vad som har färgen i fråga, miljön i vilken färgen 

befinner sig, språket och kulturen (Clarke & Costall 2008).  

Clarke och Costall (2008) skriver att tidigare studier i ämnet har visat 

undersökningsdeltagarna isolerade färgprover och begränsat deras svar till en rad olika 

alternativ. Clarke och Costall (2008) har därmed gjort en kvalitativ studie där de bett 

deltagarna att föreställa sig färgerna och fritt berätta om sina känslor och associationer till 

dem. 

Clarke och Costall (2008) fann att rött, orange och gult, likt tidigare forskning visat, hade en 

aktiverande effekt på respondenternas känslor. Rött associerades med starka känslor som 

kärlek, värme, ilska och passion. Orange fick liknande resultat: hemtrevlighet, värme, glädje 

och energi. Gult ingav i sin tur mildare känslor som glatt humör och munterhet. Av dessa tre 

varma färger ger alltså rött starkast känslor medan orange ger aningen mildare känslor och 

gult mer lättsamma (Clarke & Costall 2008). 

Clarke och Costall (2008) bekräftade även de tidigare forskningsresultaten av att grönt och 

blått ger en lugnande effekt på människor. Grönt gav ett svalt intryck och ingav fridfulla 

känslor, samt associerades med naturen. Blått associerades i sin tur med kyla, sorg, lugn och 

vatten. Lila associerades också med lugn och frid (Clarke & Costall 2008).  

Svart associerades enligt Clarke och Costall (2008) frekvent med ondska, skadeglädje och 

död. Svart är dock mer komplicerat än så. Det är en väldigt populär färg i allmänhet, till 

exempel inom klädmodet. Clarke och Costall (2008) tror att det beror på att svart inger ett 

intryck av kontroll och mystik. Svart ger dock även ett intryck av sofistikation, auktoritet och 

stil (Zammitto 2005). 

Vitt sågs som motsatsen av de negativa associationerna av svart och symboliserade eufori, 

glädje oskyldighet och renhet. Även om vitt också associeras med döden så var det på ett mer 

positivt sätt – som ljuset i slutet av tunneln. Clarke och Costall (2008) fann att färgers valör 

(ljusstyrka) har stor inverkan på hur vi uppfattar färger. Ljusa färger, och däribland vitt, 

visade sig ha genomgående positiva associationer. Rosa upplevdes som mjuk och hade starka 

associationer till femininitet (Clarke & Costall 2008) 

Clark och Costall (2008) skriver att brunt upplevdes som en anspråkslös färg som inte 

relaterade till några känslor, men till natur, jord och att vara jordnära. Grå upplevdes i sin tur 

som neutral, trist och deprimerande.  

Färgers innebörd och vilka känslor de ger kan dock som tidigare nämnt påverkas av kontext 

och färger kan ha många fler innebörder än de som beskrevs ovan. (Clarke & Costall 2008). 

Exempelvis inger smutsgult, till skillnad från klargult, associationer av förfall, dekadens och 

sjukdom (Zammitto 2005).  
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Det finns enligt Zammitto (2005) inget rätt och fel när det kommer till att välja färger till 

spels olika element, men hon uppmanar speldesigners att vara medvetna om vad färgerna de 

väljer generellt sett förknippas med och vilka känslor de kan inbringa. Jag kunde naturligtvis 

inte veta vad färgerna, som jag använde mig av när jag skapade karaktärerna till projektet, 

skulle ha för personliga betydelser för de som jag visade karaktärerna för. Med hjälp av de 

generella betydelser och associationer som har presenterats ovan försökte jag dock förstärka 

det intryck jag vill förmedla. 

2.5 Genus och etnicitet i digitala spel 

Janz och Martis (2003) har studerat hur genus och etnicitet representeras i moderna digitala 

spel. De nämner hur tidigare studier har visat att spel tidigare dominerades av stereotypiska, 

dominanta manliga karaktärer, med några stereotypiska kvinnliga karaktärer i biroller, ofta 

undergivet återgivna, och att majoriteten av alla karaktärer var vita. Janz och Martis (2003) 

studerade tolv populära spel som innehåller både manliga och kvinnliga karaktärer, samt 

karaktärer av olika etnicitet, för att undersöka hur de porträtterades.  

Kaukasiska karaktärer var enligt Janz och Martis (2003) i stark majoritet vad gäller 

huvudkaraktärer medan de var i en svagare majoritet bland bikaraktärerna. De manliga 

huvudkaraktärerna var oftare av olika etnicitet än de kvinnliga huvud karaktärerna, som var 

kaukasiska i en väldigt stark majoritet (Janz & Martis 2003).  

Janz och Martis (2003) fann att de nyare spelen, likt de tidigare, dominerades av män och att 

både kvinnor och män avbildades med stereotypiska, idealiserade kroppar. De fann att de 

manliga karaktärerna fortfarande var väldigt muskulösa medan de kvinnliga fortfarande var 

hypersexualiserade. Sexualiserande klädsel fanns främst bland de kvinnliga karaktärerna 

(Janz & Martis 2003).  

Janz och Martis (2003) fann dock intressant nog att det var en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män bland huvudkaraktärerna. Kvinnor har enligt Janz och Martis (2003) fått 

starkare fäste som huvudkaraktärer i rolluppsättningar. Det var bland bikaraktärerna som 

män var i stark majoritet. Intressant nog var inga av de kvinnliga karaktärerna i Janz och 

Martis (2003) studie, till skillnad från vad tidigare studier visat, undergivna. Det fanns ett 

väldigt litet antal undergivna manliga karaktärer. Representationen av män har förändrats i 

mycket liten grad (Janz & Martis 2003).  

Bryce, Rutter och Sullivan (2006) skriver att genusdynamiken i digitala spel är under 

förändring och att kvinnliga karaktärer allt oftare framställs som starka, vilket ligger i linje 

med Janz och Martis (2003 fynd). Bryce m.fl. (2006) påpekar dock att kvinnor fortfarande 

ofta framställs på sexualiserande och stereotypiserande vis. Fortfarande agerar kvinnliga 

karaktärer ofta objekt för voyeurism och får ofta rollen som narrativa belöningselement eller 

karaktärer som behöver räddas (Bryce m.fl. 2006). Janz och Martis (2003) resultat av att 

inga kvinnliga karaktärer i spelen de undersökte var undergivna kan alltså vara missvisande. 

Det gäller även att komma ihåg att Janz och Martis (2003) valde att studera representation i 

just spel där det fanns karaktärer av olika genus och etnicitet. Även om fördelningen och 

representationen av etnicitet samt kvinnliga och manliga karaktärer i spel har jämnats ut och 

förbättrats en aning finns det alltså ännu utrymme för förbättring.  

Det kan finnas en motsättning i att skapa karaktärer, vars egenskaper ska kunna läsas av 

enbart utifrån deras utseende, utstyrsel och pose, utan att använda stereotyper eller 
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arketyper över huvud taget. Jag har dock haft ovanstående fynd i åtanke under mitt praktiska 

arbete och min målsättning har varit att skapa karaktärer ur ett jämställt och genusmedvetet 

perspektiv, samt att undvika omotiverad sexualisering eller etniska stereotyper. 

2.6 Vad är ”concept art”? 

I Wikipedia (2012) beskrivs ”concept art” som en form av illustrativt arbete vars huvudsyfte 

är att gestalta och utforska visuella uttryck för en design, en idé, eller känslostämningar för 

medieproduktioner som sedan används för att ta fram den slutgiltiga produkten. Hantverket 

kan dock även användas till mode, arkitekturdesign m.m. Egentligen används det till alla 

möjliga typer av verk där det finns ett behov av att utforska olika designer och stämningar. 

På svenska finns det något som heter konceptkonst. Konceptkonst är dock någonting helt 

annat än concept art och de ska inte förväxlas. I artikeln Konceptkonst i 

Nationalenxyklopedin (2012) beskrivs konceptkonst som en postmodern konströrelse med 

ursprung i 1960-talet, där själva idén och dokumentationen av den sågs som konstverket 

istället för någon form av slutresultat. 

För att undvika förvirring använder jag mig därför av de väletablerade termerna concept art 

och concept artist i detta arbete trots att de är engelskspråkiga. I projektarbetet har jag 

arbetat med karaktärsdesign och det är en form av concept art. 

2.7 Karaktärsdesign 

Alla concept artists arbetar inte på samma sätt när de designar karaktärer. Det finns dock 

angreppssätt och tekniker som många professionella concept artists har gemensamt. 

Följande två professionella concept artists utgör den beprövade arbetslivserfarenhet som jag 

kommer att referera till under arbetets projektdel. 

Cameron Davis (2009), en framgångsrik illustratör som bland annat har arbetat med concept 

art till Guitar Hero III: Legends of Rock (Neversoft, 2007), berättar i sin workshop 

Character Design for Games and Animation Volume 1 att karaktärers och varelsers 

personlighet och natur speglas i hur de ser ut eller klär sig. Davis (2009) understryker hur 

karaktärsdesign handlar om att visuellt förmedla en berättelse. Han visar hur han på ett 

genomtänkt och noggrant sätt uttrycker de olika personlighetsdragen hos en karaktär genom 

karaktärens fysiska utseende, klädsel och accessoarer. Klädesplaggen, accessoarerna, de 

fysiska dragen och till och med riktningen på linjerna i designen bidrar alla till berättelsen. 

Ian McCaig (2007), en erkänd och prisbelönt proffesionell concept artist som bland annat 

har arbetat med de tre senaste Star Wars-filmerna, understryker även han att det viktigaste i 

karaktärsdesign är att berätta en berättelse, och att den berättas genom det visuella – 

karaktärens utseende, kläder, detaljer och accessoarer.  

McCaig (2007) beskriver även hur det är viktigt att ge karaktären en distinkt silhuett. 

Karaktären bör ha en silhuett som skiljer sig från de andra karaktärerna i ett verk. Det ska gå 

att känna igen karaktären även om den är långt borta. Det är även en fördel om karaktären 

gestaltas i färger som gör den lätt att identifiera. 
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3 Problemformulering och metodbeskrivning 

3.1 Problemformulering 

I detta kapitel kommer jag först att beskriva bakgrunden till min problemformulering. 

Därefter kommer jag att beskriva problemformuleringen i sig.  

Spel till mobiltelefoner har blivit stort inom spelindustrin. Från att ha varit en marginell och 

relativt outnyttjad spelplattform för några år sedan har mobiltelefonen på senare tid blivit en 

stor och betydelsefull del av spelindustrin.  

Hårdvaran i mobiltelefonerna blir allt kraftfullare, vilket innebär större möjligheter för 

spelutvecklare att skapa tekniskt avancerade spel till dem. Den lilla skärmen som 

mobiltelefoner av ren nödvändighet har innebär dock naturligtvis en del begränsningar. En 

så liten skärm kan innebära vissa problem i den visuella kommunikationen mellan spelet och 

spelaren och det är något som spelutvecklare behöver anpassa sig efter. 

Detta arbete går ut på att undersöka om karaktärsdesign som arbetats fram till ett digitalt 

samlarkortspel, dels med hjälp av teorier kring semiotik och färg, dels med hjälp av kunskap 

från proffesionella karaktärsdesigners, kan förmedla personlighet och egenskaper väl trots 

den begränsade exponeringsytan hos en mobiltelefon. Ett delmål är även att undersöka 

huruvida det med nämnda teorier, kunskap och förutsättningar går att förmedla vilken miljö 

som karaktärerna vistas i eller kommer ifrån. 

3.1.1 Frågeställning 
Går det att visuellt förmedla digitala samlarkortspels karaktärers personlighet och 

egenskaper väl på en mobiltelefon trots dess begränsade exponeringsyta? 

3.2 Metodbeskrivning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken metod som jag har använt mig av i 

undersökningen av problemet, samt förklara varför.  

Frågeställningen har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod, närmare bestämt 

kvalitativa intervjuer. Denna metod har enligt Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland 

och Leif Ove Larsen (2003) bland annat fördelarna att vi kan få information som det annars 

kan vara svårt att tillgå, kan prova hypoteser och kunskapsmodeller, samt få en uppfattning 

om informanternas samtalssätt och begreppsanvändning. 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde jag alltså få en tydlig bild av hur informanterna 

tänkte. Jag har gjort semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som jag har arbetat 

fram som stöd.  

En semistrukturerad form ger en stor flexibilitet under intervjun då det går att ställa 

följdfrågor och få informanterna att vidareutveckla sina svar (Østbye m.fl. 2003). Därmed 

har jag kunnat få en god insikt i informanternas tankegång. Metoden har minimerat risken 

för missförstånd men har även låtit mig följa upp intressanta saker som informanterna har 

sagt för att få ytterligare kunskap. Jag har varit noggrann med att understryka för 

informanterna att det inte finns något rätt eller fel svar.  
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3.2.1 Urval 
Mitt urval av informanter till intervjuerna var personer med någon form av intresse för spel. 

Spelintresset var önskvärt med tanke på arbetets tema. I övrigt var det mycket fritt. Jag 

konstaterade att det inte spelade någon roll om personerna var intresserade av digitala eller 

analoga spel, eller om de hade spelat samlarkortspel eller inte, eftersom min undersökning 

gick ut på att de fick se bilder av karaktärer som jag ställde frågor utifrån. De behövde inte 

interagera med mobiltelefonen annat än att titta på bilderna. Det fanns alltså inget behov av 

att informanterna skulle vara erfarna spelare av samlarkortspel eller mobilspel.  

När det kommer till ålder letade jag upp informanter i grupperna ungdomar och unga vuxna i 

åldersspannet 15 till 25. Den grafiska stilen (som diskuteras i 4.1.1) är tänkt att passa både 

ungdomar och vuxna och målet var inte att undersöka hur en specifik åldersgrupp uppfattade 

karaktärerna. Jag vände mig till personer med olika könsidentitet i undersökningen. 

3.3 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

Jag har i denna studie varit ute efter att få en tydlig bild av hur informanterna upplever och 

tolkar de karaktärer som jag har designat. Därmed har jag varit ute efter utförliga svar. För 

att kunna undersöka problemet behövde jag möjligheten att ställa följdfrågor för att få 

informanterna att beskriva varför de tror att de upplever karaktärerna på ett visst sätt. Det 

hade varit problematiskt att genomföra med en kvantitativ metod. Som Østbye m.fl. (2003) 

skriver ger den kvalitativa metoden tillgång till information som annars kan vara svår att få 

tillgång till.  

Semistrukturerade intervjuer kan likt ostrukturerade intervjuer, resultera i data som är svår 

att analysera. Jag anser dock att de möjligheter som denna metod erbjuder är värda den 

risken. Därför valde jag att använda mig av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ.  

3.4 Avgränsningar 

Det är möjligt att påverka intryck av bildliga motiv genom användningen av olika perspektiv 

och bildkomposition. Tanken med detta arbete var dock att studera karaktärsdesignen i sig 

och dess effekt oberoende av perspektiv och bildkomposition. Dessa aspekter är alltså inte 

menade att vara variabler i studien. För att undvika risken att de skulle påverka 

respondenternas intryck av karaktärerna i fråga har jag använt mig av detaljerade koncept av 

karaktärerna till samlarkortspelet som visar hela karaktärerna. De är även frilagda från 

bakgrund och är porträtterade mer eller mindre framifrån utan någon form av justerat 

perspektiv (t.ex. ingen form av grodperspektiv eller fågelperspektiv). Tanken var alltså att 

studera just karaktärsdesignen och inte hur perspektiv, komposition och miljö kan påverka 

intrycket av en karaktär. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen kring framtagandet av spelkortskaraktärerna. Jag 

kommer att berätta om vilka avvägningar och designval som jag har gjort samt visa upp 

skisserna och de färdiga karaktärskoncepten som de har lett till. 

4.1 Bakgrund och förutsättningar 

Jag har varit i kontakt med Björn Flintberg, VD på företaget Nindev. Nindev är ett snabbt 

växande företag som producerar hemsidor, mobiltelefonapplikationer och i viss mån även 

spel. Björn frågade mig om jag ville skapa concept art och 2D-grafik till ett digitalt 

samlarkortspel (se avsnitt 2.2) som hittils bara är i konceptstadiet.  

Alla spelmässiga detaljer är inte satta ännu men det ska vara ett samlarkortspel med fokus på 

karaktärer. Det ska gå ut på att spelarna bygger varsin kortlek bestående av en ledare, viktiga 

karaktärer, landtyper, allierade, förtrollningar, olika former av uppgraderingar och så vidare. 

Spelarna spelar sedan med sina kortlekar mot varandra. Målet är att besegra motspelarens 

viktiga ledare och/eller karaktärer. De olika ledarna och karaktärerna ska ha olika 

färdigheter, styrkor och svagheter och det kommer att finnas olika typer av land för dem att 

strida i. Karaktärerna kommer att fungera olika bra i de olika miljöerna.  

Det digitala samlarkortspelet har ett fantasytema och karaktärerna som står i fokus är 

lönnmördare. Spelet går tematiskt sett ut på kampen mellan olika klaners lönnmördare. Rent 

logiskt vore det fördelaktigt för en lönnmördare att inte sticka  ut, men lönnmördarna i detta 

spel porträtteras på ett fantasifullt sätt. De måste vara spännande och igenkännbara 

karaktärer som är intressanta att titta på eftersom de kommer att visas som stillbilder som 

spelaren kommer att se väldigt mycket av under speltiden. Även om deras egenskaper 

kommer att vara specificerade i text på korten är det även viktigt att spelaren kan få en 

uppfattning om karaktärens generella egenskaper utifrån dess design. Reeves och Nass 

(2003) uppmuntrar spelutvecklare att vara tydliga i hur vi visualiserar karaktärer. Annars 

finns risken att designen förmedlar något annat än vad som var avsikten, eller helt enkelt är 

för intetsägande. Enligt Reeves och Nass (2003) tenderar människor nämligen att tillskriva 

personlighet och egenskaper till karaktärer även om informationen de har att basera 

personligheten på är bristande.  

Karaktärskoncepten kommer i undersökningen att visas upp för informanterna på en iPhone 

4. iPhone 4 har en 3,5 tums skärm med 960x640 pixlars upplösning. De kommer att visas 

upp en efter en i sin helhet, frilagda från bakgrund. 

4.1.1 Plattform och målgrupp för samlarkortspelet 
Det digitala kortspelet är tänkt att i första hand utvecklas till iPhone, men senare även till iOS 

och eventuellt Android. Samlarkortspelets primära målgrupp är tänkt att vara ungdomar och 

unga vuxna i åldrarna 15 till 20 år men tanken är att det även ska kunna tilltala vuxna. Den 

grafiska stilen behövde därmed kunna locka både ungdomar och vuxna. 
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4.2 Arbetsprocessen 

4.2.1 Val av grafisk stil 
I början av projektarbetet arbetade jag med att utforska olika grafiska stilar då Nindev var lite 

osäkra på vad för stil de ville ha till spelet. Vi utforskade stilar som en realistisk men 

stiliserad stil, en stil inspirerad av japansk animerad film, samt en stil inspirerad av japansk 

animé med mycket stiliserade och gulliga proportioner. Det bestämdes till slut att vi skulle 

använda oss av en relativt realistisk men aningen stiliserad grafisk stil, som vi tror kan 

fungera bra för att tilltala både ungdomar och vuxna. Se figur 1 nedan för ett exempel av 

stilen utifrån mina skisser.  

Figur 1. Stilkoncept.  

 

4.2.2 Utgångspunkter för karaktärskoncepten 
Jag har valt att använda mig av fyra olika karaktärskoncept till den kvalitativa 

undersökningen. Dessa karaktärer är fyra olika lönnmördare, som är de viktigaste 

karaktärerna i samlarkortspelet – möjligen med untantag för ledarna. Det har bestämts att 

lönnmördarna (och även vissa andra karaktärer) ska ha en anknytning till varsin specifik 

miljö och de fyra lönnmördare som jag har gestaltat har därmed en anknytning till fyra av de 

fem huvudsakliga miljöerna som kommer att figurera i samlarkortspelet. Dessa fyra miljöer 

är öken, berg, skog och kustlandskap (jag valde bort den femte miljön – jordbruksland – då 

den helt enkelt kändes minst intressant). Detta ger ytterligare ett element att undersöka 
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huruvida det kommer gå att förmedla tydligt via karaktärskoncepten. Hälften av 

karaktärerna kommer att gestaltas som kvinnor och hälften som män. Det ska finnas 

variation i vilken hudfärg de har. 

Det viktigaste när det kommer till karaktärsdesign är enligt McCaig (2007) att genom det 

visuella delge en berättelse – att berätta vem karaktären är. När jag skapat mina karaktärer 

till undersökningen har jag försökt göra just detta. Jag har försökt förmedla deras 

personlighet, egenskaper och vilken miljö de kan sägas komma ifrån med hjälp deras 

utstyrsel, pose, utrustning, färgschema, symboler och så vidare. 

Nedan visas en skiss på ungefär hur de färdiga spelkorten kan komma att se ut, exklusive text 

som beskriver egenskaper och dylikt.  

Figur 2. Kortprototyp. 

 

4.2.3 Karaktär nr 1 – Lönnmördare från ökenlandskap 
Den första karaktären vars designprocess jag kommer att beskriva ska vara en lönnmördare 

från en ökenmiljö. Jag utforskade olika utstyrslar som jag tyckte förde tankarna till medeltida 

arabers klädsel. Här inspirerades jag bland annat av Assassin’s Creed (Ubisoft Montreal 

2007), som handlar om en lönnmördare i medeltidens mellanöstern, och det arabiskt 

inspirerade folket i Guild Wars (ArenaNet 2005), med olika designelement som pösiga 

byxor, tjocka tygstycken virade runt höfter och ansikte och tåliga läderstövlar. När det kom 

till vapen tecknade jag arabiska kroksablar och stora, böjda knivar. Jag fastnade för och 

arbetade vidare på design nr 3, men valde att ge henne knivarna från design nr 5 (se figur 3). 
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Figur 3. Karaktär 1 – skisser. 

 

Seegmiller (2004) skriver att det är bra att utgå från en samling ord som beskriver idén 

bakom karaktärer när det kommer till att arbeta fram dem och jag har arbetat så när jag har 

skapat karaktärerna till detta projekt. Förutom att denna lönnmördare skulle komma från ett 

ökenlandskap skulle hon även vara smidig, aggressiv, dödlig, målmedveten, bestämd och 

fokuserad på närstrid. Därför fick hon en pose som speglar detta samt ett målmedvetet och 

självsäkert ansiktsuttryck. Hon är precis på väg att springa fram och hugga någon med sina 

två vapen. Se figur nr 4 för det slutgiltiga konceptet av karaktären. 

Lönnmördaren fick solbrun hy och kläder i brunt läder och sandfärgat, svart och rött tyg. Den 

bruna hudtonen var tänkt att visa att hon kommer från ett land där solen lyser väldigt starkt. 

Det sandfärgade tyget var i sin tur tänkt att föra tankarna till öken samt ge ett jordnära 

intryck, vilket det bruna lädret och håret var tänkt att förstärka. De svarta tygerna skulle 

mörka ner henne en aning och symbolisera hennes mörka yrke. Svart tolkas ofta som död 

eller ondska (Clarke & Costall 2008). Tygets röda kanter röd står ut från de i övrigt 

nedtonade färgerna och drar till sig ögat. De var tänkta att ge karaktären mer liv och 
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förstärka hennes aggressivitet och dödlighet då rött förknippas med energi och ilska (Clarke 

& Costall 2008) men även blod (Zammitto 2005).  

Figur 4. Karaktär 1 – färdigt koncept. 

 

Till en början fick hon som tidigare nämnt de två stora knivarna från skiss nr 5 i figur 3. Ett 

tag efter att ha renderat klart konceptet kände jag dock att jag kunde ha varit tydligare med 

att visualisera vilken miljö som lönnmördaren ska vara knuten till och därför valde jag att 

byta ut en av knivarna mot ett annat vapen. Istället fick hon en ”scimitar” – en kroksabel – lik 

den från skiss nr 4 i figur 3. Denna sorts kroksabel var väldigt vanlig i arabvärlden under 

medeltiden. Jag resonerade att kroksabeln skulle vara en tydlig symbol som skulle föra 

tankarna till araber och ökenmiljöer.  

4.2.4 Karaktär nr 2 – Lönnmördare från kalla berglandskap 
Härnäst kommer jag att beskriva designprocessen av en lönnmördare som opererar i svår 

terräng och snöiga berg. Här var ambitionen att skapa en försiktig och beräknande men 
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blodtörstig lönnmördare. Jag resonerade som så att en lönnmördare som rör sig i bergig och 

snöig terräng skulle föredra att använda sig av ett pricksäkert avståndsvapen. Den svåra 

terrängen kan potentiellt göra det svårt att ta sig fram till sitt offer oupptäckt och det kan 

finnas en poäng i att skapa så få fotspår i snön som möjligt. Därför fick denna lönnmördares 

huvudsakliga vapen bli ett armborst. 

När det kommer till utstyrsel fick han heltäckande, varma kläder med pälskant och en mantel 

med huva för att skydda honom mot kyla och vindar. Han skulle framstå som en uthållig 

person som kan spendera lång tid ute i extrema miljöer. Han fick även en mask som täcker 

den nedre delen av ansiktet för att göra honom mystisk samtidigt som även den skyddar 

honom mot kylan. Tanken var även att han skulle framstå som lite av en ensamvarg. Jag 

provade att måla olika tandliknande mönster på masken vilka är tänkta att ge honom ett 

aningen bestliknande utseende. Jag experimenterade även med vargsymboler som spännen 

för manteln. De var tänkta att, tillsammans med tänderna på ansiktsmasken, ge betraktaren 

en känsla av att lönnmördaren helt enkelt är en varglik och farlig jägare.  

Denna karaktär är tänkt att ha ett asiatiskt utseende. Det kan vara ganska svårt att se på den 

färdiga bilden på en mobilskärm med tanke på att det endast är halva ansiktet som inte är 

täckt av kläder. De två symbolerna i manteln var dock tänkta att få betraktaren att tolka 

honom som en japansk, eller åtminstone asiatisk, karaktär. Symbolerna utgörs av kanjitecken 

och är japanska skrivtecken lånade från kinesiskt språk. Symbolerna som jag har målat i 

manteln (se skiss nr 1 och 2 i figur 5) betyder ”ninja”. Ninjorna var spioner, lönnmördare och 

hemliga budbärare i det forna Japan (Nationalencyklopedin 2012).  

Figur 5. Karaktär 2 – skisser. 

 

Det tog inte lång tid innan jag hittade en design till denna karaktär som jag fastnade för och 

därför är skisserna i figur 5 mycket lika det färdiga konceptet (se figur 6 för det färdiga 

konceptet). Design nr 1 (från figur 5) med det stiliserade tandmönstret och kanji-symbolerna 
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i manteln valdes ut. Jag valde dock att ge honom en läderrustning för att få honom att se lite 

mer förberedd ut, samt placerade om kogret då jag insåg att kogrets placering logiskt sett inte 

fungerade med manteln. Jag valde även att i stora drag behålla posen där han sakta går 

framåt då jag tyckte att den gav ett intryck av att han är en lugn och försiktig jägare, vilket var 

precis vad jag ville förmedla. Karaktärens silhuett med manteln och huvans form var avsedd 

att påminna om ett bergs silhuett. 

Rent färgmässigt användes huvudsakligen kalla blå färger till denna karaktär – en kall 

mörkblå och en isigt ljusblå. Detta val gjordes för att karaktären skulle spegla den kalla 

miljön som han rör sig i. De kalla blå färgerna var även tänkta att förmedla en kylig och lugn 

personlighet och blått associeras med kyla och lugn (Clarke & Costall 2008). Pälsen fick bli 

vit för att förstärka detta. Många djur har vit päls för att kamoflera sig mot snö. 

Läderrustningen är i en dov brun färg för att inte stjäla för mycket fokus från de blå färgerna 

medan träet på armborstet gavs en varmare brun färg för att fånga ögat. Fokus är enligt 

Sandberg (2009) en av grundprinciperna inom konsten – att skapa en fokuspunkt som 

betraktaren först ser. I denna bild har fokus lagts på just armborstet och vargsymbolen då de 

är de viktigaste enskilda objekten när det kommer till att berätta om karaktären. 

Figur 6. Karaktär 2 – färdigt koncept. 
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4.2.5 Karaktär nr 3 – Lönnmördare från kustlandskap 

Den tredje karaktären som jag har tagit fram till undersökningen är en lönnmördare från ett 

kustlandskap. Jag har tagit inspiration av olika bildliga tolkningar av pirater, bland annat av 

några karaktärer från Guild Wars (ArenaNet 2005) och Pirates of the Caribbean: On 

Stranger Tides (Marshall 2011). Återkommande formelement i mina skisser till denna 

karaktär har varit rockar och västar, pösiga skjortor med uppkavlade ärmar, bandanas och 

höga läderstövlar (se figur 7). Förutom att karaktären skulle vara en lönnmördare var tanken 

att konceptet skulle föra tankarna till pirater. Han skulle framstå som en självsäker, bestämd, 

bister, stark och robust karaktär som är van vid att vistas ute på havet. Han skulle inge ett 

intryck av att vara orubblig, ganska brutal och närstridsfokuserad. 

Figur 7. Karaktär 3 – skisser. 

 

Jag fastnade för skiss nr 5 (se figur 7). Här har jag gett karaktären en hamnarbetares 

handhake – en krok. Den vore förmodligen ett diskret mordvapen som någon som arbetar i 

en hamn eller på ett fraktfartyg skulle kunna komma undan med att bära utan misstanke. 

Även om betraktaren inte skulle veta vad det var för verktyg så tänkte jag att kroken skulle 
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vara en tydlig symbol som för tankarna till vattnet och fiske. Hans rock fick även en 

simplistisk ikon i form av ett dekorativt vågmönster vilket var tänkt att göra konnotationen 

till vatten extra tydlig. Även denna gång behölls posen från skissen då jag tyckte att den 

förmedlade karaktärens självsäkerhet och bestämdhet.  

Figur 8. Karaktär 3 – färdigt koncept. 

 

De blå trianglarna på hans bröst var tänkta att leda betraktarens blick ned från karaktärens 

ansikte till hans knutna hand, samt ned längs kedjan som går mellan den och hans vapen (se 

figur 8). Att leda betraktarens öga genom bildens nyckelelement är en av konstens 

grundprinciper (Sandberg 2009). Vad gäller färgschemat tog jag inspiration av medelhavet 

och vita grekiska hus och jag ville förmedla att han kommer från ett varmt kustlandskap likt 

det i Grekland. Huvudfärgerna är medelhavsblått, vitt och ljust beige, med varma bruna 

toner till hud och läder (se figur 8). Jag valde att göra honom mörkhyad. Till skillnad från 
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föregående karaktär har jag här använt mig av varma toner för att helhetsintrycket inte ska 

bli kyligt.  

4.2.6 Karaktär nr 4 – Lönnmördare från skogslandskap 

Den fjärde och sista karaktären som jag har arbetat fram till undersökningen är en 

lönnmördare från en skogsmiljö. Här arbetade jag mycket med överlappande tygstycken, som 

är tänkta att vara lite som trädens löv som överlappar varandra och tillsammans bildar ett 

tjockt täcke. Jag har även använt mig en del av löv som kamoflage (se skiss nr 5 i figur 9) och 

låtit vissa tygstycken och rustningsdelar som axelskydd och knäskydd vara vagt lövformade. 

Denna lönnmördare skulle ha en elegant kampstil, vara väldigt snabb, smidig, stark och 

självsäker. Hon är tänkt att använda sin snabbhet och smidighet och angripa fienden i 

närstrid. 

Figur 9. Karaktär 4 – skisser. 

 

Det slutliga konceptet (se figur 10) är en blandning av skiss nr 4 och skiss nr 5. Hon fick de 

överlappande tygerna som är utformade lite som löv. Hennes kläder och svärdskida 

utsmyckades med löv, som en form av kamouflage samtidigt som det är en tydlig indikation 

på att hon agerar i en skogsmiljö. Runt midjan har hon ett rep som kan vara praktiskt om hon 

behöver klättra. Sandalerna, det katana-liknande svärdet och ärret på armen är tänkta att 

antyda att hon har varit med om en hel del och rest runt i världen. Hon fick en bredbent och 

stabil pose som var tänkt att få henne att se självsäker ut. Samtidigt fick vinden blåsa mycket 

i hennes hår och kläder för att antyda att hon är snabb och kanske precis har stannat upp 

efter att ha rusat fram. Hon har en lättare fysik och tunnare och lättare kläder och skor än de 

andra karaktärerna för att förstärka detta och ge betraktaren ett intryck av att hon är lätt. 

Samtidigt har hon även en del armmuskler för att visa att hon är stark. 
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Figur 10. Karaktär 4 – färdigt koncept. 

 

Karaktären fick ett elegant, böjt svärd som var tänkt att visualisera hennes eleganta sätt att 

strida på. Hon fick en ljus hudton då skogens tjocka lövverk inte låter henne bli solbränd. När 

det kommer till hennes utstyrsel fick hon en varm grön färg som huvudfärg som anknytning 

till skogen. Som komplement till detta använde jag en dov röd färg på vissa tygstycken och 

svärdsgreppet. Håret målades i en mycket ljus rödblond ton. Det kompletterar också det 

gröna men gör även designen gladare. Som Clarke och Costall (2008) skriver ger ljusa, varma 

färger ofta positiva associationer. Resten av utstyrseln går i jordnära men ljusa toner. Tanken 

var hon skulle se relativt glad ut, samt ha ett snällt utseende – som kontrast till hennes 

mörka yrke. Hennes ansikte fick ett lite mystiskt utseende för att bygga på den 

komplexiteten, men med bestämda ögon för att visa att hon är självsäker. 
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4.2.7 Sammanfattning av arbetsprocessen 

I detta projekt har fyra olika karaktärskoncept tagits fram med hjälp av beprövad 

arbetslivserfarenhet samt teorier om semiotik och färg. Ambitionen har varit att skapa fyra 

spännande karaktärer som står ut gentemot varandra och som väl kan förmedla deras tänkta 

egenskaper, härkomst och personlighet. Se figur 11 nedan för en bild med samtliga fyra 

karaktärer ställda bredvid varandra. Härnäst kommer den kvalitativa undersökningen, där 

karaktärerna kommer att visas upp för informanter på en iPhone 4, att beskrivas.  

Figur 11. Karaktärer i grupp. 

 

Figur 12. nedan visar hur ett färdigt kort kan komma att se ut när en karaktär placeras i en 

viss miljö. Menyernas och ikonernas design och placering är ett utkast. Denna bild kommer 

inte att användas i undersökningen, i vilken karaktärer frilagda från bakgrund kommer att 

visas för informanterna. Den visar dock hur korten i spelet skulle kunna se ut, om än i större 

skala. 
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Figur 12. Exempel på spelkort 

 



 

 24 

5 Utvärdering 

Arbetets frågeställning har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod – närmare bestämt 
semistrukturerade intervjuer. Syftet med undersökningen har varit att se om 
karaktärskoncepten som har arbetats fram har lyckas med att förmedla personligheterna och 
egenskaperna som karaktärerna var tänkta att besitta, samt vilken miljö som de ska vara 
kopplade till.  

De fyra karaktärerna som skapades till undersökningen visades för informanter på en iPhone 
(se figur 13 nedan). Informanterna fick veta att karaktärerna var designade till ett digitalt 
samlarkortspel till iPhone i fantasymiljö med fokus på lönnmördare, samt att 
undersökningen handlar om hur de uppfattar dem. Jag var noggrann med att berätta för 
informanterna att det inte finns några felaktiga svar. Intervjuerna spelades in på en iPhone så 
att jag i efterhand kunde studera dem noggrant i sin helhet. Därefter har informanternas 
beskrivningar av hur de uppfattar karaktärerna, samt deras reflektioner om varför de 
uppfattade dem på det viset, sammanställts.  

Figur 13.  

 

Beskrivningarna av karaktärerna presenteras nedan. Varje karaktär har ett eget avsnitt som 
inleds med en tabell som visar vilka ord som har använts för att beskriva karaktären i fråga. 
Detta har gjorts för att kunna ge en god överblick av informanternas tankar. Vissa ord eller 
fraser har bytts ut mot synonymer för att underlätta överblicken mer och tydligt visa när 
informanter har tolkat in samma sak. 

På grund av mängden information från intervjuerna kommer relevanta delar av 
informanternas övriga kommentarer samt reflektioner om varför de har uppfattat 
karaktärerna på ett visst sätt att presenteras i del 5.2 – Analys. 
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Följande frågor ställdes angående de fyra karaktärerna i samtliga intervjuer: 

 

Hur tror du att karaktären är som person? 

Hur skulle du beskriva karaktärens fysiska egenskaper? 

Hur tror du att karaktären agerar i konflikter eller i strid? 

Vad tror du att karaktären generellt rör sig i eller kommer ifrån för miljö? 

 

Samtliga frågor följdes även upp med följdfrågor om vad det var som gjorde att de upplevde 

karaktären på det sättet, och även några intressanta sidosår följdes upp. Utöver dessa ställde 

jag även en övergripande fråga om färg: 

 

Hur mycket tror du att färgvalet har påverkat dina svar? 

 

5.1 Utvärdering av Karaktär nr 1 – Lönnmördare från 
ökenlandskap 

 

Figur 14. Karaktär 1 – färdigt koncept 
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Tabell 1. Karaktär 1. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna använde för 
att beskriva karaktären. 
Informant Personlighet Fysiska egenskaper Konflikt och strid Miljö 

1 Hjälte, attityd, 
fokuserad 

Inte muskulös, 
smidig  

Först ord, sedan 
svärdet, inte rädd 
att döda 

Mellanöstern, 
sand, Asien, 
skog i 
mellanöstern 

2 Rakt på sak, 
aggressiv, lite 
brutal, hastig 

Inte så armstark, 
springtränad, starka 
ben, uthållig, smidig  

Rakt på sak, 
aggressiv, lite 
brutal, hastig 

Ökenlandskap, 
oas/öken 

3 Hjälte, 
ensamvarg 

Inte så stark, smidig, 
smal, skicklig  

Ensamvarg, 
bekämpar ondska 

Städer, skogar, 
naturen 

4 Tuff, 
kompetent, 
lättprovocerad, 
bestämd, rakt 
på sak, 
målinriktad 

Stark, 
kroppskontroll, bra 
på att slåss 

Rakt på sak, inte 
pratsam, nära till 
vapen, vet vad hon 
vill 

Slummig 
kåkstad där 
pirater håller 
till, smälter in i 
flera 
samhällsskikt 

5 Hjälte, mycket 
tuff, stolt, 
målmedveten, 
envis, 
ensamvarg 

Stark, snabb, smidig, 
smal, aktiv, snabb 
fäktare 

Ensamvarg Hamnstad – 
piratassociation 

6 Lugn, orädd, 
fokuserad, 
självsäker 

Inte så snabb, stora 
rörelser, mellanstark 

Ganska lugn – tar 
till våld när det 
behövs, vet vad hon 
behöver göra 

Vet inte 

 

Tabellen ovan visar vilka ord och fraser som de sex informanterna använde för att beskriva 
hur de uppfattade den första karaktären. När det kommer till personlighet beskrevs denna 
karaktär ofta som en hjälte och/eller en tuff person med attityd. Det fanns även tendenser till 
att beskriva henne som målmedveten, bestämd, envis och självsäker. Hon beskrevs också ett 
par gånger som en ensamvarg och som fokuserad. Karaktären beskrevs även som aggressiv, 
rakt på sak eller lättprovocerad ett par gånger men tolkades också tvärtom som lugn av en 
informant. 

När det kommer till karaktärens fysiska egenskaper tolkades hennes styrka väldigt olika. Ett 
par informanter tolkade henne som stark medan ett par tyckte att hon inte var stark. En 
beskrev henne som stark i benen men inte armarna och en som mellanstark. Hon beskrevs 
oftast som smidig eller som någon med god kroppskontroll. En gång beskrevs hon som snabb 
och en gång som att inte vara så snabb. Hon tolkades även flera gånger som skicklig samt 
smal. Utöver detta beskrevs hon som lite brutal och hastig. 

Svaren på frågorna om personlighet samt konflikt och strid flöt ofta in i varandra, men utöver 
uppfattningarna om karaktären som aggressiv, lite brutal, hastig, lugn och ensamvarg så 
tolkades hon även av en informant som att hon bekämpar ondska och en gång som en som 
inte är särskilt pratsam. Det fanns skilda åsikter om hur hon skulle bete sig. Ett par 
informanter tog henne som en ganska lugn person som först tar till våld när det behövs 
medan ett par andra såg henne som någon som är aggressiv eller har nära till vapen.  
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Informanterna var aningen osäkra när det kom till att placera in karaktären i någon specifik 
miljö. Hon associerades ett par gånger med pirater och tolkades som att hon fanns i en 
slummig kåkstad eller hamnstad med pirater. Ytterligare en tänkte på städer men trodde 
även att hon skulle kunna figurera i en skog. En annan tänkte också på skog men nämnde 
även mellanöstern och sand likt ännu en som kopplade ihop henne med ökenlandskap och 
oaser. En sista informant hade inget svar på frågan. 

5.2 Utvärdering av Karaktär nr 2 – Lönnmördare från kalla 
bergslandskap 

 

Figur 15. Karaktär 2 – färdigt koncept 

 

Tabell 2. Karaktär 2. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna använde 
för att beskriva karaktären . 

Informant Personlighet Fysiska egenskaper Konflikt och strid Miljö 

1 Social, vänlig, 
iskall, tänker 
klart 

Inte jättestark Först ord, sedan 
vapen, inte rädd att 
döda, iskall, tar sin 
tid att sikta 

Kallt och snöigt 

2 ”Långsam i 
snacket”, stelt 
uttryck, 
härdad, 
tystlåten, 
bestämd, 
lömsk, kall 

Härdad, tål extrema 
förhållanden och 
terräng, uthållig, 
inte jättestark 

Bestämd, gärna tar 
kommandot men 
inte säger mycket, 
håller sig i 
bakgrunden, 
avvaktande 

Uppe i norr, 
kallt, snö och is 
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3 Lömsk, ond Väldigt smidig, 
försvinner lätt  

Smygande, dödar 
med en pil och 
försvinner utan att 
någon märker, 
dödar allt i sin väg 

Vet inte 

4 Tystlåten, rakt 
på sak, kort i 
tonen,   

Bra på att gömma 
sig och sin identitet, 
”ingen bodybuilder”, 
starka ben, ganska 
lång, van att springa 
och gå mycket 
(uthållig) 

Jägare, tar ett steg 
bakåt och låter 
andra vara ”mitt i 
sörjan”, metodisk i 
sitt dödande 

Nordlig miljö, 
snö 

5 Inte ond, lugn, 
lite skygg, 
tillbakadragen, 
tystlåten, bra 
på att ta order 

Oklart, men bra på 
att sikta 

Smygande, tyst, 
hänsynslös, 
försiktig, osynlig, 
klockren ”sniper”, 
inte bra på närstrid, 
sitter på höga 
ställen 

Nordlig miljö, 
bergen 

6 Tillbakadragen
, introvert, 
ensam men 
klarar sig själv, 
lite ledsen, 
känslolös 

Oklart, springer inte 
runt, inte 
jättevältränad, 
flexibel 

Håller sig på 
distans, håller sig i 
bakgrunden, 
försiktig, inte bra 
på närstrid 

Kall miljö där 
den är tvungen 
att gå långt och 
mycket 

 

Denna karaktär beskrevs personlighetsmässigt generellt som tystlåten, kort i tonen, ”långsam 
i snacket” eller rakt på sak, samt tillbakadragen, introvert, skygg eller ensam. Han beskrevs 
även med ord som lömsk, iskall, känslolös, ledsen eller ond. I kontrast till dessa 
beskrivningar uppfattade en informant karaktären som social och vänlig, trots att 
informanten även beskrev karaktären som iskall. En annan beskrev hur karaktären inte är 
ond trots att han är maskerad, samt att han är bra på att ta order. Ytterligare tolkningar av 
karaktären var att han är härdad, har ett stelt uttryck, är lugn, tänker klart och är bestämd. 

När det kom till fysiska egenskaper betonades det ofta att detta är en karaktär som inte är 
jättestark – att det inte är någon ”bodybuilder”. Han beskrevs dock som en karaktär som är 
härdad, uthållig, har starka ben, är van vid att springa och gå mycket samt tål extrema 
förhållanden och terräng. Två informanter tyckte att det var svårt att läsa ut på grund av 
karaktärens tjocka och nästan heltäckande kläder. Den ena av dem tolkade dock karaktären 
som duktig på att sikta med aståndsvapen och den andra tolkade honom som en som inte 
springer runt så mycket och inte är jättevältränad men är flexibel. Även en annan informant 
tolkade honom som väldigt smidig. 

Vad gäller frågan om konflikt och strid tolkades karaktären ofta som en som håller sig i 
bakgrunden och på distans, smyger, håller sig osynlig, är försiktig eller avvaktande samt tar 
sig tid att sikta ordentligt. Han beskrevs också som en hänsynslös person, och en som dödar 
allt i sin väg. Informanten som tolkade honom som en social och vänlig person tolkade även 
denna karaktär som någon som inte är rädd för att döda men först tar till ord och sedan 
vapen. 

Karaktären beskrevs av en informant som en jägare och en metodisk mördare som låter 
andra vara i närstrid med fienden. Ett par informanter beskrev honom som någon som inte 
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är bra på närstrid och en beskrev karaktären som en bestämd person som gärna tar 
kommandot trots att men ändå håller sig i bakgrunden. 

De miljöer som karaktären förknippades med var genomgående nordliga och kalla sådana 
med snö. En informant tolkade det även som att karaktären befinner sig i en kall miljö där 
den är tvungen att färdas långa sträckor till fots. En annan informant kunde inte placera 
karaktären i någon miljö. 

5.3 Utvärdering av Karaktär nr 3 – Lönnmördare från 
kustlandskap 

 

Figur 16. Karaktär 3 – färdigt koncept 

 

Tabell 3. Karaktär 3. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna använde 
för att beskriva karaktären . 

Informant Personlighet Fysiska egenskaper Konflikt och strid Miljö 

1 Ledare, attityd, 
dominant, 
uttrycker inte 
känslor 

Ganska stark, stark i 
överarmarna 

Ledare, slår näven i 
bordet – sen vapen, 
brottas, boxas,   

Mellanöstern, 
sand 

2 Ledare, ganska 
bestämd, 
framåt, 
pratsam 

Stark, grov, 
närstridsfokuserad 

Ledare i fält, går på 
råstyrka, brutal 

Ökenlandskap 
fast mer åt 
grönområdena, 
oaser, sand 

3 God, hjälpsam Stark, väldigt 
skicklig 

Bekämpar onda, 
beskyddar 
oskyldiga, står still 
och väntar in 
fienden, visar 
styrka 

Jättesvårt. 
Kanske skogar 
eller byar. 
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4 Hänsynslös, 
hotfull, ingen 
att bli osams 
med, får sin 
vilja igenom, 
tar mycket 
plats, sträcker 
på sig, kan 
vara lugn, 
lömsk 

Van att använda 
musklerna, stark i 
armarna, lång 

Hänsynslös, 
hotfull, ingen att bli 
osams med, får sin 
vilja fram, tar 
mycket plats, 
sträcker på sig, kan 
vara lugn, lömsk 

Är mycket på 
båtar, havet, 
pirat, varmt 
klimat 

5 Ganska 
dominant, 
pratsam, inte 
ledare men har 
alltid något att 
säga, attityd 

Stark ”Tank”, våldsam, 
rå, hänsynslös, 
hotar, inte tyst 

Tvetydigt – hav 
eller hamnstad i 
ökenlandskap 

6 Aggressiv, 
instinktiv, 
vårdslös, 
hänsynslös, 
gör vad han 
känner för, 
lugnt 
ansiktsuttryck 
dock - 
tvetydigt 

Stark, inte en sån 
perfektionist med 
sin kropp, bekväm, 
naturligt stark 

Våldsam, tar ofta 
till våld, tänker sig 
inte för så mycket 
utan går på känsla, 
iskall, ger ett 
skrämmande 
intryck  

Stad, varmt land 

 

Denna karaktär beskrevs som av flera informanter som en dominant och hänsynslös, 
aggressiv och/eller hotfull karaktär som gör vad han känner för och tenderar att få sin vilja 
igenom. Flera beskrev honom även som en pratsam person med attityd. Informant 3 
uppfattade honom dock som god och hjälpsam. Andra tolkningar av honom var att han inte 
uttrycker känslor, är framåt, att han inte är någon att bli osams med, att han tar mycket plats, 
att han är instinktiv och vårdslös, samt att han kan vara lugn. En informant såg honom som 
en ledare medan en annan tvärtom betonade att han inte är en ledare men alltid har något att 
säga till om. En informant tyckte att han utstrålade bland annat aggressivitet och 
hänsynslöshet kroppsligen men att det lugna ansiktet gjorde intrycket tvetydigt. 

Samtliga informanter uppfattade karaktären som stark, och då främst i armarna enligt två 
informanter. Han beskrevs även som grov, lång och närstridsfokuserad samt som någon som 
är väldigt skicklig, naturligt stark och bekväm med sin kropp. 

Beskrivningarna av karaktärens personlighet och hur han skulle bete sig i konflikt eller strid 
flöt ihop ganska mycket, men han beskrevs ofta som en hänsynslös, hotfull, rå eller brutal 
samt våldsam person. Informant 1 såg det som en karaktär som slår näven i bordet och säger 
ifrån och tar till våld om det inte räcker – samma informant som uppfattat karaktärerna 1 och 
2 som personer som skulle ta till våld först efter att ha försökt att lösa konflikten med ord – 
samt en som gärna brottas eller boxas med fienden. En annan informant beskrev honom som 
en karaktär som löser konflikter med råstyrka.  

Informant 3 tolkade karaktären, likt hur den beskrev karaktär 1, som att han bekämpar 
ondskan och beskyddar de de oskyldiga. Informanten beskrev honom också som en karaktär 
som står och väntar in fienden utan att rubba sig. Karaktären beskrevs även av en informant 
som en ”tank” vilket i sammanhanget är en spelterm för en närmast orubblig slags karaktär 
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som kan ta väldigt mycket stryk. Han tolkades också som en iskall person, som inte tänker sig 
för så mycket för, av en informant. 

Det var stor variation på var informanterna trodde att denna karaktär befinner sig i för miljö 
och flera tyckte att det var svårt att utläsa. Flera tolkade dock in varmt klimat, öken, sand och 
mellanöstern – fast en av dem var mer inne på grönområden i de miljöerna så som oaser. En 
av dessa funderade även på havsmiljö eller en hamnstad i ett ökenlandskap och en annan 
informant såg honom som någon som är mycket på båtar i havet och associerade honom med 
pirater. En som tyckte att det var jättesvårt funderade på om han hörde hemma i skogar eller 
byar.  

5.4 Utvärdering av karaktär nr 4 – Lönnmördare från 
skogslandskap 

 

Figur 17. Karaktär 4 – färdigt koncept 

 

Tabell 4. Karaktär 4. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna använde 
för att beskriva karaktären . 

Informant Personlighet Fysiska egenskaper Konflikt och strid Miljö 

1 Attityd fast lite 
lättare, snäll, 
fokuserad, 
smart 

Ganska stark och 
muskulös   

Osynlig, smygande, 
först ord sen våld, 
slåss snabbt och 
effektivt, brottas 
inte, kan skrämma 
folk med sitt svärd 

Skog 

2 Har kämpat 
sig fram i livet, 
varit med om 
mycket 

Uthållig, ingen 
muskelbyggare, 
springer mycket 

Självständig, kan 
samarbeta, 
metodisk, tålmodig 

Djup skog, 
”alvlandskap”, 
kanske uppe i 
berg men 
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hämndlysten, 
självständig, 
söker 
förändring 

skogigt 

3 Självständig, 
gör som hon 
behagar, ser 
inte ond ut, 
beskyddande 

Väldigt stark, bra 
balans, smidig, 
skicklig,  

Bekämpar ondskan, 
skyddar de 
oskyldiga, nyttjar 
sitt goda utseende 
så ingen tror att 
hon är 
lönnmördare 

Skog 

4 ”Jägare från 
D&D”, gladare, 
nära till skratt, 
öppen 

Kapabel, smal, 
smidig, snabbhet 
snarare än råstyrka 

Förflyttar sig 
mycket 

Skog, Asien 

5 Ledare, hög 
moral, lite 
mystisk, ser 
ganska snäll ut  

Stark, klättrare, 
akrobatisk 

Hoppar mycket, 
hoppar ner från 
träd, smyger väldigt 
bra, tar initiativet, 
ledare, drar sig inte 
undan 

Skog, kanske 
också stad 

6 Snällare,  har 
lärt sig våld på 
vägen, snällt 
utseende men 
har förändrats  

Inte den starkaste, 
skicklig, inte 
jätteuthållig, smidig, 
klättrare 

Uppe i träden, 
hoppar, behöver 
inte så mycket 
styrka, smyger, 
överraskar, lurar 
folk med utseendet 

Djungel 

 

Denna karaktär tolkades personlighetsmässigt som snäll, eller ganska snäll, av flera 
informanter. En av dem beskrev henne som en karaktär med hög moral och en annan sa att 
hon inte ser ond ut. En av informanterna som uppfattade henne som snäll såg det som att 
hon har ett snällt utseende men har fått lära sig att vara våldsam genom livet. En annan 
informant såg det också som att karaktären har varit med om mycket i livet och har fått 
kämpa sig fram. Den uppfattade henne som en person som är hämndlysten snarare än snäll, 
och någon som söker förändring. Två informanter beskrev henne som självständig. 
Karaktären beskrevs även som en person med attityd, fast med en lite lättare sådan än de 
andra karaktärerna med attityd, samt som ledare, fokuserad, smart, lite mystisk, 
beskyddande och som någon som gör som hon behagar.  

En informant beskrev henne som gladare än de andra karaktärena – någon som har nära till 
skratt. Informanten tolkade henne också som en ”jägare från D&D”. D&D, eller Dungeons & 
Dragons (Gygax & Arneson 1974-2012) är ett klassiskt papper- och pennarollspel och 
informanten syftar på en typ av karaktär i det som kallas för ”ranger” som betyder 
utbygdsjägare. 

Informanterna uppfattade karaktärens fysik mycket olika. Hälften av dem uppfattade henne 
som stark, medan resten sa att hon inte är någon muskelbyggare, inte är den starkaste eller 
att hon använder sig av snabbhet snarare än styrka. I övrigt beskrevs hon ofta som smidig 
eller akrobatisk samt skicklig eller kapabel. En informant nämnde även att hon verkade ha 
bra balans. Ett par informanter såg även karaktären som någon som klättrar mycket. En 
beskrev henne som uthållig medan en annan sa att hon inte var jätteuthållig.  
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När det kom till konflikt- och stridfrågorna beskrevs hon ofta som en som smyger mycket och 
väldigt bra, samt rör sig mycket – både rör sig och slåss snabbt och effektivt, samt klättrar på 
saker, hoppar mycket och ofta befinner sig uppe i träden. Informant nr 1 nämnde även att 
hon håller sig osynlig, avstår från att brottas men ibland skrämmer fiender med sitt stora 
svärd. Informanten beskrev henne som en karaktär som först försöker lösa konflikter med 
ord och sedan våld. Det var samma informant som gav liknande beskrivningar av flera av de 
andra karaktärerna som personer som i första hand försöker lösa konflikter med ordens 
makt. 

Ett par informanter föreställde sig att hon lurar folk att tro att hon inte är lönnmördare med 
hjälp av sitt snälla utseende. En av dessa informanter tolkade henne dock initialt som någon 
som bekämpar ondskan och skyddar de oskyldiga. Det var informant 3, som gjorde liknande 
kommentarer om två av de andra karaktärerna. Den andra, som tidigare beskrev henne som 
den som inte var den starkaste nämnde även att hon inte behöver så mycket styrka. Andra 
beskrivningar av karaktären var att hon är självständig och går sin egen väg men kan 
samarbeta om det behövs, att hon är metodisk, tålmodig, tar initiativet, är en ledare och inte 
drar sig undan. 

5.5 Informanternas tankar om färgers påverkan 

Samtliga informanter svarade att de trodde att valet av färger på karaktärerna hade påverkat 
deras intryck och beskrivningar av karaktärerna mycket. De flesta av informanterna sa att 
färgerna påverkade deras uppfattning om var de uppfattade att karaktären kommer ifrån 
eller befinner sig i miljö. Bland annat nämndes att lönnmördare troligen ofta skulle använda 
kamouflerade utstyrslar som en anledning till att de kunde utläsa mycket om miljön av 
färgerna.  

En informant pratade om hur den associerade färgerna på den första karaktären 
(huvudsakligen brun, beige, svart och röd) med pirater, de kalla blå färgerna hos karaktär 2 
med is, den tredje karaktärens färger med nomader och sand och upplevde den fjärde 
karaktärens färger som glada skogsfärger.  

Ett par informanter nämnde att de inte tolkade karaktärerna som onda för att det fanns en 
avsaknad av svart och mörka färger. De pekade på dikotomin mellan gott och ont som ofta 
gestaltas med hjälp av ljus och mörker. En av dem påpekade att det är något som vi får lära 
oss i vår uppväxt genom våra intryck från sagor, spel, filmer och andra medier. En annan 
informant nämnde att kalla färger kan få karaktärer att upplevas som tillbakadragna, som 
med karaktär 2. 

En informant uttryckte att färgsättningen på den tredje karaktären gick i konflikt med dess 
resterande design. Informanten tyckte att karaktären såg ut lite som en pirat men att de beiga 
och blå färgerna inte gick ihop med det. Informanten såg dessa färger som avvikande från 
vad den menade var typiskt för hur pirater brukar porträtteras. 

5.6 Genus 

Det uppkom en del ur ett genusperspektiv intressanta resultat i undersökningen. Detta var 
främst i svaren angående karaktär 1 – lönnmördaren från ökenlandskap – som skapades med 
tanken att det skulle vara en kvinnlig karaktär.  

Informant 3 tolkade karaktären som en man och uttryckte inte någon tvekan om dess kön. 
Informanterna 1 och 6 benämnde först karaktären som en han men uttryckte sedan istället 
en osäkerhet över karaktärens könstillhörighet. ”Jag tänkte inte först att det var en tjej förrän 
jag såg brösten.” (Informant 6 (03.25 – 03.30). Till sist kom informant 1 fram till att det nog 
var en kvinna ändå. Informant 6 frågade i sin tur till slut om det var en kille eller en tjej. 
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Informanterna 4 och 5 uppfattade inte karaktären som en man men uttryckte att hon var 
androgyn till utseendet, något som de även tyckte var positivt. 

Informant 1 nämnde karaktärerna 1 och 4:s kvinnliga kön som en bidragande anledning till 
att den tolkade karaktären som någon som har attityd. Informanten pekade på att kvinnor 
ofta får höra av män att de inte kan det ena och det andra och att krigare är en typiskt manlig 
roll.  

Informant 2, benämnde karaktär 2 med ett genusspecifikt pronomen en enda gång och sa då 
”hon”. Även denna karaktärs könsuttryck tolkades alltså annorlunda än det var tänkt. De 
flesta andra tolkade karaktären som en man men informant 4 benämnde en gång karaktären 
som hon och påpekade tillsammans med informant 5 att det var lite svårt att veta säkert då 
kkaraktären är nästan helt täckt av kläder. 

Dessa resultat kommer att analyseras i del 6.5. 
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6 Analys 

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen att analyseras. 

6.1 Analys av karaktär 1 – Lönnmördare från ökenlandskap 

I detta fall skapades en karaktärsdesign som var tänkt att visa en smidig, aggressiv, dödlig, 
målmedveten och bestämd karaktär från ett ökenlandskap. Lönnmördaren fick en rörlig pose 
som visar att hon precis är på väg att anfalla någon. Den och hennes bestämda och intensiva 
ansiktsuttryck var tänkta att förmedla tidigare nämnda egenskaper. Karaktären tolkades 
generellt som smidig och även som någon som är flexibel och har god kroppskontroll. Posen 
klarade alltså av att förmedla detta. 

Designen lyckades även förmedla målmedvetenhet och många informanter beskrev även 
karaktären som tuff, eller någon som har attityd, vilket går väl ihop med att hon skulle 
framstå som målmedveten och bestämd. Karaktären tolkades även som en hjälte av flera 
informanter, vilket inte var något som jag hade i åtanke när jag skapade karaktären. 

Intervju 5 (1.12-1.31): 

Informant 5: ”För det känns ändå som att det är en hjälte. Det känns inte som 
en ond karaktär. Det känns som en god karaktär. Jag vet inte riktigt vad det är 
som gör att jag tänker det, men jag vet inte. Den ser väldigt, liksom, stolt och 
målmedveten ut.” 

Karaktären beskrevs också med ord som aggressiv, lättprovocerad och rakt på sak. Därmed 
klarade designen av att visa den aggression och farlighet som jag försökte försökte visa med 
posen och ansiktsuttrycket, samt förstärka med hjälp av den starka röda färgen. Rött 
associeras bland annat med blod (Zammitto 2005), energi och ilska (Clarke & Costall 2008). 
Ansiktet gjorde tydligen mycket för att visa detta. 

Intervju 2 (1.07-1.58): 

Informant 2: ”Alltså ... jag ser karaktären som den som lite mer går rakt på 
saken. Jag tycker ansiktsuttrycket mer ser lite mer ut som att det är en lite mer 
aggressiv person som, ja ... Jag vet inte hur långa och invecklade svar du vill 
ha? Men lite aggressiv och lite brutalare. Inte riktigt den där sneaky personen. 
Det är alltså inte riktigt den där. Ja du vet ... Lite den som tar lite kortare tid på 
sig och kanske förhastar sig och ja ...”  

Rönning: ”Vad är det som gör att du uppfattar karaktären som just det? Är 
det-” 

Informant 2: ”jag tror det är just ansiktsuttrycket skulle jag säga.” 

Det visade sig dock att posen kunde ha varit mer aggressiv då vissa uppattade den 
som ganska lugn. 

Intervju 4 (1.39-2.31): 

Informant 4: ”Lättprovocerad skulle jag gissa.” 

Rönning: ”Jaså? Vad tolkar du ut det ifrån?” 

Informant 4: ”Ehm, förmodligen att den ser så bestämd ut, och så här 
målinriktad så att om det är saker i vägen så gör man någonting åt det.” 
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Rönning: ”Vad är det som du tolkar ut det ifrån i det visuella? Är det blicken 
då som är bestämd eller är det något mer, eller ... ?” 

Informant 4: ”Det är nog mest blick, och ansiktsuttryck, men det ... Posen ser 
ganska avslappnad ut. Alltså så här – Ja hon står lite konstigt och viftar med 
vapen, men ändå ganska avslappnad, som att säga – men det är lugnt. De kan 
hoppa på var som helst och hon är beredd på det.” 

Karaktären beskrevs även som en ensamvarg av ett par informanter. Informant 3 berättade 
att det var på grund av hur karaktären står med sina vapen och på grund av en hämndlysten 
blick. Informant 5 hänvisade också till karaktärens blick: 

Intervju 5 (3.42-4.17): 

Informant 5: ”Det ser ut som en karaktär som är dålig på att arbeta i grupp. 
Det ser ut som en karaktär som helst gör saker och ting själv. Och alltså det är 
ju ingen ledarfigur men så här, den ser lite ut som en som håller sig utanför 
gruppen alltid.” 

Rönning: ”Okej. Vad är det som gör att du tolkar in det?” 

Informant 5: ”Jag vet inte, den har någon slags envis blick tycker jag. Den ser 
så här väldigt ”ensamvarg” ut.” 

Informant 3 beskrev karaktären (samt även karaktärerna 3 och 4) som någon som 
bekämpar ondskan, fast kände att karaktären står någonstans mitt i mellan onda och 
goda. Informanten tolkade dessa aspekter utifrån blicken, hållningen och ansiktet 
som informanten inte tyckte såg så ondskefullt ut. 

Det rådde olika tankar om hur stark karaktären är. Jag hade varken avsikten att porträttera 
en stark eller en svag karaktär så det är inte så konstigt att det hon uppfattades olika. Jag 
ställde ändå frågan om hur de uppfattade hennes fysiska egenskaper och fysisk styrka var en 
egenskap som informanterna i princip alltid definerade angående varje karaktär. 

Tanken var att det sandfärgade tyget och den bruna hudtonen, i kombination med en 
kroksabel, som var vanlig i arabvärlden under medeltiden, skulle föra tankarna till 
ökenlandskap. Detta fungerade som det var tänkt i två av fallen, medan de övriga associerade 
henne främst med städer och en informant inte hade någon aning. Karaktären associerades 
ett par gånger med pirater och en slummig kåkstad eller hamnstad med pirater. 

Symbolerna verkar alltså inte riktigt vara många eller tydliga nog för att på ett säkert sätt 
förmedla vilken miljö som karaktären befinner sig i eller kommer från. Karaktärens tänkta 
personlighet och egenskaper har dock framkommit relativt väl, även om det blev en del olika 
tolkningar. Det uppkom som tidigare nämnt en del ur ett genusperspektiv intressanta 
resultat angående denna karaktär. Dessa analyseras i del 6.5. 

6.2 Analys av karaktär 2 – Lönnmördare från kalla bergslandskap 

Den andra karaktären är lönnmördaren från kalla bergslandskap. Jag försökte förmedla att 
han vistas i kalla områden och är van vid besvärlig terräng, som till exempel snöiga berg, 
genom att ge honom tjocka, stryktåliga och varma kläder med pälskant, som täcker hela 
kroppen. De kalla blå färgerna skulle förstärka det intrycket. Detta fungerade mycket väl. 
Fem av informanterna tolkade honom som någon som befinner sig i en kall miljö och flera 
nämnde snö eller is och nordlig miljö. De läste in detta från kläderna och färgerna. 

Intervju 2 (11.52-12.14): 
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Informant 2: ”Alltså självklart har den blåa färgen att göra lite med saken, men 
mycket har det att göra med vad det är för kängor hon har på sig och med 
rustningen i mitten som ser ut som en varmare typ tycker jag. Nåt som är lite 
mer ... Jag vet inte. Det ser bara ut som en klädsel som man bär i kalla 
landskap. Nåt som inte ser ut som, för ... som, ja.” 

Endast informant 5 nämnde dock berg, så den aspekten var däremot otydlig. Informant 5 
nämnde att färgerna var mer kamouflage till sten än snö, vilket är logiskt. Samtidigt var det 
fler som nämnde snö och det hade behövts något mycket tydligare för att knyta karaktären 
till bergen. De blå färgerna var även tänkta att ge karaktären ett kyligt, försiktigt och 
beräknande intryck. Blått associeras med kyla och lugn (Clarke & Costall 2008). Genom att 
inte låta karaktären visa mer hud än halva ansiktet, samt skapa en kappa som på sätt och vis 
omsluter honom försökte jag utmåla karaktären som en ensamvarg. Informanterna tolkade 
honom också som någon som håller sig på avstånd i konflikter och ordet jägare fick beskriva 
honom ett par gånger. Han beskrevs även med ord som tystlåten, kort i tonen, lömsk, 
tillbakadragen, introvert, kall, känslolös och ensam, så karaktärsdragen i fråga har kommit 
fram väl.  

Informant 1 tänkte att karaktären var social och vänlig då den kopplade karaktärens utstyrsel 
till eskimåer. Informanten resonerade så att de lever tätt sammanpackat och hade fått 
intrycket att de var vänliga och sociala. Informant 1 nämnde dock även att karaktären gav ett 
intryck av att vara kall och de övriga informanterna tolkade honom som tyst, tillbakadragen 
och så vidare. 

Intervju 6 (8.35-9.30): 

Rönning: ”Hur skulle du beskriva den här karaktärens personlighet?” 

Informant 6: ”Så här, lite tillbakadragen och lite introvert. Så här – gillar att 
vara ensam, hålla sig själv, smyga.” 

Rönning: ”Vad är det du tolkar in att karaktären är introvert och 
tillbakadragen ifrån?” 

Informant 6: ”Delvis är det där” (informanten pekar på karaktärens ansikte på 
bilden) 

Rönning: ”Maskeringen?” 

Informant 6: ”Maskeringen, och luvan men sen även vapnet – han gillar att 
hålla sig på avstånd. Varma kläder – han klarar sig själv liksom och behöver 
inte mycket andra för att överleva liksom.” 

Informant 6 nämnde även ytterligare en sak som gjorde att den tolkade karaktären som en 
tillbakadragen och introvert karaktär som klarar sig själv: ”Kappan också. Det är väl den som 
drar in sig lite så. Han hamnar i sin egen lilla bubbla han trivs med liksom.” (informant 6, 
intervju 6 12.12-13.25). 

Karaktären skulle vara någon slags jägare som föredrar att smyga och döda på avstånd med 
sitt armborst. Vargikonen som håller ihop karaktärens mantel, avståndsvapnet samt de 
varma kläderna med pälskanter, var menade att ge betraktaren konnotationer som rovdjur 
eller jägare, samt föra tankarna till kyliga miljöer och berg. Detta fungerade. Informant 4 
nämnde armborstet och vargikonen som en anledning till att den tolkade karaktären som en 
jägare. Informanten nämnde även vargikonen och de varma kläderna som anledningar till 
varför det är någon som vistas i en kall, nordlig miljö:  

Intervju 4 (8.24-9.45): 



 

 38 

Informant 4: ”Nordbo. Det är en varg där och det är päls och grejer, så de här 
kläderna ser mycket varmare ut. Har du frågor på, eller?” 

Rönning: ”Ja, alltså nu har du ju definerat vad karaktären kommer ifrån för 
miljö.” 

Informant 4: ”Jägare, skulle jag spontant säga.” 

Rönning: ”Hur kommer det sig att du tänker jägare?” 

Informant 4: ”Det är nog bland annat armborstet, men det är i och för sig inte 
ett helt optimalt vapen att jaga med men ... armborst är trevliga (skrattar). 
Men det är en varg där och det – men det skulle lika gärna kunna vara en 
krigare eller – med den här munnen så så ser det ut som att hon är bra på att 
gömma sig och dölja sin identitet och sådär. Men det är kanske inte så mycket 
djur personen i fråga jagar (skrattar).” 

Rönning: ”Okej, men en form av jägare ändå?” 

Informant 4: ”Mm.” 

Även informant 5 nämnde vargikonen som något som påverkade intrycket av vilken miljö 
som karaktären vistas i, vilket informanten uppfattade var en nordlig och bergig miljö. 

De taggiga ikonerna på tyget som täcker karaktärens ansikte skulle föra tankarna till tänder 
och förstärka likheten mellan karaktären och ett rovdjur samt ge honom ett farligt och 
blodtörstigt intryck. Det var dock ingen som anmärkte på ikonerna. Som Sebeok (2001) 
skriver fungerar ett tecken som en ikon när det finns en klar likhet mellan tecknet och dess 
referent. Kanske var taggarna för enkla och abstrakta för att föra tankarna till tänder, eller så 
var de helt enkelt för små för att informanterna skulle lägga märke till dem. 

Det skulle vara en karaktär med asiatiskt ursprung, vilket symbolerna i kappan skulle vara 
ledtrådar till. Detta kom inte fram särskilt väl, vilket kan bero på valet av att inte göra själva 
klädseln typiskt asiatisk. 

Lönnmördarens personlighetsdrag, egenskaper och sätt att strida på kom alltså fram väl, med 
undantagen att ingen tolkade honom som blodtörstig eller förknippade honom med vilddjur. 
När det kom till miljö förmedlades det nordliga, kyliga klimatet och den svåra terrängen väl 
men bergsaspekten var otydlig. 

6.3 Analys av karaktär 3 – Lönnmördare från kustlandskap 

Tanken var som tidigare nämnt att lönnmördaren från kustlandskapen skulle associeras med 
pirater eller sjöfarare av något slag samt tolkas som någon som lever i ett varmt klimat. 
Därför togs beslutet att ge karaktären kläder i färger inspirerade av medelhavet och klassiska, 
grekiska vita hus. Färgen blå har som Clarke & Costall (2008) skriver vatten som en vanlig 
konnotation och därför fick hans kläder också vara medelhavsblå. Tanken var att försöka 
göra denna koppling extra tydlig med hjälp av ett simpelt, blått vågmönster i rocken. Det var 
dock endast två informanter som verkade lägga märke till vågmönstret och göra kopplingen 
att han var en pirat eller någon som vistades mycket ute på havet eller i ett kustlandskap.  

Intervju 4 (15.35-15.52):  

Informant 4: ”Det här ser mer ut som en pirat. Det är nog de randiga byxorna 
som gör så jag tycker att det ser ut som en pirat, och ärmarna uppkavlade 
precis ovanför armbågarna liksom ... i kombination med att det är vågliknande 
mönster längst ner på rocken eller kappan. Jag skulle säga att det är ett 
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varmare länder ... nåt mer sandigt ställe, för att kläderna ser tunnare och mer 
ut som att de ska skydda för solen än att de ska hålla värmen.” 

Informant 4 har alltså tolkat karaktären precis som det var tänkt. Det visade sig dock att det 
inte var så tydligt vilken miljö karaktären är kopplad till trots färgvalet, och de semiotiska 
tecknen som vågdekorationen, kroken, de höga stövlarna och så vidare. De andra 
informanterna tolkade nämligen in ett varmt klimat men inte hav eller kustlandskap och 
uppfattade honom inte som en pirat. Färgvalet var kanske helt fel. Informant 5, som var den 
andra som la märke till vågmönstret och tolkade in pirat- och havsaspekterna sa följande:  

Intervju 5 (11.05-11.33): 

Informant 5:” Den här har jätteintressanta kläder. Jag tycker att kläderna och 
vapnet inte hör ihop så bra, på nåt sätt.” 

Rönning: ”Jaså?” 

Informant 5: ”Ja jag vet inte varför, men jag tycker att det är väldigt intressant 
att den har vågor där nere och den ser ganska piratig ut men sen så färgerna, 
och på nåt sätt så – färgerna på rocken får mig att tänka på såna här 
paladinkaraktärer som har böjda svärd och kan lite magi och sånt där. Så det 
känns som en blandning mellan en sån och en pirat.” 

Intervju 5 (12.06-13.00): 

Rönning: ”Du nämnde att du tolkade karaktären som lite av en pirat men att 
färgen går emot det också. Hur tänker du?” 

Informant 5: ”Men det är för att den har så här, pirat-boots, typ. Ehm, och sen 
vågorna. Där nere. Jag kan inte släppa det. Då tänker man ju direkt på hav och 
sådär att den kommer från såhär, nåt ökenland eller så men att den på nåt sätt 
åker båt.” 

Rönning: ”Okej, men på något sätt får alltså färgen och rockens form dig att 
tänka på nåt annat än pirater?” 

Informant 5: ”Mm, alltså ökenmiljö.” 

Informant 5 nämnde även att de färger som den associerade pirater med är rött, svart, guld 
och brunt. Huruvida pirater klädde sig i dessa färger eller inte är svårt att säga, men som 
Clarke & Costall (2008) säger påverkas färgers betydelser för människor ofta mycket av till 
exempel filmer, serier och så vidare. 

I övrigt lyckades designen förmedla karaktären som en stark, hänsynslös, hotfull, brutal och 
bestämd person. Samtliga informanter beskrev honom som stark och de övriga orden, eller 
ord som närmast kan beskrivas som synonymer till dem, förekom frekvent. Ibland användes 
även ordet dominant för att beskriva honom, vilket går väl ihop med karaktärens egenskap 
som bestämd. Han uppfattades även som en ledare av två informanter, vilket inte var en 
aspekt som jag hade i åtanke i skapandeprocessen, men som inte går emot 
karaktärsbeskrivningen utan snarare går ihop väl med att han är bestämd. Informant 1 
beskrev honom även som någon som har ett typiskt pokeransikte, vilket kan sägas vara ett 
godtagbart resultat av att ha försökt få honom att se bister ut.  

Intervju 1 (18.22-18.58): 

Informant 1: ” Som sagt, han ser ju ut som en ledartyp – han ser dominant ut. 
Det han säger gäller liksom. Det tror jag allt. Sen är han inte så - i och med sin 
dominans är han kanske inte den mest vänliga personen utan han kan ju tänka 
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på andra men han uttrycker inte direkt känslor om man säger så. Det är 
någonting också som ... ja han har ju ett typiskt poker face om man säger så.” 

Rönning: ”Det är mycket hans uppsyn och min som du tolkar ut det på alltså?” 

Informant 1: ”Ja precis.” 

Rönning: ”Är det något annat som du baserar det på?” 

Informant 1: ”Ja sen är det ju så att han håller ju den här kedjan bestämt. 
Liksom ”det är jag som har det här vapnet och du ska lyssna på mig.” 

Informanten tolkade alltså karaktären så utifrån hans ansikte och hur han håller i kedjan – 
utifrån posen. Informant 2 tolkade också karaktären som en form av ledare, och då främst 
utifrån posen. Informanterna som beskrev honom som hänsynslös, hotfull, våldsam eller 
brutal förklarade att det var på grund av vad han bär för vapen och hur han för sig. Ett 
exempel är följande citat: ”Vapnet kan jag definitivt knyta med att han är så här, hänsynslös 
och ganska brutal av sig.” (informant 6, intervju 6, 22.39-22.48). 

Den ursprungliga tanken med vapnet, som är en form av krok, var att den skulle vara en 
symbol som kunde föra tankarna till havet. Ingen av informanterna verkade dock göra den 
kopplingen. Istället förstärkte den som nämnt uppfattningen av karaktären som hänsynslös. 
Det kan vara för att kroken är så stor och på grund av kedjan. En informant benämnde 
vapnet som en köttkrok. Ett par informanter tolkade karaktären som skicklig då de såg 
kroken och kedjan som ett avancerat vapen att slåss med. 

Informant 3 var ännu en gång en utstickare genom att beskriva karaktären som en god och 
hjälpsam person, vilket skiljer sig från hur de andra informanterna tolkade karaktären.  

Intervju 3 (13.00-14.08): 

Informant 3: ”Han ser god ut, och återigen är det att man ser ansiktet, men 
också kläderna. Efter som det är ljusa färger. Det är inte speciellt ofta man ser 
en ond karaktär i spel eller liknande som har de här jätte- jätteljusa kläderna, 
utan oftast så är det så att de är mörka och har inte speciellt ljusa färger över 
huvud taget även om det är monster eller människor.” 

Rönning: ”Okej. Kan du utläsa något mer personlighetsdrag? Hur tror du att 
karaktären är som person?” 

Informant 3: ”God, liksom hjälpsam skulle jag kunna tänka mig. Det känns 
som att han liksom verkligen vill bekämpa det onda. Det är ingen mitt i 
mellan-människa utan han står typ på det goda.” 

Informanten berättade även att det var det goda intrycket, att han ser hjälpsam ut och inte 
har en ond blick samt hans kaxiga sätt att stå på, som fick den att läsa in viljan att hjälpa och 
bekämpa det onda. 

Designen av karaktär 3 har alltså lyckats förmedla personligheten och de fysiska 
egenskaperna väl, med undantag av att en informant tolkade honom som god och hjälpsam. 
Den främsta orsaken till den tolkningen verkar ha varit färgvalet, något som även tycks ha 
försvårat för tolkningen av vad för miljö som karaktären befinner sig i. Färgvalet var alltså 
kanske inte helt lyckat och vissa av de semiotiska tecknen var inte så tydliga som de skulle 
behöva vara. I övrigt lyckades designen dock förmedla karaktären på ett bra sätt. 
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6.4 Analys av karaktär 4 – Lönnmördare från skogslandskap 

Den fjärde karaktären är lönnmördaren som kommer från en skogsmiljö. Jag försökte 
förmedla att hon vistas i skogen genom att ge hennes kläder och rustningsdelar lövaktiga 
former och låta henne huvudsakligen bära grönt och andra färger typiska för skogen. För att 
det skulle vara extra tydligt dekorerades hennes svärdsskida med gröna löv. En symbol har 
både en denotation, vilket är dess faktisk betydelse, och en konnotation, som är vad 
symbolen ger för associationer (Sebeok 2011). Löven agerade symboler med skogen som 
konnotation och samtliga informanter uttryckte att hon vistades i skogsmiljö så symboliken 
fungerade väl. Ofta var skog det första ordet de yttrade efter att ha fått se bilden. Repet skulle 
ge sken av att hon klättrar mycket. 

Intervju 3 (25.14-25.59): 

Rönning: ”Vad tror du att den här karaktären generellt rör sig i för miljö?” 

Informant 3: ”Skogen. Kläderna säger lite kamouflage. Löv, gröna färger, typ. 
Ljusa byxor. Det känns som att hon liksom, strosar runt i en skog i alla fall, om 
man kollar på skyddet till svärdet och bara, sådär att hon har rep och sånt runt 
midjan. Det bara känns som att hon är en som befinner sig mycket i skogar.” 

Informant 6 var dock övertygad om att karaktären befinner sig i djungeln, vilket är en slags 
skog, men inte direkt den sort som det var tanken att hon skulle befinna sig i.  

Intervju 6 (36-37.38): 

Rönning: ”Just djungel alltså?” 

Informant 6: ”Ja, med löven och det gröna, dräkten och svärdshållaren som 
verkar nästan vara lite av trä liksom.” 

Rönning: ”Så det är alltså från en form av tropisk skog eller?” 

Informant 6: ”Ja precis. Det skulle väl kunna vara någon annan typ av skog 
men det jag har tänkt mig hela tiden är en tropisk skog.” 

Rönning: ”Vad beror det på tror du?” 

Informant 6: ”Så här lättklädd liksom. Det kan inte vara för kallt. Hon har inga 
varma kläder på sig och sen är det väl det typ, som man normalast anknyter, så 
här. Nä hade det varit kallt och inte varmt så ... Hon är spinkig, har inte varma 
kläder och inte mycket underhudsfett. Det är väl bra om det är varmt ute men 
annars går det inte.” 

De övriga informanterna tolkade dock som sagt in skog. Personligen tycker jag inte att hon är 
särskilt lätt klädd och hennes bleka hy är inte direkt typisk för tropiska klimat, men 
uppenbarligen finns det uttrymme att göra även den tolkningen. 

Tanken var att hon skulle få ett snällt och glatt utseende med hjälp av glada och ljusa färger 
enligt Clarke och Costalls hänvisningar (2008) och ett ansikte med mjuka drag och ett lite 
mystiskt uttryck. Detta gjordes för att försöka skapa en intressant kontrast till hennes yrke 
som lönnmördare. Det fungerade väl och de glada färgerna och ansiktet, nämndes som 
anledningarna till att hon uppfattades som glad och snäll. 

Intervju 5 (18.39-20.56): 

Rönning: ”Hur tror du att karaktären är som person?” 
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Informant 5: ”Jag tror att det är en väldigt moralisk person – att den har 
väldigt hög moral. Den har så ljusa färger i sitt anlete och det är liksom 
någonting som man har blivit inpräntad – att god är ljus. Så det får mig att 
tänka på det. Jag tror att den är väldigt intelligent men lite naiv, men det är så 
jag tror en ledare måste vara. För att den så här, tror att den kan klara av 
kampen. Detta känns inte som en ensamvarg. Eller att den kanske skulle ha 
kunnat ha levt i skogen ensam men det känns ändå inte som en ensam 
karaktär eller som en ensamvarg som håller sig undan. Så känner jag inte alls 
med den här karaktären.” 

Rönning: ”Om jag förstår dig rätt så känner du att den här karaktären är mer 
öppen för andra människor.” 

Informant 5: ”Mm precis. Det är inte en som rör sig undan, utan tvärtom så 
tror jag att den gärna tar hjälp av folk.” 

Rönning: ”Vad beror det på?” 

Informant 5: ”En blandning av allt det jag sagt tror jag, och också att den ser så 
snäll ut tror jag. Den ser inte alls så hård ut som den som har mask och som 
ser så här gömd ut, och den ser så mild ut. Jag vet inte, dess blick – det känns 
som att den bryr sig om folk typ – att den inte slåss för att döda utan att den 
slåss för en hjältemodig grej.” 

Rönning: ”Så även om den är en lönnmördare så ger den alltså ett snällt 
intryck?” 

Informant 5: ”Mm, precis och det är ju komplext i alla såna här situationer, i 
spel – att man mördar, men för ett gott syfte typ.” 

Komplexiteten och kontrasten som jag ville åt kom alltså fram. Det fanns även tankar bland 
ett par informanter om att hon kanske använde sitt snälla utseende för att lura folk, som 
informant 6 beskriver: 

Intervju 6 (35.10-35.38): 

Informant 6: ”Hon använder väl kanske den snälla delen av sig för att lura 
folk, så att de vet inte riktigt att hon är jävligt duktig på vad hon gör liksom, 
eller att hon ens skulle kunna vara en sån person. Så hon tar dem lite sådär, 
ofärdigt utan att de märker det liksom.” 

Ledaraspekten som informant 5 nämnde ovan var dock inget som jag försökte frammana. 
Karaktären skulle dock framstå som självsäker och som någon som har varit med om mycket 
samt rest en hel del. Det förstnämnda försökte jag porträttera genom en självsäker pose samt 
bestämda ögon och det andra med hjälp av ett ärr. Det sistnämnda försökte jag visa genom 
att ge henne vapen och sandaler som sticker ut. Informanterna tolkade in egenskaper som 
attityd, självständighet och erfarenhet: ”[...] alltså hon ser ändå snäll ut. Fast hon ser ändå ut 
som en hårding liksom, att hon vill vara själv. Hon klarar sig själv.” (informant 3, intervju 3, 
20.52 21.03). Aspekten av att karaktären skulle ha rest runt mycket gick dock inte fram. Det 
var för otydligt. McCaig (2007) betonar att det viktigaste i karaktärsdesign är att berätta en 
berättelse och att det görs genom karaktärens utseende, kläder, accessoarer och så vidare. 
Det är mycket möjligt att det hade gått att få betraktare att tolka henne som en karaktär som 
rest mycket, men då hade jag nog behövt ta hjälp av fler tecken som pekade på det. 

Intervju 2 (21.11-22.57): 
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Informant 2: ”Det här känns för mig som en kämpe som har varit nertryckt 
tidigt i sitt liv – en som legat ganska lågt i status – en som har fått kämpa sig 
upp i livet och det bygger mycket på ansiktsuttrycket och mycket på ... ja ...” 

Rönning: ”Hur skulle du beskriva ansiktsuttrycket?” 

Informant 2: ”Jag tycker man ser ett ganska – det ser ut som en lite äldre 
person och det ser lite så här ut som att ... jag vet inte. Jag skulle tolka det lite 
som en som söker hämnd och som inte riktigt är nöjd med hur det är. Om det 
säger nåt. Kanske lite ärrad. Kanske lite sådär har gått igenom en hel del saker 
i sitt liv och ...” 

Rönning: ”Är det något mer personlighetsdrag som du tolkar?” 

Informant 2: ”Nu ser ju jag rejäla armar och jag tycker jag ser lite ärr och 
sådär. Nåt knivskär eller liknande på armen. Det känns som nån som haft det 
hårt och gått igenom lite saker, har varit med om strider, som liksom, ja ... som 
sagt.”  

Ovanstående citat är ett exempel på hur en informant läste in att karaktären har varit med 
om mycket, utifrån ledtrådarna som jag använde mig av. Att hon skulle framstå som en lite 
äldre person var dock inte alls meningen.  

Det var endast en informant som beskrev henne specifikt med ordet snabb, men 
informanterna beskrev henne ofta som någon som är smal, smidig och akrobatisk, klättrar, 
hoppar runt och rent allmänt utnyttjar sin rörlighet i strid, vilket var precis vad jag ville 
förmedla. Detta tolkade de in av hennes kropp och pose, samt repet och löven.  

Intervju 5 (22.05-22.39): 

Informant 5: ”Jag tänker att det är – av någon anledning känns det som en 
person som klättrar, för den har rep om sig och sådär, men den har inte så 
klättriga skor, men jag känner ändå att det är en klättrare. Det är väl också det 
här med löven som får mig att tänka på träd, och det känns som en person som 
hoppar också. Jag tror det är de långa benen och posen den står i. Det känns 
som en person som precis hade landat i den posen typ. Hoppar och klättrar typ 
– en sån där ”acrobatic” person” 

Det var dock ingen som nämnde vinden i håret. Flera nämnde även att de trodde att hon 
brukade smyga sig på sina fiender. Hon beskrevs inte specifikt som någon som har en elegant 
kampstil, som jag specificerade i beskrivningen av henne, men hon beskrevs ofta som skicklig 
och metodisk i sitt sätt att strida. Bland annat tolkade Informant 1 henne så då den kopplade 
vapnet till samurajer och ninjor medan informant 2 kopplade det till sin uppfattning om 
karaktären som erfaren.  

Jag ville visa att hon var stark, vilket hälften av informanterna också tyckte, men den andra 
hälften såg henne som någon som inte är särskilt stark. Det skulle alltså ha kunnat vara 
tydligare. Kanske var hennes styrka i konflikt med att hon har en ganska lätt kroppsbyggnad. 

Karaktärens personlighetsdrag och fysiska egenskaper gick alltså fram väl, undantaget de 
spridda åsikterna om hennes fysiska styrka. Hennes tänkta sätt att strida på gick också fram 
väl, och kontrasten mellan glada och snälla utseende men mörka yrke gav upphov till 
intressanta tolkningar. Hennes ålder missuppfattades en gång, men miljön uppfattades 
tydligt.   
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6.5 Genusanalys  

Det uppkom en del genusspecifika resultat i svaren till frågorna om lönnmördaren från 
ökenlandskapen (karaktär 1), som skapades med tanken att det skulle vara en kvinnlig 
karaktär. Informant 3 tolkade karaktären som en man och uttryckte inte någon tvekan om 
dess kön. Informanterna 4 och 5 som inte uppfattade karaktären som en man sa att de tyckte 
att hon såg androgyn ut. Informanterna 1 och 6 benämnde först karaktären som en han, men 
insåg efter ett tag att det nog inte var så.  

Intervju 1 (01.14 – 01.49): 

Informant 1: ”Svärden indikerar på att han är väldigt bra i närkamp - 
närstrider, och vad jag kan se så är det väl ... en man. Nej en kvinna tror jag. 
Det är lite svårt att se på ansiktet tycker jag. I och för sig – långt hår – 
eftersom det är så att säga äldre tid så är det ju inne hos manliga könet, men 
man ser ju på brösten att det är en kvinna.” 

Både informant 1 och 6 tolkade alltså karaktären som en man vid första anblick och det var 
först efter noggrant iakttagande och upptäkten av att karaktären har bröst som de kom fram 
till att den kanske inte var en man. När jag skapade karaktären var tanken att det skulle vara 
en farlig och bestämd kvinnlig lönnmördare som klär sig i praktiska och skyddande kläder. 
Den enda hud hon visar är ansiktet och jag försökte inte göra henne extremt feminiserad eller 
sexualiserad.  

Det kan finnas flera anledningar till varför informanterna i fråga inte, eller åtminstone inte 
initialt, uppfattade karaktären som en kvinna och tyckte att det var svårt att se. En aspekt av 
det hela är att karaktären är designad som någon form av krigare. Krigaren är en traditionellt 
manlig roll hos människan (och ännu mer så förr i tiden - karaktärerna har designats för att 
passa in i en fantasymiljö som för tankarna till sen medeltid), vilket informant 1 snuddar vid 
efter att ha konstaterat att karaktären är en kvinna ändå: ”Jag kan ju tänka mig att hon haft 
det lite tufft. Folk har sett ner på henne. Liksom att: ’Hur kan du bli krigare? Det är bara män 
som kan bli krigare.’ Så hon har definitivt attityd.”(informant 1, intervju 1, 2.22-2.35).  

Som Janz och Martis (2003) skriver tenderar kvinnliga karaktärer i digitala spel fortfarande 
att vara sexualiserade till utseende och klädsel. Det är upp till betraktaren att avgöra exakt 
hur feminin, maskulin eller androgyn karaktären är men jag anser att den egentligen inte har 
ett maskulint utseende. Karaktären är dock inte överdrivet feminiserad eller sexualiserad, har 
ingen urringning och så vidare. Det är möjligt att informanterna är vana vid att se just de 
vanliga sexualiserade spelkaraktärerna som Janz och Martis (2003) talar om och att 
avsaknaden av sexualisering och extrem feminisering på karaktären har påverkat deras 
läsning av karaktären.  

En bidragande faktor till att informant 3 uppfattade karaktären som en man och att även 
informanterna 1 och 6 först antog att det var en man kan ha varit att kvinnan generellt ses 
som den avvikande och mannen ses som standard. Vår historia och nutid präglas av ett 
genussystem. Detta system går dels ut på att kvinnor och män har ett dikotomiskt 
förhållande gentemot varandra – de ses som motsatser. Systemet innebär även att mannen är 
människans norm medan kvinnor är avvikande och underställda mannen (Hirdman 2001).  

Människan betraktas alltså i första hand som en man och i andra hand kvinna.  - denna 
symbol som inte uppvisar några specifikt manliga attribut kallas till exempel för en ”glad 
gubbe”. Först när typiskt feminina attribut blir synliga kan det bli en glad gumma. 
Genussystemet som gör kvinnan till en avvikare kan, i kombination med aspekterna som togs 
upp i styckena ovan, ha påverkat dessa informanters tolkningar av karaktären.  
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Detta är dock endast gissningar om möjliga förklaringar och denna fråga går inte att besvara 
med hjälp av denna studie. Det är dock något som med fördel kan undersökas i vidare 
studier.   
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7 Slutsats 

7.1 Resultatsammanfattning 

Den kvalitativa undersökningen har visat att de fyra karaktärernas tänkta personligheter och 
egenskaper har kunnat förmedlas väl till informanterna, trots mobiltelefonens begränsade 
skärmyta.  

Den huvudsakliga utgångspunkten i projektarbetet har varit att följa Davis (2009) och 
McCaigs (2007) råd om att karaktärsdesign handlar om att visuellt förmedla en berättelse 
och att varje designelement ska hjälpa till att berätta. Av undersökningens resultatet går det 
att utläsa att semiotiska tecken är mycket effektiva när det kom till att förmedla 
karaktärernas personligheter och egenskaper.  

Vissa aspekter gick dock inte fram. Detta kan bero på den begränsade exponeringsytan 
medan det i vissa fall kan det helt enkelt vara för att jag har varit för otydlig i min 
visualisering av vissa aspekter. Vissa aspekter har inte framkommit alls medan det ibland har 
tolkats in andra egenskaper och drag som jag inte hade i åtanke i skapandeprocessen. 
Intervjuerna har alltså visat att det, som Reeves och Nass (2003) betonade, är viktigt att vara 
mycket tydlig när det kommer till hur en karaktär framställs för att vara säker på att 
betraktarna kommer att uppfatta den så som skaparen har avsett. 

Trots att mobiltelefoners skärmar numera kan visa bilder i en anmärkningsvärd kvalitet gör 
deras storlek att kommunikationen mellan skapare och mottagare kan bli bristande. Ett 
exempel på det är att en informant tolkade lönnmördaren från skogen som en lite äldre 
människa. Hennes ansikte är ungdomligt med mjuka drag och helt utan rynkor men 
informanten tolkade henne ändå som en lite äldre människa.  

Jag använde mig mycket av ikoner och symboler för att försöka förmedla personlighet, 
egenskaper och miljö. Dessa gjorde att informanterna på det stora hela fick bilder av 
karaktärernas personligheter och egenskaper som överensstämde väl med vad jag försökte 
förmedla. Symbolers konnotationer är dock beroende av saker som kultur och betraktarnas 
tidigare erfarenheter (Sebeok 2001). Det är alltså inte helt lätt att förutspå vad betraktaren 
kommer att tolka in av de tecken som inkorporeras i en design. Det kan lätt hända att 
betraktaren tolkar in något helt annat än vad skaparen har tänkt.  

Ett exempel på detta är att en informant tolkade lönnmördaren från de kalla 
bergslandskapen som vänlig och social. Informanten i fråga tyckte att karaktären såg ut som 
en eskimå på grund av de tjocka, heltäckande kläderna med pälskant, och hade en bild av 
eskimåer som ett folkslag som är sociala och vänliga då de lever mycket tätt ihop. 

Ett annat exempel på hur det kan gå fel gäller lönnmördaren från kustlandskapen. Han bär 
på en variant av en hamnarbetares handhake. Den ser ut som en stor krok och var tänkt att 
symbolisera hamnarbete eller fiske för att hjälpa till med att framställa karaktären som 
någon som har en anknytning till havet. Kroken tolkades dock istället som ett extra brutalt 
vapen, som en köttkrok.  

Det gick inte riktigt lika bra att få alla karaktärer förknippade med rätt miljö som att 
förmedla deras personligheter och egenskaper. Skogsmiljön var mycket tydlig, och alla utom 
en informant tolkade in det kalla och snöiga klimatet som jag ville visa med den andra 
karaktären, men bara en av dem tolkade in bergsaspekten. Minst väl gick det med 
karaktärerna som skulle förknippas med öken respektive kust och hav. En del informanter 
tolkade dem som jag hade tänkt, men flera tolkade in andra miljöer än det var tänkt.  

Vissa miljöer var lättare att förmedla än andra. Symboler som löv för lätt tankarna till skog 
medan det exempelvis är lite svårare att få någon att förknippas med berg. Även om det 
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hände att informanter missade vissa grafiska element, som till exempel ikonerna i den tredje 
karaktärens rock, så vittnar resultaten om att det går att förmedla vilken miljö en karaktär 
vistas i även i ett litet format. Det kräver dock eftertanke och noggrannhet. Det visade sig 
även att färg hade stor påverkan på miljöaspekten. 

Informanterna uttryckte att färgvalet påverkade deras intryck av karaktärerna mycket. Flera 
av dem nämnde att det hade stor påverkan på vad de trodde att karaktären vistade sig i för 
miljö. Flera nämnde kamouflage och att lönnmördare lär vilja smälta in i omgivningen, men 
färger kopplades också till olika definerade grupper som pirater, nomader och paladiner. Det 
gjordes även en del kopplingar mellan klimat och hudfärg respektive hårfärg. Ett par 
informanter nämnde även att färger har påverkan på hur de uppfattar karaktärernas 
personlighet – exempelvis att kalla färger, som även Zammitto skriver (2005), kan ge ett 
intryck av en karaktär som tillbakadragen. Det gäller dock att låta färgerna arbetar 
tillsammans med resten av designen för att uppnå rätt effekt. Det nämndes också, föga 
förvånande, att färgerna spelar in på huruvida en karaktär tolkas som ond eller god.  

Undersökningen gav en del intressanta resultat kopplade till genus – närmare bestämt 
betraktarnas definerande av karaktärernas kön. Dessa undersöks och diskuteras i kapitel 6.5 
– Genusanalys. När det kommer till etnicitet har undersökningen inte visat något direkt 
anmärkningsvärt. Det enda som har visat sig har varit saker i stil med att karaktärers hudfärg 
ibland har påverkat vad informanterna tror att miljön karaktären är ifrån eller vistas i har för 
klimat. 

Antalet informanter i en kvalitativ undersökning som denna är för lågt för att det ska gå att 
dra några slutsatser om hur människor i allmänhet skulle tolka karaktärernas personlighet, 
egenskaper och vilken miljö de vistas i. Undersökningen har dock visat att det går att 
förmedla dessa aspekter väl på en mobilskärm. En mobilskärms begränsade exponeringsyta 
gör dock att skaparen bör vara extra eftertänksam och tydlig i hur den väljer att försöka 
förmedla dem. 

7.2 Diskussion 

Detta examensarbete kan vara intressant för dataspelsbranschen, och då främst för 
spelutvecklare som designers och concept artists, gällande skapandet av karaktärer till 
samlarkortspel. Karaktärer är en viktig del av många spel – kanske de flesta – och det är 
viktigt att betraktaren uppfattar dem på rätt sätt. Mobilspel utgör numera en stor och viktig 
del av spelindustrin men det finns inte mycket skrivet om karaktärsdesign till mobilspel. 
Samlarkortspel till mobil är ännu ganska ovanliga men det är en slags spel som potentiellt 
skulle kunna få ett genomslag på denna plattform. Även om det kanske inte är viktigt att 
förmedla särskilt djupa karaktärer i just samlarkortspel är det viktigt att karaktärerna går 
ihop med de olika egenskaperna och förmågorna som finns att tillgå på de olika korten. Det 
är även alltid viktigt att skapa karaktärer som är minnesvärda och intressanta, och i just 
samlarkortspel bör de tåla att betraktas många gånger.  

Undersökningen har visat att det absolut går att förmedla aspekter som en karaktärs 
personlighet och egenskaper väl trots en begränsad exponeringsyta, men att det är extra 
viktigt för skaparen att vara eftertänksam och noggrann med hur dessa ska förmedlas. Det är 
viktigt för concept artists att ha i åtanke att varje designelement påverkar betraktarens 
tolkning av karaktären. En utstickande symbol eller valet att använda sig av en specifik färg 
kan starkt påverka hur en karaktär uppfattas. Det är även viktigt att tänka på att 
designelementen både kan förstärka och motverka varandra.  

Aspirerande karaktärsdesigners skulle kunna dra nytta av den arbetsmetod som jag har 
använt mig av när det kommer till att designa karaktärer, nämligen att lägga extra mycket 
fokus på semiotiska tecken och färgval. Den har varit mycket lärorik för mig själv. Jag tror 
inte bara att karaktärsdesigners kan dra nytta av den när det kommer till samlarkortspel på 
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mobil, utan även till andra mobilspel och spel till konsoler eller datorer. Jag tror också att de 
kan dra nytta av att se var jag har lyckats och var jag har misslyckats.  

7.2.1 Genus och etnicitet 
När det kommer till etnicitet har denna undersökning inte visat något som är särskilt 
anmärkningsvärt men den har visat en del intressant om genus och hur betraktare definerar 
karaktärers kön.  

Det går inte att dra några slutsatser om hur människor generellt sett definerar karaktärers 
kön utifrån denna undersökning. Undersökningen visade dock tendenser till att betraktare 
ofta initialt utgår ifrån att en karaktär är en man om karaktären inte har tydliga feminina 
attribut. Jag tror att detta till stora delar är en effekt av genussystemet som innebär att män 
ses som normen och kvinnor görs till undantag (se kapitel 6.5) samt hur kvinnliga karaktärer 
tenderar att porträtteras i digitala spel. Det vore bra om spelutvecklare reflekterade över hur 
de porträtterar sina karaktärers genus och vilka effekter det får. 

7.2.2 Etiska aspekter 
Ljudinspelningarna kommer inte att publiceras på något vis och samtliga informanter i 
undersökningen är anonyma, vilket var något som jag var noga med att förklara redan när de 
hörde av sig som frivilliga. Även om examensarbetet inte berör några känsliga ämnen har det 
varit viktigt att tänka på detta. Jag har varit uppmärksam på att det inte ska finnas något i 
uppsatsen som kan avslöja vem någon av informanterna är.  

Jag har även tänkt på att vara försiktig med hur jag har ställt följdfrågor under intervjuerna. 
Det kan finnas en risk att den som håller i en semistrukturerad intervju kan leda informanter 
till de svar den vill ha. Jag har sett till att ställa följdfrågor för att få en bild av vad det var som 
fick informanterna att tolka en karaktär på ett visst sätt, samt spunnit vidare på intressanta 
saker som de har nämnt. Jag har till exempel varit noggrann med att inte ställa frågor om och 
utifrån symboler och ikoner som informanterna har missat. 

7.3 Framtida arbete 

Om jag hade några veckor till på mig att genomföra detta arbete hade jag troligen valt att 
intervjua ett par personer till, eller möjligen valt att komplettera de semistrukturerade 
intervjuerna med en fokusgrupp av något slag. Jag skulle göra något av dessa för att få ta del 
av fler tolkningar av de fyra karaktärerna samt för att få höra informanter diskutera 
sinsemellan om hur och varför de uppfattar dem som de gör. Jag tror att en fokusgrupp 
kunde ha varit givande, men samtidigt borde jag i så fall ha förberett för en sådan tidigare i 
examensarbetet så ett par extra semistrukturerade intervjuer hade kanske varit det bättre 
alternativet. 

Detta examensarbete har behandlat karaktärsdesign till kortspel på mobiltelefon, vilket har 
behandlats utifrån teori om semiotik och färg. Om jag skulle bygga vidare på detta 
examensarbete på lång sikt skulle jag troligen välja att fördjupa mig i det ena ämnet. Jag 
skulle vilja gå in på djupet och undersöka hur semiotiska tecken på bästa sätt kan användas 
för att förmedla en karaktärs personlighet och egenskaper - antingen i ett litet format eller 
rent allmänt. Jag skulle vilja undersöka hur olika designelement interagerar med varandra i 
hur de påverkar helhetsintryckets tolkning. Ett alternativ vore att fokusera på att undersöka 
genus i förhållande till karaktärsdesign. Jag föreställer mig ett arbete som bygger vidare på 
vad som diskuteras i kapitel 6.5 – att undersöka hur spelare tolkar genus olika beroende på 
hur en karaktär är designad. 
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