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Sammanfattning 
 

Denna undersökning syftade till att undersöka om människor uppfattade karaktärers 

personlighet olika beroende på vilken geometrisk form som vävts in i deras design. För 

att ge en bakgrund till undersökningen går arbetet igenom tidigare undersökningar 

gällande geometriska former och känslor, ikonografisk analys av bilder på karaktärer, 

stereotypiska karaktärer och karaktärsdesign. 

Som material för undersökningen skapades sex stycken konceptbilder på karaktärer, 

en kvinnlig och en manlig för var av de geometriska former som undersöktes: Cirkel, 

rektangel och triangel. Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät där 

högstadieelever fick kryssa i de personlighetsdrag de förknippade med de olika 

karaktärerna, samt motivera sina val. 

Resultatet visade att geometriska former påverkade hur respondenterna uppfattade 

karaktärernas personlighet, men också att många andra attribut spelade en roll, som 

till exempel ansiktsdrag, kroppshållning och kläder. Slutsatsen skulle kunna bevisas 

bättre om fler, liknande arbeten gjordes, som fokuserade på flera åldersgrupper eller 

ställde fler djupgående frågor. 

Nyckelord: Karaktärsdesign, Concept Art, geometri, stereotyper, fysionomi 
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1 Introduktion 

 
Idén till arbetet uppkom eftersom jag såg en tendens att karaktärsdesigners verkade ha valt 

att avbilda arga, farliga eller onda karaktärer med fler spetsiga former. Glada och snälla 

karaktärer verkade ha fler runda former, och kantiga karaktärer fick antingen en pålitlig och 

allvarlig personlighet, eller en hård och bister personlighet. Dessa tendenser fick mig att vilja 

undersöka om människor kopplade ihop olika geometriska former med olika 

personlighetsdrag. 

Studier utförda av Larson, m.fl. (2007) och Larson m.fl. (2012) visade att grundläggande 

geometriska former framkallade känslor hos människor. För att urskilja de geometriska 

formerna utfördes en ikonografisk analys av tre karaktärer från en spelserie. För att sätta in 

karaktärerna i sitt sammanhang finns det ett avsnitt om populärkulturella karaktärer och 

seriefigursstilens uppkomst. Som bakgrund till analys av karaktär finns ett kapitel om 

fysionomi och fysionomins inverkan på skapandet av stereotyper, samt en psykologisk 

förklaring till stereotyper.  

Frågan som undersöktes var om ungdomar i högstadiet tolkade att karaktärer hade vissa 

personlighetsdrag beroende på vilka geometriska former karaktärerna var uppbyggda av. 

Detta undersöktes genom koncept på karaktärer som togs fram till spelet Cloud Islands. 

Karaktärerna hade olika geometriska former invävda i deras utseendemässiga design. Med 

hjälp av en enkät kryssade högstadieelever i vilka personlighetsdrag de förknippade med de 

olika karaktärerna och motivera sina val. 

Målet med arbetet är att få bättre kunskap om uppfattningen av geometriska former och 

deras inverkan på hur karaktärer uppfattas. Detta ska sedan kunna användas i 

spelbranschen för att skapa effektiva, positiva stereotyper som är baserade på form snarare 

än fördomar. 
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2 Bakgrund 

En tendens som kan ses i varierande kulturella representationer av karaktärer är att formen 

används för att illustrera karaktärens personlighet. I populärkultur förekommer det ofta att 

karaktärens utseende representerar dess personlighet, eftersom skaparna vill att publiken 

snabbt ska kunna identifiera vad för slags karaktär de ser (Isbister, 2006). Inte minst 

handlar detta om att fånga konsumenternas intresse. 

Tendensen visar att karaktärer som ska uppfattas som arga eller elaka (eller andra negativa 

personlighetsdrag) har fler spetsiga former och detaljer på både sin anatomi och sina kläder. 

Karaktärer som ska uppfattas som snälla, generösa eller vackra har fler runda former. Hur 

konvexa de runda formerna är beror på om de ska illustrera något som förknippas med barn 

(som oskuld och naivitet) eller kvinnlig kurvighet (skönhet, naturlighet). Fyrkantiga former 

återfinns både på onda och goda karaktärer, och verkar förknippas med både negativa och 

positiva personlighetsdrag, som bisterhet, intelligens, mod och uthållighet. Dessa olika typer 

tas upp i bakgrundens kapitel och illustreras med bildexempel. Först presenteras begreppet 

geometri och de olika geometriska formerna. Detta följs av forskning gällande geometrins 

inverkan på känslor hos människor. 

Eftersom arbetet fokuserar på bilder och tolkningen av dem förklaras begreppet ikonografi 

och sedan beskrivs en teknik för ikonografisk analys, som används när man analyserar 

bilder. Detta appliceras sedan i kapitlet om populärkulturella karaktärer, där bildexempel på 

karaktärer analyseras och de geometriska formerna som karaktärerna är uppbyggda av visas. 

Därefter följer ett kapitel om fysionomi, som var en vetenskap som försökte läsa människors 

personlighet från deras utseende, vilket bidrog till att skapa de stereotyper som finns idag. 

Utseendemässiga stereotyper behandlas i kapitlet efter, och det förklaras hur dessa går att 

koppla till fysionomiska analyser. Till sist förklaras begreppet konceptgrafik, eftersom det är 

den teknik som användes vid projektets genomförande. 

Arbetet utfördes i samarbete med spelföretaget Ludosity Learning på Gothia Science Park i 

Skövde. Projektet som arbetet ingick i är ett spel, Cloud Islands, som utvecklas för 

högstadieelever. Cloud Islands är ett lär-spel som kommer att följa kursplanen för 

högstadiet, och är tänkt att vara ett informellt och roligt sätt att uppnå kursmålen med hjälp 

av minispel i de olika ämnena. Spelet kommer även att inkludera en spelvärld där eleverna 

kan skapa egna karaktärer och kommunicera med varandra. 

2.1 Geometri 

Geometri är ett område inom matematiken där form och storlek hos figurer studeras, samt 

deras relation till sin omgivning (Nationalencyklopedin, 2013). Exempel på detta är att det 

genom geometri går att räkna ut volymen hos ett objekt om dess mått är kända.  

Geometrin i världen är komplex. För att beskriva verkligheten har geometriska former tagits 

fram, som simplifierar de objekt som finns i verkliga livet. De verkliga objekten kan sedan 

byggas upp med dessa geometriska former. 
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Figur 1 Tre vanliga geometriska former: Triangel, Cirkel och Kvadrat  

 

2.1.1 Geometri och känslor 

En studie utförd av Larson, Aronoff och Steuer (2012) visade att vissa geometriska former 

kan uppbringa specifika känslor hos människor. De upptäckte att personerna i 

undersökningen tenderade att kategorisera scener med nedåtpekande trianglar (en V-form) 

som obehagliga, snarare än behagliga eller neutrala. Detta stämde speciellt i de fall då 

trianglarna hade spetsiga vinklar. Larson m.fl. (2012) drog slutsatsen att människor anser 

att spetsiga, nedåtpekande trianglar är hotfulla eftersom de påminner om ögonbrynen i ett 

argt ansikte.  

Larson, Aronoff och Stearns (2007) hade tidigare genomfört en annan undersökning där de 

fann att nedåtpekande trianglar upptäcktes tidigare i en bild än uppåtpekande trianglar. De 

baserade sin forskning på flera tidigare undersökningar som studerade hot, där det hade 

upptäckts att när människor upptäcker hot har de svårt att slita blicken från det som 

uppfattades som hotfullt. Larson m.fl. (2007) fann i sin undersökning att fallet var likadant 

med människor som fick se nedåtpekande trianglar i en bild. Däremot upptäckte personerna 

inte uppåtpekande trianglar lika tidigt och exakt. I undersökningen utförd av Larson m.fl. 

2012 fann de ett liknande mönster: Personerna i undersökningen svarade att uppåtpekande 

trianglar var mindre hotfulla och mer neutrala än nedåtpekande trianglar. 

Larson m.fl. (2012) skriver att kantiga former uppfattas som obehagliga, medan kurviga och 

runda former uppfattas som behagliga eller gladlynta. De relaterar detta till former som 

uppkommer i ansiktsuttryck. Arga ansiktsuttryck innehåller fler vinklar, till exempel 

ögonbrynens lutning. Glada ansiktsuttryck har desto fler runda och kurviga former, till 

exempel de rundade kinderna och läpparnas båge hos ett leende.  

För att tyda de geometriska formerna i en bild kan det krävas en ikonografisk analys, vilket 

förklaras i nästa kapitel. 

2.2 Ikonografi 

Ikonografi är en vetenskaplig metod för att analysera konstverk (Nationalencyklopedin, 

2013). Med en ikonografisk metod försöker man upptäcka innebörden och symbolerna i 

konstverk, t.ex. religiösa och mytologiska symboler.  

Enligt konsthistorikern Erwin Panofsky genomförs en ikonografisk analys i tre steg 

(Eriksson & Göthlund, 2004). I det första steget, som kallas det naturliga eller primära 

steget, beskrivs bildens innehåll så objektivt som möjligt, enbart beskrivande och utan 

analys. I nästa steg, det ikonografiska steget, beskrivs det vad bilden egentligen föreställer, 

till exempel om det föreställer en viss person, och detta sätts in i sitt historiska sammanhang. 
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I det slutgiltiga steget, det ikonologiska steget, analyseras bildens underliggande mening. 

Detta innebär att man tolkar de symboler och uttryck som finns i bilden och kopplar detta till 

kända symboler inom till exempel teologi och filosofi (Nationalencyklopedin, 2013). 

Den ikonografiska analysens syfte är tolka konstverks budskap och relatera detta till 

människors inställningar och uppfattningar, vilket påverkas av deras samtid, menar 

Eriksson och Göthlund (2004). I nästa kapitel sätts därför populärkulturella karaktärer först 

in i sitt sammanhang, genom att förklara uppkomsten av seriefigursstilen, och sedan följer 

en ikonografisk analys av bilder på karaktärer från en spelserie. 

2.3 Populärkulturella karaktärer  

Karaktärer i datorspel och TV-spel har ett lika brett stilomfång som karaktärer från andra 

medier, exempelvis film. Stilarna sträcker sig från fotorealism till seriefigursaktiga stilar. 

Mitt arbete fokuserar på en seriefigursaktig stil, på grund av den bestämda grafiska stilen i 

spelet Cloud Islands, som projektets konceptbilder producerades för. 

Tecknade serier har bland annat sitt ursprung i politiska karikatyrer (Nationalencyklopedin, 

2013). I 1890-talets USA publicerades skämtteckningar i tidningarna, som med tiden blev 

mer utvecklade och berättande. Bilderna berättade en historia genom att använda sig av 

rutor som visade ett händelseförlopp och dialog lades in i bilderna med bubblor. 

Seriefigurerna, det vill säga karaktärerna i den tecknade serien, hjälpte till att föra 

handlingen framåt. Serierna skapade därför ett återkommande figurgalleri, som även hjälpte 

till att popularisera serierna (Nationalencyklopedin, 2013). 

I karikatyrteckning överdriver konstnären vissa drag eller skavanker i en persons utseende 

för komisk effekt eller för att håna, men på ett sätt så att personen som helhet går att känna 

igen (Gombrich, 2002). Samma teknik används inom seriefigursteckning, där tecknaren 

överdriver kroppsformer och ansiktsdrag på karaktärerna för att tydligt förmedla 

personlighet och känslor. I serieteckning är det även vanligt att tecknaren simplifierar 

ansiktsdrag och ansiktsuttryck. Istället för att rita ut alla förändringar i ansiktet som sker vid 

minspel representerar man ansiktsuttrycken genom t.ex. lutande streck för ögonbrynen och 

cirklar för munnen (Gombrich, 2002). Denna stil har sedan antagits i ny media, till exempel 

spel.  

Final Fantasy är en TV-spelsserie där vissa delar av serien har en seriefigursaktig stil. I 

underkapitlet har jag valt ut tre karaktärer i Final Fantasy att analysera på ett ikonografiskt 

sätt, för att komma fram till de geometriska former karaktärerna är uppbyggda av och hur 

det relaterar till deras personligheter. 

2.3.1 Geometriska former hos spelkaraktärer 

Jag kommer i detta kapitel genomföra en ikonografisk analys för att visa geometriska former 

hos tre olika karaktärer från Final Fantasy-spelen. 
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Figur 2 Till vänster: Karaktären Garland från spelet Dissidia Final Fantasy 
(Square Enix, 2009). Till höger: Garlands geometriska former 

I det primära steget kan man se att i bilden står en skepnad iklädd en rustning i grått, svart, 

rött och gult. Skepnaden bär en röd mantel, en hjälm med fyra horn och ett svärd i höger 

hand. Benen är brett isär och axlarna är bakåtlutade. I det ikonografiska steget beskrivs 

bildens sammanhang, vilket är följande: Bilden föreställer karaktären Garland, en av 

fienderna spelaren ska besegra i Dissidia Final Fantasy (Square Enix, 2009). Han var en 

gång en riddare, men förråder senare sitt kungarike och släpper lös fyra stora monster i 

världen. Han har en förkärlek för krig och konflikter, och har en arrogant personlighet.  

I det ikonologiska steget kommer de geometriska former som Garland är uppbyggd av att 

tolkas. Garlands är uppbyggd av 9 cirklar, 10 rektanglar och 24 trianglar, vilket resulterar i 

en stor majoritet av trianglar. Studien utförd av Larson m.fl. (2012) visar på att människor är 

benägna att förknippa trianglar med obehag och hot, vilket skulle understryka Garlands 

personlighet. De flesta vinklarna i trianglarna är dessutom spetsiga, vilket enligt Larson m.fl. 

(2012) förstärkte känslan av obehag hos de undersökta personerna.  

 

Figur 3 Till vänster: Karaktären Mog från spelet Final Fantasy XIII-2 (Square 
Enix, 2012). Till höger: Mogs geometriska former 
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I denna bild finns en vit figur med en spira som har en klocka på sig. Figuren har ett huvud 

som är större än dess kropp, små öron och vingar. På huvudet har den en antenn med en 

rosa juvel. Bilden föreställer Mog, en biroll i spelet Final Fantasy XIII-2 (Square Enix, 

2012). Mog är en moogle, en art som återkommer i flera spel i Final Fantasy-serien. De är 

kända för att hjälpa protagonisterna, men också leka och spela spratt med dem. Mog är en 

gladlynt och omtänksam karaktär, men har också en sarkastisk och pengahungrig sida.  

Mogs utseende är uppbyggt av 6 stora cirklar och 14 små trianglar. Mog har fler trianglar än 

cirklar, men det är ändå cirklarna som dominerar på grund av deras storlek. Larson m.fl. 

(2012) skriver att människor tycker att runda former och kurviga linjer är behagliga, vilket 

skulle passa med Mogs hjälpsamma natur.  Trianglarna kanske är tänkta att kontrastera med 

de runda formerna, så att karaktären uppfattades som mer än bara söt. 

 

Figur 4 Till vänster: Karaktären Adelbert Steiner från spelet Final Fantasy IX 
(Square, 2001). Till höger: Steiners geometriska former 

I den sista bilden står en man iklädd en rustning av metall. En ringbrynja syns vid 

överarmarna och han har en fjäder i sin hjälm. Mannens ansiktsuttryck är argt eller 

allvarligt, med ögonbryn som vinklas nedåt i mitten och en oproportionerligt stor mun vars 

mungipor är nerdragna. Denna karaktär heter Adelbert Steiner, och är en av protagonistens 

vänner i spelet Final Fantasy IX (Square, 2001). Han är en riddare vars jobb är att beskydda 

rikets prinsessa, och han beskrivs som lojal och omhändertagande, men också misstänksam 

och hård mot de personer som han inte omedelbart litar på. Steiners utseende är uppbyggt 

av 6 cirklar, 28 rektanglar och 16 trianglar, vilket innebär att han har en stor majoritet 

rektanglar. Larson m.fl. (2012) menar att i allmänhet förknippas kantiga former med 

hotfullhet i större utsträckning än cirklar, men de anses inte lika hotfulla som trianglar. 

Detta stämmer överens med Steiners personlighet, eftersom han är respektingivande men 

inte direkt hotfull.  
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En ikonografisk analys kan tyda former och symboler från en bild, men inte personlighet på 

en karaktär. En vetenskap från 1700-talet som försökte tyda personlighet från människors 

ansiktsdrag och kropp var fysionomin, som förklaras i nästkommande kapitel. 

2.4 Fysionomi 

Fysionomi var en vetenskap som syftade till att beskriva människors inre genom att 

analysera deras yttre (Twine, 2002).  Man trodde att människors känslor och personlighet 

kunde synas genom att studera människors ansikten (Oommen, 2003). Hartley (2001) 

skriver att fysionomin grundar sig på att de fysiska dragen i människors ansikten visade 

personlighet, instinkter och beteende, och att anhängare till fysionomi sammanfattade dessa 

tre till personens ”själ”. 

De första fysionomiska texterna skrevs så tidigt som antiken, av Platon och hans elev 

Aristoteles (Twine, 2002). De menade att skönhet innebar god moral. Detta synsätt fick ett 

återuppvaknande på 1700-talet då skönlitteraturen tog åt sig fysionomin, skriver Tytler 

(1995). Skönhet sågs även då som ett tecken på moralisk perfektion och författarna lade tid 

på att beskriva protagonisternas ansiktsdrag och kropp så att de framställdes så fördelaktiga 

som möjligt. 

Johann Caspar Lavater var en filosof och pastor som levde på 1700-talet. Han hjälpte till att 

popularisera fysionomin genom sin bok Physiognomische Fragmente zur Beförderung der 

Menschenkenntnis und Menschenliebe, skriver Shookman (1993). Lavater menade, likt de 

antika filosoferna, att bara goda människor kunde vara vackra. Ju vackrare en person var, 

desto mer moraliskt god var personen. Jämförelsevis ansåg Lavater också att ju fulare eller 

mer kroppsligt deformerad en person var desto elakare var personen. 

Lavater var inspirerad av en 1500-talsvetenskapsman från Italien som hette Giambattista 

della Porta, som också skrev en bok rörande fysionomi (Twine, 2002). I hans bok, De 

humana physiognomonia libri IIII (1586/2011), finns illustrationer där människor har givits 

ansiktsdrag av djur. Djuren kopplades ihop med olika personlighetsdrag från fabler och 

uttryck, till exempel slug som en räv och envis som en åsna, som sedan tillskrevs de personer 

som liknade djuret. En känd fransk konstnär, Charles Le Brun, gjorde liknande skisser på 

1600-talet. Bland annat skissade han män som i ansiktet liknade lejon, som skulle 

representera mod (Hartley, 2001) 
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Figur 5 Illustration från boken De humana physiognomonia libri IIII 
(1586/2011) som visar en man vars utseende jämförs med en åsna 

Lavater ansåg att silhuetten var den ultimata avbildningen av människans ansikte för att 

studera fysionomin (Twine, 2002). Silhuettbilder visar inga rörelser eller ansiktsuttryck, 

vilket gjorde att de passade speciellt bra för att analysera en persons sanna, eviga fysionomi. 

Fysionomiska analyser kunde användas för att hitta vänner, kärlek, arbetspartners och i 

skolan för att mäta elevernas intelligens, skrev vetenskapsmannen R. D. B. Wells (Oommen, 

2003), och även så långt som att i domstolen kunna se vem som var skyldig och oskyldig. 

Lavaters teorier fick ett populärt genomslag under 1700-talet (Twine, 2002), men det var 

inte alla som höll med honom. Den tyske filosofen Moses Mendelsohn kritiserade Lavaters 

sätt att skriva (Shookman, 1993). Han tyckte att en veteskaplig analys borde vara så objektiv 

som möjligt, utan onödiga utsvävningar, men att denna objektiva analys gick förlorad i 

Lavaters poetiska språk och fantasi. Mendelsohn påpekade att Lavater tycktes läsa in mer i 

ansikten än vad som egentligen fanns att analysera. Lavater förlöjligades av en samtida 

vetenskapsman, Georg Christoph Lichtenberg, som analyserade silhuetter av grisknorrar i 

Lavaters fysionomiska stil (Shookman, 1993). 

Shookman (1993) själv kritiserar också Lavater för att inte använda en korrekt veteskaplig 

metod vid sina analyser. Frågan som Shookman ställer är om Lavater utförde sina analyser 

objektivt, eller om han skrev ner det han redan visste om subjektet och tillskrev dessa 

egenskaper olika kroppsdelar. 

En annan sak som hindrade fysionomin från att bli en accepterad vetenskap, skriver Hartley 

(2001), var att den inte kunde skapa en vetenskaplig modell av sinnet som förklarade 

kopplingen mellan kropp och sinne. Istället antog fysionomikerna att sinnet var själen, på ett 

religiöst sätt. 

I 1700-talets skönlitteratur blev det populärt att nämna Lavaters namn i samband med 

ansiktstolkning och att använda fysionomiska uttryck för att beskriva karaktärerna  (Tytler, 

1995). Det förkom även att man beskrev en karaktärs moraliska förfall genom att låta 

karaktären bli successivt fulare. Det hände också att Lavaters teorier blev opponerade i 

skönlitteraturen. Tytler (1995) nämner som exempel Jane Austens Emma, som i det stora 

följer principen att vackra människor är goda, men använder karaktären Frank Churchills 

skönhet för att lura de andra karaktärerna att han även är välvillig. Tytler (1995) nämner 

också en annan 1700-talsbok, The History of Charles Wentworth av Edward Bancroft, där 

situationen är liknande. Huvudkaraktärer möter en vacker kvinna, men det visar sig att hon 

är uttryckslös och trist. Detta visar på en uppfattning att skönhet inte alltid innebär godhet, 

utan även kan vara vilseledande. 

2.4.1 Fysionomi, rasism och sexism 

Twine (2002) skriver att få av dagens befolkning vet vad fysionomi är för något, trots att 

vetenskapen var populär ända in på 1900-talet. När fysionomi nämns är det oftast för att 

kritisera den och påpeka hur mycket längre vi har kommit i vetenskapen nu. Att tillskriva en 

person egenskaper beroende på utseende rimmar illa med dagens uppfattning av 

människan. Trots det finns det kvar spår av fysionomi i nutida fördomar om klass, kön och 

nationalitet. Att man fortfarande använder utseendet som ett sätt att nedvärdera andra 

pekar på att fysionomins tankesätt lever kvar, även om begreppet fysionomi inte gör det 

(Twine, 2002).  
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Lavaters inställning till fysionomi och nationalitet var att alla folkslag rådde under Gud, och 

därför hade en själ, men att vissa nationaliteter var mer utvecklade för rationellt tänkande än 

andra (Shookman, 1993). Lavater beskriver afrikaner närmare djur än människor och 

skriver att de är starka och muskulösa, men smutsiga och slöa, med svullna läppar. Han 

generaliserade ofta befolkningen i ett helt land. Till exempel beskriver han hela befolkningen 

i Moçambique som stilig, och hela befolkningen i Guinea-Bissau som fula och illaluktande. 

Lavater skrev också att det gick att se på östindiska skallar att befolkningen där var lagd åt 

mer obildad njutning än en tysk som skulle uppskatta det finstämda och spirituella 

(Shookman, 1993). 

 I fysionomiska analyser är det svårt att skilja på vad som skulle kunna vara vetenskaplig 

analys och vad som endast är en nedteckning av forskarens egna fördomar, skriver 

Shookman (1993). Vissa av analyserna verkar ha gjorts för att stärka den eurocentriska och 

patriarkala världsbilden som fanns, genom att peka på drag hos icke-vita och kvinnor och 

säga att de är kännetecken på att personen är mindre intelligent eller mindre självständig. 

Djuren som nedtecknades av Della Porta gavs feminin och maskulin innebörd, och deras 

drag syftade till att understryka de könsroller som fanns i samhället (Twine, 2002). Genom 

att presentera fysionomi som en vetenskap kunde man giltighetsförklara fördomar. Twines 

teori om varför fysionomin blev så stor på 1700-talet var att det var en tid av omflyttningar, 

då olika folkslag exponerades för varandra. Fysionomin innebar ett sätt att kategorisera folk, 

vilket lugnade folket och minskade informationen de behövde ta in genom att skapa 

stereotyper. 

Fysionomi är nu för tiden daterat och ses inte som en vetenskap. Trots det finns det 

fortfarande tekniker som säger sig kunna läsa människors personlighet, speciellt i deras 

ansikten (Shookman, 1993). Fysionomins relationsteori mellan utseende och intellekt är svår 

att bevisa, eftersom forskningen i fysionomi inte hade goda veteskapliga grunder eller 

metoder med dagens mått mätt. Än idag har inget samband mellan grundutseende och 

personlighet hittats (Oommen, 2003). Däremot, menar Isbister (2006), att utseendet spelar 

en stor roll för hur människor uppfattar varandra och att människor ändå tilldelar andra 

människor personlighetsdrag utefter utseende. 

2.5 Stereotyper 

Stereotyper existerar eftersom de hjälper människor att göra snabba bedömningar av andra 

människor, skriver Isbister i Better game characters by design: A psychological approach 

(2006). Detta gör att människor kan kategorisera andra utan att behöva bedöma alla 

människor de möter helt från grunden, vilket är viktigt när personer möter varandra för 

första gången och inte får lång tid på sig att bilda sig en uppfattning om personen de möter.  

Att människor tilldelar grupper stereotyper förekommer också, eftersom människor tenderar 

att tilldela personlighetsdrag kollektivt till grupper med liknande utseende (Isbister, 2006). 

Ännu vanligare, skriver Twine (2002), är det att människor ger grupper stereotyper när de 

konfronteras med många individer från en annan kultur. Detta beteende förekommer 

eftersom människor vill snabbt kunna bedöma andras troliga avsikter och handlingar 

(Isbister, 2006). 

Stereotypi förekommer också bland spelkaraktärer. Spelare reagerar på samma sätt när de 

introduceras för karaktärer som när de introduceras för människor (Isbister, 2006). Lika 

fort som människor bedömer och tilldelar stereotyper till människor, kommer de även 
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snabbt bilda sig en uppfattning om karaktären. Det första spelaren introduceras till är oftast 

karaktärens utseende, och det är därför det är viktigt att karaktärens utseende förmedlar det 

som spelets designers avsedde (Isbister, 2006). 

Samtidigt är det viktigt att undvika stereotyper som kan anses fördomsfulla, nedsättande 

eller rent av felaktiga. Isbister (2006) tar upp att etniska stereotyper potentiellt kan 

förolämpa publiken, vilket kan resultera i att personer undviker spelet där stereotypen finns. 

Hon påpekar att det är viktigt att tänka på att alla individer i en folkgrupp, ett land eller en 

kultur inte är exakt lika, och dessutom att kulturer hela tiden blandas med varandra och 

ändrar varandra. Det är därför viktigt att de som designar karaktärerna har uppdaterat 

referensmaterial så att de kan gestalta karaktärer från olika etniciteter utan att skildringarna 

blir omoderna eller felaktiga. 

2.5.1 Stereotyper om attraktiva karaktärer 

Isbister (2006) beskriver begreppet haloeffekten som en tendens att tillskriva fysiskt 

attraktiva människor även attraktiva personlighetsdrag. Exempel på drag som Isbister 

(2006) tar upp är att människor sagt om attraktiva människor att de verkar varmare, 

snällare, starkare, mer utåtriktade, mer socialt dominanta och smartare. Anledningen till 

detta fenomen, menar Isbister (2006), är att de drag som anses attraktiva kan kopplas till 

fysisk hälsa, och att människor biologiskt föredrar individer som verkar hälsosamma. 

Idealet för både män och kvinnor varierar beroende på kultur (Isbister, 2006), men vissa 

drag återkommer hos de individer som anses attraktiva i västvärlden. Exempel på attraktiva 

drag hos män som Isbister (2006) tar upp är symmetriskt ansikte och kropp, kantig haka och 

rak kroppshållning. Little, Burt och Perrett (2006) nämner även utskjutande pannben och 

framträdande käkben som attraktiva maskulina drag, eftersom de dragen kopplas till 

dominans. Pannans och hakans former diskuteras ofta i fysionomikernas texter (Oommen, 

2003). Utskjutande pannben, menade Wells, var ett tecken på intelligens, en vilja att se 

världen och studera vetenskap. En fyrkantig haka tydde på god karaktär och tillgivenhet. 

 



 11 

Figur 6 Dante från Devil May Cry 3 (Capcom, 2005) är en karaktär som 
besitter de drag som Isbister (2006) beskriver som attraktiva hos manliga karaktärer 

Little m.fl. (2006) visade i en studie att feminina drag hos män, blandade med maskulina, 

ansågs som mest attraktivt av kvinnor. En senare studie av Fan, Chau, Wan, Zhai och Lau 

(2012) visade att både män och kvinnor föredrog både manliga och kvinnliga ansikten som 

hade flera feminina drag. Maskulina drag ansågs som dominanta men feminina drag som 

mer behagliga och de antydde att personen var mer villig att samarbeta. 

Hos kvinnor är attraktivitet kopplat till symmetri hos ansiktsdragen, men också förekomst 

av ungdomliga drag (Fan m.fl., 2012). Kvinnors ansikten påminner mer om barnansikten än 

vad mäns gör, skriver Little m.fl. (2006), även efter puberteten. Isbister (2006) skriver om 

babyface-drag och med detta menar hon drag som påminner om bebisar men som även kan 

finnas på vuxna människor. Exempel på babyface-drag är stora ögon, runda kinder och 

läppar, rundare haka och liten näsa. Isbister (2006) skriver vidare att det har bevisats att 

människor uppfattar personer som har babyface-drag som snällare och mer tillförlitliga än 

andra, men även mer osjälvständiga och lättare att manipulera. Samma uppfattning 

återfinns i fysionomikers analyser av kvinnoansikten (Twine, 2002). Isbister (2006) anser 

att uppfattningen att vuxna människor med babyface-drag skulle ha de personlighetsdragen 

som beskrivs är en följd av övergeneralisering, och att uppfattningen oftast inte stämmer 

med verkligheten. Däremot är det en vanlig och effektiv stereotyp i spel. 

 

Figur 7 Kairi från Kingdom Hearts (Square, 2002) är en karaktär med 
babyface-drag 

Isbister (2006) råder karaktärsdesigners att göra nästan alla karaktärer attraktiva, så länge 

de inte medvetet ska vara otäcka eller motbjudande. Detta beror på att haloeffekten även 

fungerar för karaktärer.  Människor kommer automatiskt gilla karaktärer mer om de är 

attraktiva, och även tillskriva dem positiva drag beroende deras utseende. Detta är högst 

önskvärt för en karaktärsdesigner, eftersom man vill att spelarna ska sympatisera med 

karaktärerna. Även onda karaktärer kan ha attraktiva drag och ändå uppfattas som onda på 

grund av sina handlingar. Isbister (2006) uppmuntrar till att ge antagonisterna i spel 

attraktiva utseenden, eftersom vackra ansikten i allmänhet ger människor positiva känslor 

och får dem att vilja spela vidare. 
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2.6 Konceptgrafik 

Konceptgrafik är den teknik som användes under genomförandet. Begreppet konceptgrafik 

är en svensk översättning av det engelska begreppet Concept Art. Konceptgrafik är ett sätt 

att illustrera som syftar till att visuellt framställa en idé, en design av något, eller en 

stämning (Wikipedia, 2013). Denna teknik används främst i underhållningsindustrin, i 

produktion av exempelvis film och spel, särskilt i förproduktionsstadiet för att komma fram 

till den stil och känsla som produktionen ska använda sig av.  

Arbetet med konceptgrafik är iterativt, det vill säga arbetet är en process där man hela tiden 

testar sig fram och utvärderar arbetet. I det tidiga produktionsstadiet är det därför vanligt att 

konceptgrafiker gör skisser och snabba målningar för att generera så många förslag som 

möjligt. Senare, när stil, design och färgpalett är fastställda, kan konceptgrafiker skapa mer 

avancerade målningar för att göra reklam för produktionen. 

2.6.1 Karaktärsdesign 

Karaktärsdesign är en gren inom konceptgrafik som fokuserar på att skapa utseendemässig 

design för karaktärerna i produktioner. Konceptgrafikern Iain McCaig (2006) poängterar att 

det finns två viktiga faktorer för hur karaktärer designas: målgrupp och genre. Om man vet 

produktens målgrupp kan man specialdesigna karaktärerna så att de passar målgruppen, 

och inte uppfattas som för hemska eller för löjliga. Genren är viktig att veta på grund av att 

den ofta indikerar vilken värld karaktären ska leva i. Det är en karaktärsdesigners jobb att 

anpassa karaktärernas utseende, till exempel vilka kläder och vapen de bär, efter världen de 

lever i, så att stilen verkar enhetlig.  

Isbister försöker i Better Game Characters By Design: A Psychological Approach (2006) 

som framgår av titeln ta fram metoder för karaktärsdesign baserat på psykologiska och 

sociala principer. Hon menar att karaktärsdesign som bygger på stereotyper är centralt i 

spel, eftersom användandet av stereotyper tillåter spel att presentera karaktärer snabbt. Man 

låter då oftast karaktärernas utseende reflektera deras personlighet, så att intrycket av 

karaktären blir enhetligt. Detta kan vara viktigt för att inte bryta spänningen i en actionfylld 

scen. Karaktärerna kan presenteras mer ingående senare i spelet, och då är det istället viktigt 

att karaktären designas med drag som vanligtvis inte ingår i stereotypen som karaktären kan 

placeras in i. Isbister (2006) menar att en karaktär som bara representerar en stereotyp 

kommer att uppfattas som platt och ointressant av spelarna, medan en karaktär som bygger 

på en stereotyp men sedan visar sig ha oväntade sidor kommer att överraska spelarna på ett 

positivt sätt. 
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3 Problemformulering  

Karaktärsdesign för spel är ett område i ständig utveckling. Eftersom dator- och TV-spel är 

relativt nya medium hämtas inspirationen till karaktärer ofta från andra medier, som film 

och litteratur. Dessa medier var och är påverkade av den samtid de skapades i och de teorier 

om människan som fanns då. Som ett exempel finns fysionomins inverkan på 1700-tals-

litteraturen (Tytler, 1995). Idéerna har sedan via media och konst förts vidare till nya tider 

och nya medium, vilket har skapat bestående stereotyper när det gäller karaktärer. 

Jag har sett en tendens att stereotyper illustreras genom olika geometriska former. Runda 

former på en karaktär används om en karaktär är tänkt att framstå på ett sätt, kantiga 

former illustrerar andra personlighetsdrag, och trianglar signalerar ännu en uppsättning 

personlighetsdrag. Problemet som karaktärsdesigners ställs inför är om publiken uppfattar 

karaktärerna på samma sätt som karaktärsdesignern tänkt sig, och om det är så, beror det på 

att de vet hur karaktären agerar eller för att de vet hur den ser ut?  Kan åskådare som inte ser 

karaktären i sin kontext (det vill säga att de inte känner till något om karaktären) koppla 

dess geometriska former till personlighetsdrag? 

Med utgångspunkt i detta är frågan som undersöktes om ungdomar, som aldrig tidigare sett 

karaktärerna som skapas för undersökningen, kopplade personlighetsdrag till dessa 

beroende på vilken geometrisk form som dominerade utseendet. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Material till undersökningen 

För att undersöka frågeställningen skapades det konceptgrafik av karaktärer för spelet Cloud 

Islands. Spelet har en seriefigursaktig stil, vilket innebar att koncepten inte behövde vara 

realistiska och de har därför kunnat överdrivas formmässigt. Därför fanns friheten att göra 

de geometriska formerna hos karaktärerna uppenbara. När konceptförslagen var klara 

valdes ett av dem ut, och i den stilen skapades sedan sex konceptbilder för användning i 

undersökningen: en manlig och en kvinnlig version för var av de tre geometriska former som 

undersöktes. 

3.1.2 Undersökningsmetoden 

Eftersom spelet Cloud Islands utvecklas för elever på högstadiet utfördes även 

undersökningen på högstadieelever i en skolklass. Valet att utföra undersökningen på 

högstadieelever gjordes även eftersom de är unga och kan ha blivit mindre exponerade för 

stereotyper än vuxna. Det var därför intressant att undersöka om de ändå kopplade samman 

utseende och personlighet. 

I undersökningen användes en enkät. Utmärkande för alla enkäter är att de har skriftliga 

frågor som ska besvaras (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Enkäten innehöll 

huvudsakligen slutna frågor. Detta innebär, enligt Østbye m.fl. (2003) att det finns ett 

begränsat antal svar, som representeras av kryssrutor med text bredvid sig. Respondenterna 

svarade genom att sätta ett kryss i rutan framför en eller flera av de svarsalternativ som 

stämde överens med deras åsikt.  

Undersökningen var utformad så att respondenten presenterades för en konceptbild som 

föreställer en karaktär. Bredvid bilden fanns det kryssrutor bredvid beskrivningar av 
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personlighetsdrag, till exempel ”sur” och ”snäll”. Respondenten skulle efter att ha tittat på 

bilden kryssa för alla de personlighetsdrag som respondenten tyckte stämde överens med 

vad han eller hon tyckte att karaktären utstrålade. Det fanns ingen gräns för hur många 

alternativ respondenten fick kryssa för, eftersom flera personlighetsdrag kunde stämma in 

på samma karaktär. 

Det fanns även en öppen fråga för varje konceptbild, för att respondenten skulle kunna 

motivera sitt svar. En öppen fråga kännetecknas av att det inte finns några förskrivna svar, 

utan respondenten får med egna ord formulera ett svar (Østbye m.fl., 2003). Hur 

högkvalitativa svar man får på en öppen fråga, menar Østbye m.fl., beror till stor del på 

respondentens egen fantasi och vilja att dela med sig. Därför var det för riskabelt att bara ha 

öppna frågor till konceptbilderna. En kombination av öppna och slutna frågor kan däremot 

generera mer intressanta svar, eftersom de som vill tillåts att utveckla sitt påstående, 

samtidigt som det kan vara en försäkran om att alla respondenterna åtminstone besvarar de 

slutna frågorna. 

Metoden enkätundersökning valdes eftersom metoden passar för att undersöka ett relativt 

stort antal personer. Eftersom frågorna respondenterna får i enkätundersökning är identiska 

är de därför lättare att sammanställa än till exempel intervjuer, skriver Østbye m.fl. (2003). 

En enkätundersökning är en kvantitativ metod, det vill säga att den fokuserar på att få in 

många svar, snarare än en kvalitativ metod så som djupintervjuer vilka fokuserar på att få in 

längre och mer detaljerade svar (Østbye m.fl., 2003). Metoden valdes eftersom det hade tagit 

för lång tid att intervjua en hel skolklass, speciellt eftersom eleverna hade behövts intervjuas 

separat så att en elevs svar inte påverkade de andra. Därför bedömdes det att en 

enkätundersökning var det minst kostsamma sättet att undersöka på när det gäller tid, och 

eleverna kunde dessutom svara helt anonymt.  

En gruppenkät genomförs genom att man samlar respondenterna i grupp på samma plats, 

för att sedan dela ut frågeformulär eller läsa upp frågorna (Østbye m.fl., 2003).  Eftersom 

eleverna naturligt var samlade i klasser i skolan behövde jag inte samla ihop respondenterna 

på egen hand och sedan riskera att de inte dyker upp på bestämd plats, vilket underlättade 

arbetet. 

Vid användande av gruppenkät är risken mindre för bortfall, det vill säga att respondenter 

inte svarar på grund av olika faktorer, till exempel att frågeformuläret är för långt (Østbye 

m.fl., 2003) än det som finns vid post- eller mailenkäter. Därför kunde mitt formulär ha varit 

längre än de genomsnittliga postenkäterna. Något som dock talade emot detta var 

respondenternas ålder. Formulärets längd måste anpassas efter elever i högstadiet och deras 

koncentrationsförmåga. Därför begränsades antalet bilder som undersöktes till sex stycken.  

Enkäten var en attitydundersökning, vilket innebär att den försökte mäta och kartlägga 

personers åsikter eller inställning till någonting. Eftersom det i åsiktsfrågor inte finns något 

rätt eller fel menar Østbye m.fl. (2003) att svaren i hög grad beror på hur frågorna 

formulerats.  

Frågorna formulerades så noga som möjligt så att de går att förstå när de läses av en elev på 

högstadiet. För att testa detta genomfördes en pilotundersökning. En pilotundersökning är 

en testundersökning vars syfte är att rensa bort frågor som kan misstolkas, pröva längden på 

frågeformuläret och undersöka om alla svarsalternativ står med. Jag utförde 
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pilotundersökningen på högskolestudenter och inte högstadielever, eftersom jag ville ha  just 

denna djupare feedback på enkätens upplägg. 

Østbye m.fl. (2003) föreslår att när en forskare skriver slutna frågor ska denne ta med olika 

grader av de slutna svaren, t.ex. ”ganska bra”, ”bra” och ”mycket bra”. Svarsalternativen i 

denna undersökningens enkät var dock inte mätbara på samma enkla sätt, eftersom de var 

personlighetsdrag. Jag skulle ha kunnat ta med grader av ”snäll” och grader av ”elak”, men 

jag tror då att det skulle ha blivit alldeles för många svarsalternativ med tanke på 

respondenternas ålder, och alldeles för svårt att förklara hur man mäter personlighetsdrag. 

Jag hade därför inte med grader av svaren i enkäten. 

3.1.3 Undersökning och Etik 

Hantering av personuppgifter har lagstiftning runt sig, som Østbye m.fl. (2003) förklarar, 

men i min undersökning undveks de problem som kan uppstå eftersom personerna i 

undersökningen var anonyma. Den enda personliga information som efterfrågades var  

respondenternas årskurs, eftersom resultatet analyserades på ett jämförande sätt mellan 

årskurserna. 

En sak som är viktigt när en undersökning utföras på minderåriga är att man inte får 

exponera dem för något material som endast är avsett för vuxna, till exempel nakenhet, våld 

och droger. Eftersom koncepten som skapades kommer att användas i ett spel för yngre 

tonåringar fanns det automatiskt inte något barnförbjudet material. De ansvariga på 

företaget Ludosity Leaning försäkrade detta och fungerade som en extra kontroll av 

materialet. 

3.1.4 Urval 

Urvalet av respondenter baserades på målgruppen för spelet Cloud Islands som 

karaktärerna skapades för, vilket är elever i högstadiet mellan åldrarna tretton till sexton. 

Metoden för urval användes kallas för klusterurval, som innebär att man utför 

undersökningen på en grupp (Østbye m.fl., 2003). Helst ska gruppen naturligt ha samlats, 

för att minska risken för bortfall, vilket stämmer bra överens med en skolklass, som samlats i 

skolan naturligt eftersom de har skolplikt. 

Eftersom urvalet gjordes i två omgångar, först valet att endast undersöka skolklasser och 

sedan valet av skolklass, ökade risken för att undersökningen blev för specifik så att den inte 

stämmer in på övriga befolkningen. Østbye m.fl. (2003) anser att detta vägs upp av att man 

noggrant kan studera det urval man har bestämt sig för.  

Undersökningen utfördes på två högstadieklasser, en klass i årskurs 7 och en klass i årskurs 

9. Detta innebar att resultatet kunde jämföras mellan årskurserna, för att se om attityden var 

olika beroende på respondenternas ålder. 
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4 Genomförande 

Under praktiken på spelföretaget Ludosity Learning var min uppgift att skapa konceptgrafik 

för de spelarstyrda karaktärerna till spelet Cloud Islands. Konceptbilderna skapades i 

omgångar och mellan varje omgång samlade projektledaren för Cloud Islands in feedback 

från företagets olika ledare för att låta mig veta vad de gillade, gillade mindre och vilka nya 

idéer de ville se i nästa omgång. På så sätt experimenterade jag mig fram till den stil de ville 

ha på spelarkaraktärerna genom att utgå ifrån feedback för att göra nästkommande omgång 

konceptbilder. Först skapades sju förslag, sedan tre, sedan två utifrån dem och till sist en 

slutgiltig version. Från den slutgiltiga versionen skapades de sex konceptbilderna användes i 

undersökningen. 

4.1 Cloud Islands 

Spelet Cloud Islands riktar sig till elever på högstadiet och är tänkt att användas i 

undervisningen i svenska skolor. Detta kommer att göras med hjälp av minispel där eleverna 

lär sig till exempel grundläggande kemi eller svenska genom spelens utmaningar. 

Cloud Islands kommer även att innehålla en beständig spelvärld där eleverna kan chatta 

med varandra, ta hand om spelvärldens resurser och bygga nya saker. I spelvärlden kommer 

varje elev att kontrollera en karaktär. En karaktär som kontrolleras av en spelare kallas för 

avatar, ett begrepp som är hämtat från hinduismen, där det betyder en skepnad som en gud 

använder för att stiga ner på jorden (Linderoth, 2007). I likhet med detta är en avatar i spel 

den karaktär vilken spelaren använder för att interagera med spelvärlden. Tidigt i 

datorspelsforskningens historia var uppfattningen att avataren representerade ett virtuellt, 

icke-verkligt jag, och att spelaren antog en fiktiv identitet när den spelade. I senare forskning 

har det enligt Linderoth (2007) visat sig att avataren för spelare snarare är en roll lika verklig 

som de andra olika rollerna en person antar i sitt vardagsliv, till exempel fotbollsspelare, elev 

eller lärare. Detta kommer Cloud Islands dra fördel av, då tanken är att spelet ska bli en 

naturlig del av eleverna skoldag, och även deras fritid där de kan umgås med sina 

klasskamrater samtidigt som de bygger upp en egen, meningsfull spelvärld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Spelaren styr en avatar i Cloud Islands 
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Cloud Islands grafiska stil kan beskrivas som färggrann, lekfull och fantasifull. Världen som 

spelet utspelar sig i är tänkt att föreställa en blandning av verklighet och fantasi, och därför 

finns det både vardagliga klocktorn och fantastiska luftskepp. Detta kan även appliceras på 

karaktärerna, som både ska kunna se ut som vanliga flickor och pojkar eller som sagohjältar. 

Hur karaktärerna klär sig och vilken färg de ska ha på till exempel hår och ögon är helt upp 

till spelaren och är tänkt som ett sätt för spelaren att uttrycka sig själv och visa vad den gillar. 

4.2 Begränsningar  

Ludosity Learning hade tidigare testat Cloud Islands och dess grafik i skolor, och eleverna 

fick tycka till om spelets karaktärer. Det verkar ha funnits två skilda uppfattningar om hur 

karaktärerna skulle se ut för att de skulle tyckas om. Eleverna gillade att karaktären, som den 

såg ut då, var kort och hade barnliknande proportioner. Det fick dem att bry sig om 

karaktären och vilja ta hand om den, vilket kan tolkas som ett resultat av babyface-effekten 

som innebär att människor reflexmässigt är vänligt inställda mot barnliknande karaktärer 

eftersom de påminner om verkliga barn (Isbister, 2006). Å andra sidan efterfrågade elever 

också karaktärer som var längre, särskilt med längre ben, för att få karaktärerna att se äldre 

ut. Ludosity Learning tolkade detta som att eleverna skulle tycka om barnliknande 

karaktärer, men även efterfrågade karaktärer som de kunde se upp till. Därför varierades 

åldern på karaktärerna i de konceptförslag jag skapade. 

Spelet har vissa tekniska begränsningar, eftersom det är tänkt att även kunna användas på 

äldre och mindre kraftfulla datorer. Detta innebär att karaktärernas ansikten kommer att 

målas på modellen och därför måste vara förenklade, vilket företaget bad att jag skulle ha i 

åtanke när koncepten gjordes. Karaktärernas kläder kan heller inte vara för detaljerade 

eftersom modellernas upplösning är begränsad, men detta behövde jag inte tänka på när jag 

gjorde koncepten eftersom kläder kan förenklas när de modelleras. 

Ledningen på Ludosity Learning menade att, medan det var viktigt att karaktären passade in 

i spelvärldens grafiska stil, så var det även viktigt att jag fick en viss artistisk frihet och bad 

mig experimentera när jag gjorde konceptbilderna. De ville inte begränsa mig när det gällde 

varifrån jag hämtade min inspiration och uppmuntrade mig att inspireras av både 

västerländska seriefigurer och japanska tecknade serier som kallas manga. Mangastilen är 

ett brett begrepp som kännetecknas av att realism blandas med karikatyr och berättarteknik 

från tecknad film (Nationalencyklopedin, 2013). I jämförelse med västerländska tecknade 

serier har ofta mangakaraktärer större ögon och deras ansikten är starkt simplifierade, men 

deras hår och kläder är detaljerade och fantasifulla. 

4.2.1 Genus 

Det är tänkt att alla karaktärer i spelet ska använda samma kropp, eftersom allt annat 

grafiskt material då bara behöver anpassas till en grundmodell. Detta underlättar arbetet 

med animationer och skapande av kläder i spelet. För koncepten innebär detta att både 

flickor och pojkar, kvinnor och män, lyckat ska kunna framställas med samma proportioner. 

Därför kan inte karaktärernas kroppar ha anatomi med könstillhörighet, så som bröst och 

breda axlar. Detta innebar en svår och unik utmaning för mig som konceptgrafiker att med 

samma kropp kunna skapa karaktärer av båda könen, och uttrycka deras könstillhörighet 

med annat än kroppsform. På så sätt undveks även sexualisering, eftersom karaktärerna 

saknar de drag som förknippas med attraktivitet hos män och kvinnor, till exempel breda 

axlar och framträdande käkben hos män, och bröst och höfter hos kvinnor (Isbister, 2006). 
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Istället försökte jag följa Isbisters princip om attraktiva karaktärer genom att göra 

karaktärerna i Cloud Islands söta och charmiga, för att spela på den så kallade halo-effekten. 

Begreppet innebär att människor instinktivt tillskriver attraktiva eller söta personer positiva 

personlighetsdrag, vilket får människor att lättare tycka om dem. Isbister (2006) visar att 

samma princip kan appliceras på spelkaraktärer. Därför ansåg både jag och Ludosity 

Learning att det var viktigt att jag gjorde karaktärerna söta, så att spelarna lättare skulle 

fästa sig vid dem. 

Eftersom karaktärerna ska föreställa att vara unga innebar det egentligen inget problem att 

koncepten som skulle förställa flickor inte hade bröst. Däremot var axlar och höfter ständiga 

problem. Om axlarna var breda blev flickkaraktären för manlig, och om höfterna var för 

breda såg det konstigt ut på pojkkaraktären. I de flesta fallen såg det bäst ut om kroppen var 

i stort sett rak, med lika breda axlar och höfter och en delvis markerad midja. Resultatet blev 

att de allra flesta karaktärsförslagen har androgyna kroppar, men för att visa att spelaren 

ändå ska kunna bestämma kön på karaktären om den vill gjordes för varje konceptförslag en 

flicka och en pojke, och pojkkaraktären respektive flickkaraktären gavs ansiktsdrag, hår och 

kläder som är mer typiska för ett visst kön. En del av konceptbilderna går dock ifrån detta för 

att visa bredden av olika kläder och stilar spelaren ska kunna välja i spelet. 

4.2.2 Etnicitet 

Det var viktigt att karaktärerna inte representerade kränkande stereotyper och fördomar, 

speciellt eftersom karaktärerna gjordes för barn och ungdomar. Isbister (2006) skriver att 

det är fullt möjligt att skapa karaktärer av varierande etnicitet, utan att omedvetet råka 

avbilda dem på ett stereotypt sätt. En stödjepunkt är att inte avbilda sin egen eller andra 

etniciteter med traditionella, omoderna kläder, om det inte är rimligt för spelets omgivning. 

Till exempel, en japan i modern stadsmiljö borde inte avbildas i geishakläder (om hon inte är 

en geisha) och en afrikan i stadsmiljö borde inte avbildas med djurhudar och höftskynke. 

Detta återfinns i McCaigs (2006) teori om att bra karaktärsdesign uppstår när karaktärens 

utseende återspeglar världen den lever i. 

I de tidiga koncepten lade jag vikt vid att variera karaktärernas etnicitet så mycket som 

möjligt. Jag fick bra feedback på det, men tyvärr blev det så att feedbacken riktades mer mot 

karaktärernas etnicitet än deras design. Det tog fokus från det som faktiskt skulle utvärderas. 

Därför valde jag att avbilda resten av karaktärerna med min egen etnicitet. Istället har jag 

lagt fokus på att variera klädstil, hårfärg och frisyr så mycket som möjligt. Givetvis kommer 

spelare i Cloud Islands kunna välja sin avatars hudfärg från en stor palett, men detta var inte 

relevant för denna undersökningen. 

4.3 Inspiration  

Som inspiration för konceptbilderna har jag använt mig av ett antal spel och tecknade TV-

serier, både från västvärlden och Asien. Ludosity Learning bad mig utforska en så stor bredd 

av stilar som möjligt och att inte begränsa mig för tidigt. Först valde jag ett par spel som jag 

anser har en grafisk stil som tilltalar både barn och vuxna: Bastion, The Legend of Zelda: 

Skyward Sword, Pokémon Diamond, Kingdom Hearts och The World Ends With You. 
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Figur 9 1: The Legend of Zelda: Skyward Sword, 2: Kingdom Hearts, 3: 
Bastion, 4: Pokemon Diamond, 5: The World Ends With You 

Bastion (Supergiant Games, 2011) är ett spel från USA som har en målerisk grafisk stil med 

många färger som mjukt blandas. Spelet har hyllats bland annat för att dess banor liknar 

målningar och för dess charmiga karaktärsdesign, vilket jag inspirerades av. The Legend of 

Zelda: Skyward Sword (Nintendo EAD & Monolith Soft, 2011) är ett spel i en välkänd 

japansk serie som brukar vara omtyckt av såväl barn som vuxna. Jag valde spelet som en 

influens för att jag anser att stilen är intressant och färgglad, trots att karaktärerna har 

ganska normala proportioner. Pokémon Diamond (Game Freak, 2007) är ett annat japanskt 

spel som är del av en välkänd serie. De mänskliga karaktärerna i spelet är i en barnvänlig 

men stilmedveten och ungdomlig mangastil som verkade stämma bra överens med kraven 

på den grafiska stilen i Cloud Islands. 

Kingdom Hearts (Square, 2002) inspirerades jag av eftersom den har en distinkt, överdriven 

stil som kan beskrivas som en blandning av japansk manga och Disney. Den märks ut av 

karaktärernas spretiga frisyrer och stora skor. The World Ends With You (Square Enix, 

2008) påminner om Kingdom Hearts eftersom spelen har samma karaktärsdesigner, men 

stilen i The World Ends With You märks istället ut av långsmala karaktärer med stiliserade 

kläder. 

Jag inspirerades även av en amerikansk TV-serie, Adventure Time (Ward, 2010). Den är 

känd för sin lekfulla karaktärsdesign, som ser ut att vara för barn men har egentligen en 

äldre målgrupp tack vare sin ålderöverskridande humor. 
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Figur 10 Bild från den tecknade TV-serien Adventure Time. 

4.4 Arbetsprocess 

Konceptförslagen skapades genom att först göra skisser på idéer och olika proportioner. 

Eftersom karaktärerna skulle bygga på geometriska former började skisserna som lösa 

teckningar av människor uppbyggda av olika geometriska former. Detta är ett vanligt sätt att 

börja en teckning, eftersom formerna hjälper till att sätta proportionerna först, innan bilden 

detaljeras och blir en karaktär (McCaig, 2006). 

 

Figur 11 Bild som visar hur konceptförslagen är konstruerade av geometriska 
former. 

Alla konceptförslag är skapade i programmet Photoshop, där de tecknades för hand. I vissa 

fall fylldes linjerna i med svart för att stå ut emot bakgrunden. Konceptbilderna målades 

sedan och skuggades för att ge djup i bilden.  

Alla konceptförslag i rapporten skapades med geometriska former som grund (se Appendix 

B) 
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4.5 Konceptförslagen  

Efter mitt arbete med att samla inspiration var min nästa uppgift att bestämma en stil för 

karaktärerna som skulle användas i undersökningen. Detta var också min uppgift under 

utvecklingen av Cloud Islands. Inspirationskällorna användes som utgångspunkt för till 

exempel karaktärernas proportioner, ansiktsform och kläder. Här nedan kommer jag att gå 

igenom de konceptförslag som skapades, vilket börjar med de fyra bilderna som blev utvalda 

vid den första feedbackomgången. Därefter finns de tre förslagen som gjordes efter feedback, 

och därefter ytterligare två efter mer feedback. Sist finns den slutgiltiga konceptbilden som 

kommer att användas som bas för konceptbilderna till undersökningen. 

4.5.1 Bastpropo 

 

Figur 12 Ett av de första konceptförslagen, ”Bastpropo”. 

När jag skapade det här konceptförslaget var jag inspirerad av spelet Bastion (Supergiant 

Games, 2011). Karaktärerna i det spelet har barnlika proportioner trots att de egentligen är 

vuxna. Att kunna skapa karaktärer av flera åldrar från samma kropp var ett önskemål från 

Ludosity Learning, så därför tyckte jag att Bastion var en passande inspirationskälla. 

Karaktärernas kroppar är ganska rektangulära och raka, och deras lemmar är enkla 

cylindrar. Det innebar inga speciella problem att skapa både tjejer och killar från samma 

kropp i denna stil, och flera på företaget tyckte om förslaget, men tyckte även att 

karaktärerna såg för unga och korta ut, och de var oroliga att de inte skulle vara intressanta 

nog för att gillas av högstadiebarnen. 
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4.5.2 Skywardpropo 

 

Figur 13 ”Skywardpropo” blev enligt feedback ett lyckat förslag. 

När jag skapade förslaget ”Skywardpropo” var jag inspirerad av spelet The Legend of Zelda: 

Skyward Sword (Nintendo EAD & Monolith Soft, 2011). Karaktärerna i spelet har ganska 

realistiska proportioner, men i mitt förslag gjorde jag benen längre, eftersom Ludosity 

Learning hade fått den feedbacken från elever som testat Cloud Islands innan. Det här 

konceptförslaget är också inspirerats av karaktärerna i Pokémon Diamond (Game Freak, 

2007) eftersom de har små djur med sig som liknar Pokémon. Detta förslag var omtyckt av 

alla i ledningen på Ludosity Learning, tack vare att karaktärerna såg vänliga ut men ändå 

äldre och potentiellt inspirerande för högstadieelever.  De tyckte dock att proportionerna var 

lite väl verklighetstrogna, vilket skulle bli ett problem när karaktärerna skulle göras till 3D-

modeller. Ett annat problem var att jag hade gjort killkaraktären först och inte tänkt på att 

jag gav honom ganska breda axlar, vilket gjorde att tjejkaraktären fick för breda axlar i 

förhållande till höfterna. Hennes armar ser också lite för muskulösa ut. Flera komponenter 

från detta förslag, till exempel benens position och klädstilarna, användes dock i senare 

förslag. 
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4.5.3 Triangelpropo 

 

Figur 14 ”Triangelpropo” baserades på idén att låta underkroppen vara större än 
överkroppen.  

”Triangelpropo” inspirerades av japanska spel i manga-stil, till exempel The World Ends 

With You (Square Enix, 2008). Det är speciellt håret och stilen på ansiktet som hämtats 

därifrån, men även kläderna då jag valde att ge dem traditionella, japanska skoluniformer, 

för att se hur en österländsk stil skulle passa till Cloud Islands. Feedbacken blev dock att 

karaktärerna var för japanska, vilket gick för långt ifrån idén med spelet och dess svenska 

publik. Däremot gillade de idén att låta karaktären ha en liten överkropp och smala armar, 

men större höfter och kraftigare ben. Den allmänna åsikten var att bredare höfter såg bra ut 

även på killkaraktären. 

4.5.4 Chibitriangle 
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Figur 15 Karaktärerna i ”Chibitriangle” bär en ungdomlig klädstil. 

Konceptförslaget ”Chibitriangle” är också inspirerat av japanska spel, som Kingdom Hearts 

(Square, 2002) och The World Ends With You (Square Enix, 2008). Karaktärerna är 

medvetet barnlika och har överdrivet stora ögon och onaturliga hårfärger, vilket är en 

inriktning inom manga-stilen. Precis som förslaget ”Trianglepropo” tyckte Ludosity Learning 

att det var för japanskt, men de gillade den unika och ungdomliga klädstilen jag hade skapat 

för dem. De bad mig därför att fortsätta ge karaktärerna intressanta kläder, men att de 

mangaliknande ögonen och de spretiga frisyrerna skulle slopas. Dessutom tyckte de att 

karaktärerna såg lite för barnlika och korta ut, och att de i senare konceptbilder ville ha lite 

äldre karaktärer. 

4.5.5 Smalltorso 

 

Figur 16 ”Smalltorso” var ett omtyckt förslag, men karaktärerna ansågs lite för 
unga. 

”Smalltorso” var det första konceptförslaget som gjordes efter den första feedbackomgången. 

Det bestämdes att jag skulle fortsätta att göra konceptbilder som föreställer olika 

åldersgrupper, och ”Smalltorso” ska föreställa det yngsta förslaget. Eftersom jag hade fått 

direktiv om att mangastilen på ansiktena skulle slopas inspirerades jag av det amerikanska 

spelet Bastion (Supergiant Games, 2011). Jag behöll och utvecklade klädstilen från 

”Chibitriangle”-förslaget, vilket var inspirerat av Kingdom Hearts (Square, 2002). Jag valde 

här att använda liknande proportioner som ”Trianglepropo”-förslaget, med större 

underkropp, men jag gjorde benen smalare. Detta förslag togs väl emot av Ludosity 

Learning, som gillade klädstilen och karaktärernas vänliga ansikten. De tyckte dock att 

karaktärerna såg lite för unga ut fortfarande. 



 25 

4.5.6 YoungsterVer1 

 

Figur 17 ”YoungsterVer1” refuserades på grund av de konstiga proportionerna. 

Med förslaget ”YoungsterVer1” ville jag experimentera med extrema proportioner. De är 

designade så att lemmarna börjar smala vid höfterna och axlarna och blir sedan successivt 

större så att karaktärerna har onaturligt stora händer och fötter. Dessutom gjorde jag 

medvetet nackarna smala och huvudena stora, för ett barnsligt utseende. Detta förslag är 

inspirerat av den amerikanska tecknade serien Adventure Time (Ward, 2010) som har 

karaktärer med oproportionerligt stora huvuden och smala, ledlösa armar. Jag inspirerades 

av detta när jag valde att inte ge dessa karaktärer knän och armbågar, så att armarna och 

benen skulle se gummiaktiga ut. Ludosity Learning trodde inte att stilen skulle passa in i 

spelet, eftersom proportionerna var underliga, så i slutändan använde jag inte detta förslag, 

men det var viktigt att jag experimenterade med det så att jag visste i vilken riktning jag inte 

skulle ta projektet. 
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4.5.7 Secondyoung 

 

Figur 18 ”Secondyoung” blev omtyckt, men nådde inte ända fram. 

Förslaget ”Secondyoung” är baserat på ”Skywardpropo”, men karaktärerna har gjorts 

kortare, smalare och har mer seriefigursaktiga ansikten. Det var viktigt att proportionerna 

inte var för realistiska, så att de ser ut att vara gjorda för den tänkta målgruppen och för att 

de ska kunna modelleras. Samtidigt skulle inte proportionerna vara för annorlunda, så att 

man ska kunna klä på dem olika kläder utan att det ser konstigt ut. När jag gjorde det här 

förslaget skapade jag tjejkaraktären först, för att vara säker på att inte göra samma misstag 

som med ”Skywardpropo” och göra axlarna för breda. Förslaget blev omtyckt på Ludosity 

Learning. De tyckte att jag kommit nära den slutgiltiga produkten, men att karaktärerna 

fortfarande såg för långa och vuxna ut. 
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4.5.8 Secondblend 

 

Figur 19 ”Secondblend” är en vuxnare version av ”Smalltorso" 

Förslaget ”Secondblend” är en blandning av tidigare förslag. Längden på karaktären är lite 

kortare än ”Secondyoung”, och ansiktet och klädstilen är en blandning av ”Secondyoung” 

och ”Smalltorso”. Jag försökte ge karaktären ganska vanliga proportioner, bortsett från 

längre ben och större huvud, eftersom det var de dragen Ludosity Learning tyckte om i 

tidigare versioner. Jag såg också till att göra ansiktet lite vuxnare genom att förlänga näsan 

och göra ögonen lite smalare. Ludosity Learning tyckte om förslaget, men de tyckte om nästa 

förslag, ”Shorteryoung”, ännu mer, och det var enda anledningen till att detta förslag inte 

blev valt. 
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4.5.9 Shorteryoung 

 

Figur 20 ”Shorteryoung” blev förlagan till de slutgiltiga karaktärerna. 

Nästa förslag, ”Shorteryoung” är en kortare och mer barnliknande version av 

”Secondyoung”. Feedbacken från ”Secondyoung” var att Ludosity Learning ville ha 

karaktärer som var kortare, ännu mer vänliga ansikten och intressantare kläder. I detta 

förslag hade jag särskilt tänkt på att leka med färgerna som anses manliga och kvinnliga. 

Tjejkaraktären fick kalla färger, som blå och lila, och killkaraktären fick mest varma färger 

som röd och rosa. Ludosity Learning gillade hur jag hade vänt på färgkodningen, men 

bedömde att det var något som spelarna skulle få bestämma själva. De ville därför ha mer 

vanliga och nedtonade kläder senare, på det slutgiltiga förslaget. Däremot gillade de allt 

annat: Proportionerna, ansiktet och stilen. De tyckte att de kändes helt rätt för spelet och att 

de skulle bli de slutgiltiga karaktärerna när jag hade målat dem med mer vardagliga kläder. 
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4.6 Bilderna till undersökningen 

 

Figur 21 Den slutgiltiga stilen på karaktärerna. 

Den slutgiltiga versionen av karaktärerna baserades på konceptförslaget ”Shorteryoung”. 

Både för undersökningens och Cloud Islands skull gjordes kläderna och färgerna mer 

vanliga, genom att inspireras av ungdomsmode i kataloger för våren 2013. Detta för att vara 

helt säker på att kläderna är moderna och alldagliga, så att inte respondenterna lägger 

oönskad vikt vid karaktärernas utseende bortsett från deras geometriska former. Färgerna är 

i detta fall inte relevanta, eftersom bilderna i undersökningen kommer vara svartvita, för att 

färg inte ska påverka respondenternas svar. 

När det gäller kroppshållningen tänkte jag från början ställa skapa karaktärerna så att de 

sågs rakt framifrån med armarna utmed kroppen. Jag valde dock att inte använda den 

kroppshållningen eftersom den kan verka onaturlig, eftersom människor sällan står helt rakt 

och med passiva armar. Isbister (2006) betonar vikten av kroppens vinkel i interaktion med 

andra människor. Genom att vinkla karaktären så att den ser ut att vända sig mot och titta 

på betraktaren ger den ett öppet och vänligt intryck. För att motverka att karaktären ser 

otvetydigt snäll ut har jag placerat en hand i midjan, så att den ser avslappnad men 

självsäker ut.  

De båda färdiga karaktärerna gjordes sedan svartvita i Photoshop, och ansiktena ändrades 

för att se mer neutrala ut. Detta gjordes med hjälp av en undersökning utförd av Larson, 

m.fl. (2012) som relaterade geometriska former till ansiktsuttryck. I den underökningen 

nämner de specifikt form på ögonbryn och mun, och hur viktiga dessa är för att uttrycka 

känslor. Jag vinklade därför karaktärernas ögonbryn så att de blev mer raka, och drog ner 

mungiporna till ett avslappnat läge. Ögonbryn och mun är inte helt raka, eftersom de även är 

lite vinklade i ett neutralt ansiktsuttryck. 
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Figur 22 De svartvita, grundläggande konceptbilderna till undersökningen. 

Tjejkaraktären och killkaraktären skapades sedan i tre versioner var, en för varje geometrisk 

form i undersökningen: triangel, rektangel och cirkel. Karaktärernas ansiktsform, ögonform, 

frisyr och lemmar tecknades att föreställa geometriska former. Bilden nedan visar grafiskt 

hur formerna har vävts in i karaktärerna, på samma sätt som i kapitel 2.3.1 om Geometriska 

former hos spelkaraktärer.  
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Figur 23 Trianglar har vävts in i designen av killkaraktären. 

Vissa kroppsdelar har förändrats mer eller mindre drastiskt än andra. Till exempel är 

formen på överkroppen och benen bara vagt triangelformade, eftersom jag ville att 

karaktären fortfarande skulle se ut som en människa, och inte bara en sammansättning av 

former. Andra delar, till exempel öron och skor, har kunnat ändras mer drastiskt eftersom de 

är detaljer. 

Resultatet blev sex konceptbilder: tre för varje kön med de tre geometriska formerna. 

 

Figur 24 Alla bilder som var med i undersökningen. 
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5 Analys 

5.1 Anpassning av enkäten 

De sex färdiga bilderna som var resultatet av projektarbetet användes i en enkät (se 

Appendix A) för att mäta högstadieelevers uppfattning av de olika karaktärernas 

personlighetsdrag. Detta sammanställdes sedan för att se om det fanns ett samband mellan 

karaktärernas geometriska form och de personlighetsdrag som eleverna valt för att beskriva 

dem. De forskningsrelaterade val som gjordes vid utformningen av enkäten beskrivs 

ingående i kapitlet ”3.1: Metodbeskrivning”, medan jag här tar upp val som gjordes av 

estetiska eller pedagogiska skäl. 

Enkäten är uppdelad så att varje bild har sin egen sida i enkäten. Till vänster på sidan finns 

bilden på karaktären i ett högupplöst format. Till höger om bilden finns de två frågorna: den 

slutna och den öppna. Den slutna frågan lyder: ”Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 

karaktären har. Du får kryssa i flera alternativ”, och därefter följer kryssrutor med 

personlighetsdrag så som snäll, feg, självständig och tystlåten. Frågan är snarare en 

uppmaning än en fråga, eftersom den ska uppmuntra eleven att inte bara kryssa i ett 

alternativ utan alla de alternativ den tycker passar in på karaktären. Den öppna frågan lyder: 

”Skriv några rader om varför du tror att karaktären har de personlighetsdragen”, varpå det 

finns fem rader att skriva på. Jag valde att ha ganska få rader, eftersom jag inte ville att 

eleverna skulle känna att de behövde skriva en uppsats om varje karaktär, utan bara en liten 

motivering. På så sätt kanske risken för att eleven inte skulle svara alls minskade, eftersom 

uppgiften verkade förhållandevis enkel. Även när det gäller den öppna frågan prioriterades 

därför kvantitet snarare än att eftersöka mycket djupgående svar. 

Svarsalternativen till den slutna frågan togs fram genom att studera vilka personlighetsdrag 

som förekommer i fysionomiska texter och beskrivningar. I ”Physiognomy: A critical review” 

(Oommen, 2003) finns en uppställning där ansiktsdrag och personlighetsdrag parats ihop. 

Flera av beskrivningarna fokuserar på intelligens kontra dumhet och god moral kontra dålig 

moral, vilket kan vara beskrivningar som är svåra att förstå för en högstadieungdom. Därför 

ändrades ålderdomliga beskrivningar till talspråkliga, så som snäll, elak, smart och korkad.  

Karaktärerna i enkäten är inte uppdelade efter geometrisk form, utan efter kön. Det vill säga, 

först finns bilderna och frågorna på tjejkaraktärerna, och sedan bilderna och frågorna på 

killkaraktärerna. Detta beror på att jag inte ville göra det uppenbart att karaktärerna är 

baserade på geometriska former, utan detta är något som respondenterna fick notera själva, 

om de upptäckte det, eftersom resultatet annars kunde ha blivit för väglett och därmed 

onaturligt. 

Inga namn eller kön på respondenterna efterfrågades, utan bara respondentens årskurs så 

att svaren kunde jämföras mellan åldrarna. 

5.2 Pilotundersökning 

Jag har valt att ta med ett avsnitt om pilotundersökningen i rapporten eftersom den 

påverkade enkätens utformning. Jag pilottestade enkäten på jämnåriga, eftersom 

pilotundersökningen hade till syfte att försäkra mig om att min problemställning gick att 
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undersöka genom enkäten och det material som hade skapats under projektet, men också att 

kunna få feedback på själva enkäten och förbättra den inför den verkliga undersökningen. 

I pilotenkäten var den slutna frågan formulerad som följande: ”Kryssa i alla de 

personlighetsdrag du tror att karaktären har. Du får kryssa i så många du vill.” Eftersom 

upprepandet av ordet ”alla” kunde verka vara en uppmaning att slarva och kryssa i alla 

alternativ formulerades frågan om till det mer neutrala ” Kryssa i de personlighetsdrag du 

tror att karaktären har. Du får kryssa i flera alternativ.”  

Två alternativ lades till efter pilotundersökningen: Självständig och Beroende av andra, detta 

efter feedback från en pilottestare som saknade de alternativen när enkäten fylldes i. Jag tog 

beslutet att lägga till dem eftersom de personlighetsdragen nämndes av Twine (2002) i ” 

Physiognomy, Phrenology and the Temporality of the Body” på grund av en tendens att vid 

fysionomiska analyser beskriva kvinnor som osjälvständiga. Dessutom nämns beskrivningen 

osjälvständig som en del av babyface-effekten hos karaktärer (Isbister, 2006), och det kan 

vara intressant att undersöka om babyface-effekten kan appliceras på karaktärerna i denna 

undersökning. 

5.3 Genomförande av undersökningen 

Enkäten som beskrivits ovan användes i undersökningen för att komma fram till ett svar på 

om olika geometriska former påverkar högstadieelevers uppfattning om karaktärer. 

Undersökningen utfördes på en grundskola i Skövde, i en årskurs 7 och en årskurs 9. För 

årskurs 7 utfördes undersökningen under en bildlektion. När det gäller årskurs 9 var de en 

stödgrupp från blandade klasser i 9:an som hade lektion i svenska och engelska. Jag valde en 

klass i början av högstadiet och en i slutet för att kunna göra en jämförelse mellan svaren 

från de olika åldrarna, och kunna upptäcka eventuella skillnader och likheter i svaren, samt 

diskutera vad det kan bero på. 

Jag kom till grundskolan och närvarade personligen under de båda testomgångarna. Lärarna 

var förberedda på att jag skulle komma, men inte eleverna, för att vara säker på att det inte 

skulle ske något bortfall bara på grund av att jag skulle komma dit. I båda fallen utförde jag 

undersökningen i början av lektionen, då jag presenterade mig och undersökningen kort, 

men utan att avslöja att undersökningen handlade om geometriska former eftersom detta 

kunde få eleverna att leta för mycket efter formerna och tänka för lite på helhetsintrycket. 

Det tog cirka 30 minuter för alla sjuorna att fylla i enkäten, och 20 minuter för niorna. 

För det mesta fyllde respondenterna tyst i undersökningen, men några i båda 7an och 9an 

påpekade att karaktärerna var lika varandra och att de hade svårt att se skillnad på dem. Jag 

berättade att det var meningen, och att de skulle studera alla bilderna ett tag innan de 

svarade, så att de tydligare kunde se skillnaderna. 

5.3.1 Bortfall 

Antalet elever i sjundeklassen var 19 stycken vid helklass och jag fick in 16 stycken svar, 

vilket betyder att bortfallet i den klassen var 3 elever som inte var där. Antalet elever i 

niondeklassen var normalt 13 stycken, men det var 16 som närvarande. Vad det beror på vet 

jag inte, men alla var från årskurs 9, och fick därmed vara med i undersökningen. En elev i 

årskurs 9 ville inte genomföra enkäten, vilket betyder att bortfallet i årskurs 9 var 1 person. 

Detta resulterade i en nästan jämn fördelning mellan svar från årskurs 7 och 9: 16 

respondenter från årskurs 7 och 15 respondenter från årskurs 9. 
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I vissa fall var svar på de slutna frågorna tvungna att sorteras bort på grund av slarv eller 

uppenbart oseriösa svar. Ett svar kunde sorteras bort på grund av två saker: Antingen hade 

respondenten upprepat fyllt i motsägelsefulla alternativ, så som både snäll och elak, eller så 

hade respondenten bara kryssat i alla alternativ i en rad utan att motivera varför. Detta 

förekom dock väldigt sällan, det var bara tre svar som sorterades bort på grund av 

motsägelse, och ett svar som sorterades bort på grund av slarv. I de fall där svar sorterades 

bort så sorterades de endast bort på den fråga som slarvet fanns, och respondentens övriga 

svar behölls. 

Majoriteten av respondenterna i årskurs 9 svarade inte på de öppna frågorna, medan nästan 

alla i årskurs 7 svarade på dem. Jag är inte helt säker på varför, men det kan ha att göra med 

att årskurs 9 var en stödgrupp, eller så hade jag gjort ett misstag när jag gick igenom 

instruktionerna som fick det att låta som att de öppna frågorna var valfria. 

5.4 Resultatpresentation 

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen presenteras. Jag har delat upp 

resultaten efter geometrisk form, vilket betyder att resultaten för karaktärerna med cirklar 

kommer presenteras först, sedan fyrkanter och sist trianglar. Efter att varje forms resultat 

har presenterats jämförs och analyseras resultaten mellan könen. Till sist finns en 

jämförande analys mellan de olika formerna. 

5.4.1 Resultat av Tjej: Cirkel 
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Figur 25 Karaktären kallad Tjej: Cirkel 
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Figur 26 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Tjej: Cirkel. 

Det allra mest populära svaret, från båda årskurserna, var att karaktären verkade glad. Ingen 

svarade ledsen, arg eller sur. De flesta, speciellt i årskurs 7, tyckte att hon såg avslappnad ut. 

Ungefär hälften svarade att hon såg snäll ut, och bara en svarade elak. Det var inte många 

som svarade på om hon verkade snål eller generös, men utav de som svarade tyckte de flesta 

att hon verkade generös. Ganska många tyckte att hon verkade modig, men en del från 

årskurs 7 tyckte att hon verkade feg. Det var inte många som svarade på om hon verkade 

ordentlig eller stökig. Ser man till årskurs 7 hade ”stökig” majoritet, men ser man till båda 

årskurserna tillsammans hade ”ordentlig” majoritet. I båda årskurserna tyckte fler att hon 

verkade tystlåten än högljudd. Många ur årskurs 9, och ett fåtal i årskurs 7, tyckte att hon såg 

smart ut. Många, särskilt ur årskurs 7, tyckte även att hon verkade pålitlig. I årskurs 9 fick 

utåtriktad och blyg lika många svar, men i årskurs 7 fick ”blyg” en klar majoritet. Fler tyckte 

att hon verkade artig, snarare än ohyfsad. En klar majoritet svarade att hon verkade 

självständig i motsats till beroende av andra. 

Som svar på den öppna frågan motiverade många sina val med att säga att karaktären ”såg 

ut att vara” något personlighetsdrag, antingen allmänt eller genom att hänvisa till en del av 
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karaktärens utseende. Till exempel skrev en respondent ”Hennes blick ser ut som att hon är 

orolig och blyg” och en annan skrev ”Hennes ansiktsuttryck ser ut som att hon är glad”. En 

skrev ”I ansiktet ser hon glad o snäll ut, hon ser tystlåten ut på hennes mun, ögonen ser 

artiga ut”. Många fokuserade sin motivering på ansiktet och ansiktsdragen, men ganska 

många hänvisade också till kroppshållningen, till exempel ”Hon ser väldigt avslappnad ut på 

sättet hon står och håller sina armar” och ”Hennes ansikte ser snällt ut, fast hennes 

kroppsspråk ser rätt så ’tufft’ ut”, eller till kroppens storlek, till exempel ”Hon ser liten och 

snäll ut. Som en liten flicka”. Andra hänvisade även till kläderna, till exempel ”För att hon 

ser ut att vara avslappnad o.s.v. i sättet hon klär sig och har håret och att hennes ögon ser 

snälla ut”. Det var ingen som nämnde runda former eller cirklar i sin motivation. 

5.4.2 Resultat av Kille: Cirkel 

 

Figur 27 Karaktären kallad Kille: Cirkel 
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Figur 28 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Kille: Cirkel. 

Majoriteten både i årskurs 7 och 9 svarade att karaktären verkade glad, men några få svarade 

ledsen, sur eller arg. En klar majoritet i årskurs 7 svarade att han verkade orolig, medan 

”orolig” och ”avslappnad” fick lika många svar i årskurs 9. ”Snäll” fick en hög andel svar, 

medan ingen svarade ”elak”. Både i årskurs 7 och 9 svarade ganska många att han verkade 

generös. I årskurs 7 hade en hög andel svarat att karaktären verkade feg, medan modig hade 

en liten majoritet i årskurs 9. ”Ordentlig” fick många svar, särskilt i årskurs 9. Många från 

båda klasserna tyckte att han verkade tystlåten. En del från båda klasserna tyckte också att 

han verkade smart. En hög andel från båda klasserna svarade att han såg pålitlig ut. Många 

från båda klasserna svarade att han verkade blyg, men en del i årskurs 9 svarade utåtriktad. 

Ganska många tyckte att han såg artig ut. I årskurs 9 var det lika många som svarade 

”beroende av andra” och ”självständig”, men en klar majoritet i årskurs 7 svarade 

självständig.  

I motiveringarna återkommer adjektiv så som snäll, feg, blyg och orolig. De flesta hade inte 

motiverat sina svar genom att hänvisa till något speciellt ansikts- eller kroppsdrag, utan hade 

formulerat sig så att de skrev att han ”verkar vara” eller ”ser ut att vara” på ett visst sätt. 

Exempel på detta är ”Verkar inte vara den som skriker i klassen, snarare tvärt om” och ”han 

ser ut som en kille som är generös och vill hjälpa andra som inte har det så bra.” De som 
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hänvisade till ett drag skrev till exempel ”Han ser ledsen ut på ögonen och munnen” och ”För 

han ser snäll och avslappnad ut och ögonen ser glada ut.” Svaren var blandade: Vissa skrev 

att han såg glad ut, andra skrev att han såg ledsen ut. En del tyckte att han såg feg eller 

mobbad ut, och skrev till exempel ”Han ser ut som en fegis”, ”Han ser väldigt orolig ut och 

lite feg” och ”Ganska snäll, lite mobbad men högljudd. En hänvisade sitt svar till klädseln: 

”Han ser ut som att han är nörd. Kollar man på byxorna så.” Ingen motiverade sitt svar 

genom att nämna någon form. 

5.4.3 Jämförande analys av Tjej: Cirkel och Kille: Cirkel 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 Diagrammet visar hur många totalt som kryssade i personlighetsdragen 
för Tjej: Cirkel respektive Kille: Cirkel. 

Ett av de personlighetsdrag som de flest höll med om att karaktärerna hade var ”glad”, både 

för Tjej: Cirkel och Kille: Cirkel. Trots att karaktärerna hade ett neutralt ansiktsuttryck 

uppfattades de ändå som glada. Detta kan bero på att människor upplever runda former som 
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behagliga och gladlynta (Larson m.fl., 2012). Den manliga karaktären uppfattades som mer 

orolig, medan den kvinnliga uppfattades som avslappnad. När det gäller Tjej: Cirkel 

hänvisade svaren till att hennes kroppshållning var avslappnad, medan uppfattningen att 

Kille: Cirkel var orolig inte motiverades med något utseendemässigt. Det är intressant att 

tolkningarna skilde sig på denna punkt, eftersom karaktärerna har samma kroppshållning 

och ansiktsuttryck. Ögonen skiljer sig lite åt, eftersom den kvinnliga karaktären har 

ögonfransar, så det kan hända att ögonen gav respondenterna olika intryck. 

De flesta tyckte att karaktärerna såg snälla ut, vilket även ofta var med i svaren på de öppna 

frågorna. Detta kan vara ett tecken på babyface-effekten, vilket innebär att karaktärer som 

ser barnliga ut även ses som snälla (Isbister, 2006). Runda former, särskilt i ansiktet, är ett 

kännetecken för babyface. Svaren tyder på att respondenterna förknippar rundhet med 

söthet och snällhet. I Tjej: Cirkels fall verkar detta ha resulterat i att respondenterna blev 

vänligt inställda till karaktären, men det fanns dock inga tecken på babyface-effektens 

negativa sidoeffekt, nämligen att karaktärer med babyface framstår som mindre 

självständiga och intelligenta. Istället tyckte respondenterna att Tjej: Cirkel verkade 

självständig och smart. 

Däremot verkade de inte lika positivt inställa till Kille: Cirkel, då många respondenter, 

speciellt från årskurs 7, svarade att han såg feg ut. Vad kan det bero på, att tjejkaraktären 

togs emot positivt, men inte killkaraktären? En teori är att rundheten hos killkaraktären inte 

stämde överens med hur en modig kille ska se ut. Rundhet kan associeras till en mjuk 

personlighet, eller barnslighet, i och med babyface-effekten, och dessa drag passar inte in på 

en modig, manlig stereotyp som bör ha mer kantiga drag (Isbister, 2006). Detta stämmer 

även överens med den gamla fysionomins teorier om att kantiga drag var mer önskvärda än 

runda drag på män (Oommen, 2003). Därför kan respondenterna ha tolkat Kille: Cirkel som 

omanlig eller icke-modig och därmed feg. Intressant att påpeka är att det bara var årskurs 7 

som gav ”feg” många svar, vilket kan tyda på att unga högstadieelever dömer manliga 

karaktärer med babyface hårdare. 
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5.4.4 Resultat av Tjej: Fyrkant 

 

Figur 30 Karaktären kallad Tjej: Fyrkant 
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Figur 31 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Tjej: Fyrkant. 

Lika många från de båda årskurserna svarade ”glad” och ”ledsen”. Några få svarade att hon 

verkade sur och fler i årskurs 9 än 7 trodde att hon var arg, även om det fortfarande rörde sig 

om små tal. ”Orolig” fick en liten majoritet i årskurs 9, men en klar majoritet i årskurs 7 

svarade avslappnad. Lika många i årskurs 9 svarade ”snäll” och ”elak”, men väldigt få i 

årskurs 7 tyckte att karaktären verkade elak. ”Snål” och ”generös” fick båda få antal svar. En 

majoritet, särskilt i årskurs 7, tyckte att hon såg modig ut. Fler i båda årskurserna tyckte att 

hon såg stökig ut snarare än ordentlig. En stor majoritet i årskurs 7 tyckte hon verkade 

tystlåten, medan en liten majoritet i årskurs 9 svarade ”högljudd”. ”Smart” fick majoritet 

över ”korkad” i båda årskurserna. Fler tyckte att hon verkade pålitlig än opålitlig, men 

majoriteten var större i årskurs 7. Svaren för ”utåtriktad” och ”blyg” var ganska lika till 

antalet, med ”blyg” i en svag majoritet, och ”ohyfsad” fick en liten majoritet över ”artig”. De 

olika årskurserna svarade väldigt olika angående ”självständig” kontra ”beroende av andra”. 

I årskurs 9 var det jämnt mellan de båda, medan en stor majoritet i årskurs 7 tyckte att hon 

verkade självständig. 

De allra flesta hade formulerat sina motivationer med att karaktären såg ut på ett visst sätt. 

Vissa hänvisade till speciella drag, så som ”Hon ser avslappnad ut på munnen, ögonen, 

ögonbrynen och kläderna” och ”Hennes ögon ser lite ledsna ut. Hennes ansiktsform ser ut 
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som att hon är lite utåtriktad”. Detta var första gången en respondent nämnde form som en 

del av motivationen för karaktärens personlighetsdrag. ”Hon ser mer lugn ut. Andra 

’former’” skrev en respondent, troligen eftersom den jämförde karaktären med en tidigare 

karaktär i enkäten. En annan som jämförde skrev ”Hon ser inte verklig ut om man jämför 

henne med den andra bilden”, där ”den andra bilden” kanske betyder Tjej: Cirkel eftersom 

den karaktären låg före i enkäten. De som tyckte att hon såg ledsen ut trodde också att hon 

var mobbad: ”Hon ser inte glad ut. Ett mobboffer nästan” och ”Ser ganska ledsen ut, mer 

utanför. Får inte vara med”. ”Hon ser lite ledsen ut, men samtidigt lite ’tuff’ ut” skrev en 

respondent. Andra svarade att hon verkade avslappnad, lugn eller modig. En respondent 

uttryckte att karaktären kanske var svår att tyda, genom att skriva ”Hon ser ut att vara 

mittemellan snäll och elak, artig och ohyfsad, o.s.v.” 

5.4.5 Resultat av Kille: Fyrkant 

 

Figur 32 Karaktären kallad Kille: Fyrkant 
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Figur 33 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Kille: Fyrkant. 

En stor majoritet från båda årskurserna tyckte att karaktären såg glad ut, och väldigt få 

svarade ledsen, sur eller arg. En liten majoritet i årskurs 9 tyckte att han verkade orolig, 

medan en stor majoritet i årskurs 7 tycke att han verkade avslappnad. De flesta från båda 

årskurserna tyckte att han verkade snäll snarare än elak. Snål hade fler röster i årskurs 9 

medan generös hade majoritet i årskurs 7. Många i båda årskurserna svarade att han verkade 

modig. ”Ordentlig” hade en liten majoritet över ”stökig” i båda årskurserna. Några fler i 

årskurs 7 tyckte att karaktären verkade högljudd än tystlåten, medan ”tystlåten” fick 

majoritet i årskurs 9. ”Smart” fick en liten majoritet över ”korkad”. ”Pålitlig” fick majoritet 

över ”opålitlig” i båda årskurserna. Det var inte många som svarade på om karaktären 

verkade blyg eller utåtriktad, men ”blyg” fick en liten majoritet. Ganska många svarade att 

karaktären verkade ”artig”. Det rådde skilda meningarna mellan årskurserna när det gällde 

personlighetsdragen ”beroende av andra” och ”självständig”. En liten majoritet av 

respondenterna i årskurs 9 som hade kryssat i något av de två alternativen svarade 

”självständig”, medan en stor majoritet av respondenterna i årskurs 7 som kryssat i något av 

de två alternativen svarade ”beroende av andra”.  

Svaren på den öppna frågan visade att det fanns många olika tolkningar av Kille: Fyrkant. 

Mycket få av motiveringarna kopplades dock till något konkret, utseendemässigt drag, 
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förutom ”För hans blick ser orolig ut.” Andra uttryckte liknande åsikter så som ”Han ser ut 

att han funderar för mycket på saker” och ”Han verkar vara någon som bryr sig mycket om 

vad andra tycker och tänker om honom”. En annan tolkning var att Kille: Fyrkant var snäll: 

”Han ser ut som en snäll kille som bryr sig om andra” och ”Han verkar vara den smarta och 

snälla killen”. En respondent skrev ”Han ser ut som en vanlig typisk en” och en tyckte att 

”Han ser lite otrevlig och elak ut”. Två respondenter uttryckte att det var svårt att tolka 

karaktären: ”Det var svårt att se vad han har för personlighet” och ”Han ser ut som att han 

skulle kunna vara både snäll/elak, artig/ohyfsad, o.s.v.”. 

5.4.6 Jämförande analys av Tjej: Fyrkant och Kille: Fyrkant 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34 Diagrammet visar hur många totalt som kryssade i personlighetsdragen 
för Tjej: Fyrkant respektive Kille: Fyrkant. 

Kille: Fyrkant tolkades som glad, men i Tjej: Fyrkants fall var tolkningen mer tvetydig. Lika 

många hade uppfattat Tjej: Fyrkant som glad och ledsen. Trots att karaktärerna har samma 

geometriska former och ansiktsuttryck uppfattades de olika, vilket kan bero på de små 

skillnaderna som finns i ansiktet, nämligen ögonbrynen och ögonfransarna. Tjej: Fyrkant 

har tunnare ögonbryn och längre ögonfransar än Kille: Fyrkant. Detta gjordes för att 

understryka skillnaden mellan den manliga och kvinnliga karaktären, så att inte 

karaktärerna blev för lika varandra, men detta kan även ha givit upphov till att Tjej: Fyrkant 

ser lite melankolisk ut. 
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Båda karaktärerna upplevdes som mestadels snälla, men en del svarade att de verkade elaka. 

Det fanns inga svar på den öppna frågan som besvarade varför, men båda karaktärerna fick 

svar som tydde på att deras personlighet var svår att tyda, eller såg ut att vara mittemellan 

två personlighetsdrag. Kanske beror denna otydlighet på karaktärernas kantiga former.  

Enligt studien utförd av Larson m.fl. (2012) upplevdes kantiga former som mindre 

behagliga, eller rentav hotfulla, medan nedåtpekande trianglar ansågs vara obehagligast. 

Tjej: Fyrkant och Kille: Fyrkant kan därför ha tolkats vara mittemellan behagliga och 

obehagliga, vilket i detta fall representeras av ”snäll” och ”elak”, eftersom de är kantiga men 

inte har några nedåtpekande spetsar. 

Både tjejkaraktären och killkaraktären uppfattades som modiga av många. Detta kan bero på 

att de har ett kantigt utseende som ofta förknippas med attraktiv man- och 

hjältestereotypen. Ett kantigt ansikte är ett tecken på mognad och vuxenhet, vilket gör att 

karaktärerna kan tillskrivas ”vuxna” drag som ansvarsfullhet och mod (Isbister, 2006). Detta 

verkar även ha fungerat för tjejkaraktären, trots att den kvinnliga motsvarigheten till den 

stereotypen kännetecknas av ett ovalt ansikte istället för ett kantigt. Tjejkaraktären ansågs 

dessutom vara mer självständig än killkaraktären. Det fanns dock de som reagerade på 

tjejkaraktärens geometriska former, och en respondent skrev att hon inte såg verklig ut. 
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5.4.7 Resultat av Tjej: Triangel 

 

Figur 35 Karaktären kallad Tjej: Triangel 
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Figur 36 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Tjej: Triangel. 

I Tjej: Triangels fall fanns det ibland stora meningsskillnader mellan årskurs 7 och 9. En stor 

majoritet av respondenterna i årskurs 7 tyckte att hon såg glad ut, men hos årskurs 9 var 

majoriteten mindre, och en del ansåg att hon verkade ledsen eller sur. En majoritet svarade 

”avslappnad” i motsats till ”orolig”, men majoriteten var större hos respondenterna i årskurs 

9. Personlighetsdragen ”snäll” och ”elak” fick nästan jämnt antal svar. ”Snål” och ”generös” 

hade fått en del svar, men antalet var mycket jämnt. En majoritet i årskurs 7 tyckte att hon 

verkade modig, medan hos årskurs 9 var få som hade svarat något av de alternativen och en 

liten majoritet tyckte att hon verkade feg. Ganska många respondenter svarade på om 

karaktären verkade ”stökig” eller ”ordentlig”, men antalet svar mellan de två 

personlighetsdragen var jämnt. Hos årskurs 9 tyckte en majoritet att hon verkade tystlåten, 

medan hos årskurs 7 trodde en liten majoritet att hon var högljudd. Några få svarade att Tjej: 

Triangel verkade smart, medan en liten majoritet i årskurs 9 svarade ”korkad”. I årskurs 9 

hade lika många svarat ”opålitlig” och ”pålitlig”, medan hos årskurs 7 svarade en majoritet 

”pålitlig”. En stor del av respondenterna i årskurs 7 svarade ”utåtriktad”, medan en mindre 

majoritet av respondenterna i årskurs 9 svarade ”blyg”. Antalet svar mellan ”artig” och 

”ohyfsad” var nästan jämnt, men ”artig” aningen fler svar. Hos årskurs 9 hade ”självständig” 

och ”beroende av andra” fått lika många svar, medan en stor majoritet i årskurs 7 svarade 

”beroende av andra”. 
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En del av respondenterna anmärkte på karaktärens form, både i årskurs 7 och 9, till 

exempel: ”Hon ser inte så snäll ut i själva ansiktet och formen på huvudet”, ”Hennes hår är 

så spetsigt & hennes haka, det gör att hon ser ut som att vara en elak person” och ”Hennes 

ögon ser ganska sluga ut & hennes klädsel ser nästan lite ’stökig’ ut & att vassa knän är 

’standard’ för elaka/sluga personer.” Detta innebär att Tjej: Triangel är den karaktär vars 

geometriska former flest respondenter har reagerat på. Flera andra beskriver henne som 

elak, men utan att motivera det med form, till exempel ”Hon ser typ ’lömsk’ ut.” eller ”Hon 

ser och verkar vara den som mobbar andra”. Andra tolkade henne som snällare, oftast utan 

direkt referens till utseendet, till exempel: ”Ser mer busig ut men ändå snäll” och ”Hon ser 

glad och avslappnad ut men ändå modig”. De respondenterna som hänvisade till utseendet 

skrev ”Hennes ansiktsuttryck ser modigt ut, hennes ögon ser glada ut” och ”Hon ser ganska 

glad ut, och är ganska fin. Hon verkar populär fast hon inte är det med mening.”  En 

respondent skrev ”Gullig katt” som motivation, vilket kan betyda att hon tyckte karaktären 

var lik en katt. 

 

5.4.8 Resultat av Kille: Triangel 

 

Figur 37 Karaktären kallad Kille: Triangel 
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Figur 38 Diagrammet visar hur många från årskurs 7 respektive 9 som kryssade 
i de olika personlighetsdragen för Kille: Triangel. 

Ganska många från båda årskurserna svarade att Kille: Triangel såg glad ut, men ett fåtal 

svarade ”sur” och ganska många i årskurs 9 svarade ”arg”. Fler respondenter svarade att 

karaktären verkade avslappnad än orolig, där inga i årskurs 7 och ett fåtal i årskurs 9 svarade 

”orolig”. Fler tyckte att Kille: Triangel verkade elak än snäll, och fler tyckte även att han 

verkade snål snarare än generös. Ett stort antal från båda årskurserna svarade att han såg 

modig ut. En majoritet i båda årskurserna svarade även att han verkade stökig. 

Personlighetsdragen ”tystlåten” och ”högljudd” fick lika många svar av årskurs 7, men 

”högljudd” fick majoritet i årskurs 9. Antalet svar på ”smart” och ”korkad” var ganska få och 

jämna, men ”smart” fick en liten majoritet. I båda årskurserna fick även ”pålitlig” en 

majoritet, som var påtaglig särskilt i årskurs 9. ”Utåtriktad” och ”blyg” fick lika många svar 

av årskurs 9, men bland respondenterna från årskurs 7 tyckte lite fler att karaktären verkade 

utåtriktad. Respondenterna i årskurs 7 gav fler svar till både ”artig” och ”ohyfsad”, med 

”ohyfsad” som majoritet, medan respondenterna i årskurs 9 gav färre svar men fortfarande 

med ”ohyfsad” som majoritet. Det rådde oenighet mellan klasserna när det gällde 

”självständig” och ”beroende av andra”. En majoritet i årskurs 7 svarade att Kille: Triangel 

verkade beroende av andra, medan en stor majoritet i årskurs 9 svarade att han verkade 

självständig. 
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Svaren på den öppna frågan visade en blandning av tolkningar av Kille: Triangels 

personlighet. Några få hade motiverat sina svar genom att hänvisa till speciella kroppsdrag, 

så som ” ”Han ser ut att vara lite elakare när han har sådant spetsigt & rufsigt hår”, ”Hans 

kläder ser lite ut som han är lite stökig men hans ansikte ser ut att han är glad” och ”För 

ögonen ser sluga ut & han ser nästan lite kaxig & elak ut”. Andra som tolkade karaktären 

som elak, men som inte kopplade det till något kroppsdrag, skrev till exempel ”Han verkar 

vara lite otrevlig mot andra” och ”Han ser ’läskig’ ut”. Den andra hälften tillskrev karaktären 

mestadels positiva personlighetsdrag, till exempel ”Han ser snäll ut och modig. Han ser 

också ordentlig ut” och ”Väldigt smart, lite utanför men modig och är gärna för sig själv”.  

5.4.9 Jämförande analys av Tjej: Triangel och Kille: Triangel 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39 Diagrammet visar hur många totalt som kryssade i personlighetsdragen 
för Tjej: Triangel respektive Kille: Triangel. 

En majoritet tolkade Tjej: Triangel och Kille: Triangel som glada. Trots det fanns det ett fåtal 

som tyckte att Kille: Triangel verkade arg. Detta kan hänga ihop med att Kille: Triangel även 

fick fler svar som pekade på att han uppfattades som elak, snarare än snäll, medan Tjej: 

Triangel hade en majoritet som tyckte att hon verkade snäll, men ändå en relativt hög andel 

som svarade ”elak”. Av de respondenter som motiverade sina svar har en del påpekat att 

deras ögon ser ”lömska” ut och att killkaraktärens spretiga hår fick honom att se elak ut. 

Flera påpekade även tjejkaraktärens spetsiga former på knän och haka, och att dessa drag 

oftast innehas av elaka karaktärer. Detta pekar på att respondenterna bedömer 

karaktärernas personlighet genom att relatera deras utseende till karaktärer som de redan 
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känner till. Isbister (2006) menar att det är på detta sätt stereotyper uppkommer. På grund 

av att karaktärerna har ett av de drag (till exempel spetsig haka) som tillhör en stereotyp 

tilldelas de automatiskt resten av de personlighetsdrag som tillhör den stereotypen. Dessa 

andra drag är till exempel snål, stökig och ohyfsad, vilka Kille: Triangel fick många svar på, 

medan Tjej: Triangel fick färre. Båda karaktärerna ansågs även modiga, vilket är 

överraskande eftersom elaka karaktärer ofta även framställs som fega. Tjej: Triangel ansågs 

vara beroende av andra, vilket också var överraskande eftersom det draget förknippas med 

babyface-effekten och karaktärer med runda ansikten (Isbister, 2006).  

Att flera respondenter påpekade de spetiga formerna stämmer överens med studien utförd 

av Larson m.fl. (2007), där de kom fram till att människor upptäcker trianglar i en bild 

tidigare än någon annan form. Detta beror på att människor upplever trianglar, speciellt 

nedåtpekande sådana, som hotfulla. Karaktärerna har flera nedåtpekande trianglar, bland 

annat på hakorna, vilket kan ha fått dem att se hotfulla och därmed elaka ut. 

5.5 Jämförande analys av uppfattningen om karaktärerna 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Beroende av andra

Självständig

Ohyfsad

Artig

Blyg

Utåtriktad

Opålitlig

Pålitlig

Korkad

Högljudd

Smart

Tystlåten

Stökig

Ordentlig

Feg

Modig

Generös

Snål

Elak

Snäll

Avslappnad

Orolig

Arg

Sur

Ledsen

Glad

Cirkel

Fyrkant

Triangel

 

Figur 40 Diagrammet visar hur många totalt som kryssade i personlighetsdragen 
för alla karaktärerna. 
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Svaren på den öppna frågan visade att respondenterna hade reagerat på formen på de 

triangulära och fyrkantiga karaktärerna, men inte på de runda karaktärerna. Detta kan bero 

på att människor ofta framställs med runda former när de är tecknade i seriefigursaktig stil 

ämnad för barn, eftersom det får karaktärerna att verka snälla och harmlösa, i enlighet med 

babyface-effekten (Isbister, 2006). Detta kan ha lett till att runda former på karaktärer är så 

vanligt att de inte märks av högstadieelever, medan kantiga och spetsiga former, speciellt i 

ansiktet, fortfarande väcker uppmärksamhet. Det kan också hänga ihop med slutsatsen 

Larson m.fl. (2007) drog, nämligen att nedåtpekande trianglar, som de triangulära 

karaktärerna har, upplevs som hotfulla och därför upptäcks tidigare än andra former när de 

finns i en bild. Det kan vara en av förklaringarna till att respondenterna påpekade Tjej: 

Triangels spetsiga former. 

I allmänhet var respondenterna mer överens när det gäller de runda karaktärerna än någon 

av de andra karaktärerna. Detta har lett till att det är de runda karaktärerna som ofta fått det 

högsta eller lägsta antalet svar på de olika personlighetsdragen. De fyrkantiga karaktärerna 

var svåra att tolka, påpekade en del respondenter, och det ser man även i diagrammet där de 

fyrkantiga karaktärernas resultat ofta ligger mellan de runda och trekantiga. Ibland har 

resultaten varit svåra att tyda, som till exempel att de fyrkantiga karaktärerna ansågs vara 

både de mest oroliga och de mest avslappnade. 

De runda karaktärerna ansågs vara de mest snälla, de triangulära karaktärerna de mest 

elaka, och de fyrkantiga i mitten av skalan i båda fallen. Detta understryker Larson m.fl.s 

(2012) teori om att runda former ses som behagliga, kantiga former ses som obehagliga och 

spetsiga former som mest hotfulla. Detta resultat faller också inom samma mönster som 

karaktärerna från de olika Final Fantasy-spelen (2001, 2009 & 2012) i Kapitel 2.3.1 där de 

snälla karaktärerna har runda och fyrkantiga former, och den elaka har triangulära former. 

Det är dock intressant att alla karaktärerna enligt resultatet uppfattades som ganska eller 

mycket snälla. De triangulära karaktärerna ansågs bara lite mer elaka än snälla, då även 

antalet respondenter som svarat ”snäll” var ganska högt. Det var bara på de runda 

karaktärerna som resultatet var helt entydigt, eftersom 29 personer svarat ”snäll” och bara 

en svarat ”elak”. Detta innebär att triangulära former inte nödvändigtvis behöver innebära 

att karaktären uppfattas som elak, men däremot att den kan komma att uppfattas som mer 

elak än en karaktär med runda eller kantiga former.  

Andra personlighetsdrag verkar också ha fått resultat som hänger samman med Larson 

m.fl.s (2012) teori om att människor föredrar runda former. De runda karaktärerna ansågs 

vara mest glada, generösa, ordentliga, tystlåtna, smarta, pålitliga, blyga, artiga och 

självständiga. De flesta av dessa personlighetsdrag kan anses positiva. Det som är intressant 

är hur respondenterna har tolkat in personlighetsdrag som inte märks utan att man 

interagerar med karaktären, till exempel generositet eller smarthet. De respondenter som på 

den öppna frågan svarade att de runda karaktärerna var snälla nämnde även andra, oftast 

positiva personlighetsdrag. Detta kan vara ett tecken på haloeffekten, som innebär att 

karaktärer som anses attraktiva även tillskrivs positiva personlighetsdrag (Isbister, 2006). 

Även fast bara Tjej: Cirkel fick svar som tydde på att hon uppfattades som söt kan intrycket 

av att de runda karaktärerna var snälla ha fått respondenterna att associera detta till fler, 

positiva personlighetsdrag.  

Det är intressant att se hur många som på en öppna frågan svarade i stil med ”Han/Hon 

verkar vara…” eller ”Han/Hon ser ut att vara…” eftersom detta tyder på att de försökt 
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analysera personlighetsdrag från karaktärernas utseenden. Respondenterna gavs inte något 

annat än just karaktärernas utseende att utgå ifrån i undersökningen, men det var ingen som 

direkt reagerade på det. Detta kan tyda på att uppfattningen fysionomikerna hade om att 

människans inre kan läsas i deras utseende (Twine, 2002) består än idag. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Frågan som undersökningen hade till syfte att besvara var ifall människor läser in vissa 

personlighetsdrag i en karaktär, om karaktären har en viss geometrisk form som dominerar 

dess utseende. De geometriska former som valdes ut till undersökningen var cirkel, rektangel 

och triangel.  

Till undersökningen skapades sex konceptbilder på karaktärer i tonåren, tre tjejkaraktärer 

och tre killkaraktärer, en av varje kön för varje geometrisk form som skulle undersökas. 

Projektet utfördes i samarbete med Ludosity Learning och deras spel Cloud Islands. 

Eftersom spelet riktar sig till högstadieungdomar valdes även den målgruppen som 

respondenter för undersökningen, för att undersöka hur de uppfattade karaktärerna på de 

olika konceptbilderna. 

Undersökningens resultat visade att det fanns en skillnad mellan hur de olika karaktärerna 

med geometriska former uppfattades. Karaktärerna med cirklar uppfattades som mer glada, 

snälla och pålitliga än karaktärer med de andra två formerna. Karaktärerna med fyrkanter 

och trianglar ansågs även övervägande glada och snälla, men de hade en högre andel 

respondenter som ansåg att de karaktärerna var till exempel elaka eller ledsna. Ibland 

varierade svaren starkt beroende på om karaktären var en tjej eller kille, även om de hade 

samma geometriska former, till exempel då Tjej: Cirkel uppfattades som modig och Kille: 

Cirkel uppfattades som feg. 

Det som kan konstateras är att val av geometrisk form när karaktären designades påverkade 

hur karaktären uppfattades. I och med detta besvarades frågeställningen. Däremot har det 

inte helt kunnat säkerställas vilken geometrisk form som representerar vilka 

personlighetsdrag. Svaren på den öppna frågan vittnade om att andra attribut än geometrisk 

form påverkar, kanske i ännu högre grad, hur karaktärer uppfattas, till exempel ansiktsdrag, 

kroppshållning, kläder och frisyr. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion av respondenternas ålder i förhållande till analysen och 
enkätens utformning 

Respondenternas ålder verkar inte ha spelat så stor roll för frågeställningens svar. Efter att 

ha jämfört resultatet från pilotundersökningen, som utfördes på högskolestudenter, med den 

riktiga undersökningen visade det sig att de olika grupperna svarade ganska lika, speciellt på 

avgörande personlighetsdrag så som snäll och elak. Motivationerna var mer utvecklade från 

piloterna, men fokuserade i stort sett på samma saker som respondenterna, det vill säga att 

ingen kommenterade de runda karaktärernas former, men några få reagerade på de andra 

karaktärerna, samt att ansiktsuttryck, kroppshållning och kläder spelade roll. Denna likhet 

kan peka på att resultatet av undersökningen är generaliserbart, vilket betyder att 

geometriska former spelar en viss roll för hur människor uppfattar karaktärer, inte bara om 

de är högstadieelever, utan även äldre. 

Det fanns några skillnader, till exempel när det gäller normer för vad de olika 

personlighetsdragen innebär. Om man ser till svaren på en öppna frågan verkade ”tystlåten” 
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i vissa fall förknippas med att karaktären skulle vara mobbad, men i andra fall att karaktären 

skulle vara självständig och inte bry sig om vad andra tycker. Detta pekar på den speciella 

kulturen som finns i grundskolan, där det är viktigt om man är populär eller inte, och om 

man bryr sig om vad andra tycker eller inte, vilket inte kan återfinnas i svaren från 

pilottestarna.  

Svaren kan ha påverkats av vilken typ av media och underhållning som respondenterna 

konsumerat. En del respondenter liknade karaktärerna vid tendenser som de tidigare sett, 

till exempel respondenten som svarade att vassa knän var standard för elaka karaktärer. 

Denna stereotyp för tankarna mest till tecknade barn- och ungdomsprogram, men den kan 

visserligen även stämma i underhållning gjord för en äldre målgrupp. 

Enkätens utformning styrdes i högsta grad av respondenternas ålder. Enkäten gjordes 

förhållandevis kort och fokuserad på kvantitativ data, eftersom yngre människor tappar 

intresset fortare än äldre. Därför valdes en utformning på enkäten som för en äldre skulle 

kännas förhållandevis kort, men som för en högstadieelev antagligen skulle ta en del tid att 

fylla i. Medan pilottestarna var klara på ca 10 minuter tog den riktiga undersökningen 

mellan 20 och 30 minuter. Enkäten skulle kunna ha utformats annorlunda om 

undersökningen riktade sig till äldre elever. Jag skulle då kunna ha inkluderat fler öppna 

frågor, eller en öppen fråga som ber respondenten att analysera djupare. Sådana svar kanske 

hade givit ännu mer förståelse för sambandet mellan geometriska former och uppfattade 

personlighetsdrag, men de hade inte givit den inblick i ungdomars åsikter som denna 

undersökning innebar. 

Något som kan ha påverkat resultatet var att få av respondenterna i årskurs 9 ville motivera 

sina svar. Detta kan bero på att de gick i en stödklass för svenska och engelska, och de var 

kanske därför inte bekväma med att skriva, eller så missuppfattade de mina instruktioner 

och trodde att den öppna frågan var valfri. Det hade varit intressant att få fler svar från 

årskurs 9 på den öppna frågan för att kunna jämföra dem med svaren från årskurs 7, 

eftersom det är stor skillnad på att vara 13 år och 16 år. 

6.2.2 Diskussion av konceptbilderna 

Eftersom karaktärerna gjordes för ett spel för högstadieelever, Ludosity Learnings Cloud 

Islands, ser de ganska barnvänliga och kanske lite harmlösa ut. Detta kan ha påverkat 

resultatet så att många av respondenterna svarade att karaktärerna såg glada och snälla ut. 

Resultatet kan ha blivit något helt annat om karaktärerna var utvecklade för ett spel med en 

äldre målgrupp eller mer realistisk grafisk stil. De geometriska formerna gick lätt att väva in i 

den grafiska stil som användes för Cloud Islands men formerna hade kanske sett underliga, 

skräckinjagande eller överdrivna ut på realistiska karaktärer, vilket kunde ha lett till ett 

annat resultat.  

Formerna vävdes in ganska subtilt i karaktärerna till Cloud Islands, eftersom jag ville att de 

fortfarande skulle se ut som trovärdiga, mänskliga karaktärer. Resultatet kanske skulle ha 

blivit ett helt annat om jag hade gjort de geometriska formerna mer uppenbara och 

överdrivna. Kanske hade fler då lagt märke till de geometriska formerna och aktivt försökt 

koppla dem till personlighetsdrag. 

Vissa elever kommenterade på att karaktärerna liknade varandra under 

undersökningstillfällena, och vissa hade svårt att se skillnad på dem i början. Resultatet från 

undersökningen kanske skulle blivit annorlunda om karaktärerna var mer olika varandra, till 
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exempel med olika kläder, ansikten, kroppstyper eller rentav olika arter. Risken kunde då  ha 

varit att det tog bort fokus från det som skulle undersökas, det vill säga de geometriska 

formrena, och karaktärerna hade istället fått utvärderas i ett helhetsperspektiv eftersom fler 

saker skilde dem åt. 

6.2.3 Diskussion av undersökningens nytta i branschen 

Undersökningen visade att geometrisk form är ett verktyg som karaktärsdesigners kan 

använda sig av i arbetet. Även om resultatet inte med säkerhet kunde bevisa att en viss 

geometrisk form motsvarar ett visst personlighetsdrag kan geometriska former användas på 

ett genomtänkt sätt för att fastställa en karaktärs design och ge den ett extra attribut som 

kan påverka hur den uppfattas. Detta är särskilt användbart i förproduktionsfasen av till 

exempel ett spel, då karaktärernas generella design fastställs och konceptgrafik produceras. 

Ett tillvägagångssätt för att skapa konceptgrafik går ut på att börja med karaktärens silhuett 

och att sätta en stil eller känsla för karaktären, och då spelar geometriska former en stor roll.  

Ian McCaig (2006) diskuterar hur viktigt det är att karaktären designas utifrån världen och 

berättelsen den lever i, och dess roll i världen. På samma sätt kan geometriska former 

användas för att befästa en karaktärs design och personlighet, genom att ge den former som 

passar bra med karaktärens personlighet och roll i spelet, vare sig det handlar om spretiga 

tofsar, taggar på ryggen eller en rund mage. Eftersom datorspel är delvis ett visuellt medium 

är det viktigt att karaktärerna presenteras för spelaren visuellt, och att dess personlighet på 

något sätt hänger ihop med det visuella, eller motsäger det på ett intressant sätt (Isbister, 

2006). 

6.2.4 Diskussion av undersökningens nytta i övriga samhället 

Svaren på den öppna frågan understryker Twines (2002) påstående om att fysionomins 

grundtanke, att man kan läsa en människas personlighet från dess utseende, består än idag. 

Svar som att karaktären ”ser ut som en snäll kille som bryr sig om andra” eller ”ser ut som en 

fegis” pekar på att respondenterna försökt analysera karaktärens utseende efter tecken som 

tyder på ett eller ett annat personlighetsdrag. För att göra detta behöver respondenten tänka 

tillbaka på andra karaktärer, som den har sett tillräckligt mycket av för att veta dess 

personlighet, och sedan anta att eftersom karaktärerna liknar varandra till utseendet borde 

de även likna varandra till personligheten. Isbister (2006) förklarar att detta är ett sätt på 

vilket stereotyper, och även fördomar, uppkommer. Hon skriver också att människor 

bedömer andra som de inte känner utefter utseendet, så som kläder, fysisk hälsa, frisyr och 

kroppshållning. Dessa stereotyper överförs sedan till media och upprätthålls genom att det 

skapas nya, stereotypa karaktärer, som ibland kan vara skadliga för människor eftersom de 

personerna sedan antas vara något som de inte är, oftast på grund av ett utseende de inte 

kan påverka.  

Att skapa stereotyper är ett mänskligt beteende som det är svårt att göra någonting åt, 

skriver Isbister, men kanske kan man skapa stereotyper som inte är kränkande. Kanske är 

stereotyper baserade på geometriska former ett av svaren på det problemet, så länge inte 

formerna i sig används för att gestalta ett utseende som kan vara kränkande för en grupp 

människor. 
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6.3 Framtida arbete 

Om projektet i samarbete med Ludosity Learning hade fortsatt i fler veckor hade koncept för 

mer än bara avatarerna kunnat skapas. Detta kunde ha inneburit att jag hade kunnat göra 

koncept för karaktärer av olika åldrar, yrken och mer varierande utseenden. Dessa kunde ha 

skapats med olika geometriska former i åtanke och sedan ha kunnat användas i en större 

undersökning med mer varierande karaktärer. 

Hade projektet varit dubbelt så långt skulle 3D-modeller för alla karaktärer ha kunnat 

skapas till Cloud Islands. Kanske hade karaktärerna tolkats annorlunda om man kunde 

vända och vrida på dem, som i en 3D-mjukvara, och dessutom skulle animationer ha kunnat 

skapas för att se om de geometriska formerna ger ett annat intryck när de är i rörelse. 

Om mer tid hade funnits för att utveckla koncept för undersökningen kunde jag ha skapat en 

till uppsättning koncept som hade mer extrema geometriska former. Det kan vara intressant 

att undersöka om karaktärer med mer uppenbara former hade uppfattats på ett annat sätt. 

Ett annat tillvägagångssätt kunde ha varit att skapa realistiska koncept, i motsats till de 

seriefigursaktiga koncept som jag skapade för denna undersökning, för att se om 

karaktärerna hade uppfattats annorlunda om de var ännu mer lika riktiga människor. 

Om projektet skulle göras på en stor skala, till exempel ett helt spel vars karaktärer är 

uppbyggda av geometriska former, skulle man kunna undersöka om geometriska former har 

annan inverkan på hur icke-mänskliga karaktärer uppfattas, i relation till mänskliga. En 

slags karaktärsgenerator skulle kunna finnas i spelet där man får bygga sin egen karaktär, 

och undersökningen kunde ha gått ut på att se vad för personlighetsdrag en spelare väljer att 

ge sin karaktär i relation till vilka geometriska former de valde att ge karaktären. 

Ett annat framtida arbete vore att skapa en undersökning som likar denna, men utföra den 

på en annan åldersgrupp, för att jämföra resultatet med denna undersökning och kanske 

kunna dra en slutsats om uppfattningen av geometriska former på karaktärer skiljer sig 

mellan olika åldersgrupper. 
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Appendix A -  Enkät 

Undersökning i Medier, Estetik och 
Berättande 

 

av Charlotta Bävholm 

 

 

Denna undersökning görs i anslutning till examensarbetet i Datorspelsutveckling: Grafik på 
Högskolan i Skövde.  

 

Instruktioner: Börja med att fylla i din klass på den här sidan.  

     I enkäten finns det 6 karaktärer, en på varje sida. 

     För varje karaktär, kryssa i de personlighetsdrag du tror att karaktären har,  

     genom att titta på bilden. 

     Skriv sedan några rader och motivera varför du tror att karaktären har de  

     personlighetsdragen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Årskurs: __________ 
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Karaktär: 1  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen         Sur            Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig          Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Karaktär: 2  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen             Sur         Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig      Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Karaktär: 3  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen              Sur          Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig      Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Karaktär: 4  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen           Sur           Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig      Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Karaktär: 5  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen              Sur          Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig      Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Karaktär: 6  

 

Kryssa i de personlighetsdrag du tror att 
karaktären har. Du får kryssa i flera 
alternativ. 

 

Glad          Ledsen          Sur           Arg  

 

Orolig        Avslappnad      Snäll     Elak  

 

Snål       Generös      Modig      Feg  

 

Ordentlig     Stökig    Tystlåten    Smart  

 

Högljudd     Korkad   Pålitlig   Opålitlig   

 

Utåtriktad    Blyg    Artig    Ohyfsad   

 

Självständig       Beroende av andra  

 

 

Skriv några rader om varför du tror att 
karaktären har de personlighetsdragen. 
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Appendix B -  Geometriska former på 
konceptförslagen 

 

Bastpropo 
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Skywardpropo 
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Triangelpropo 
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Chibitriangle 
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Smalltorso 
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YoungsterVer1 
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Secondyoung 
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Secondblend 
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Shorteryoung 
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