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Sammanfattning 
 

Eftersom våld gestaltat i cartoon-stil ofta anses mer accepterat för barn och ungdomar 

genom att våldet maskeras med en humoristisk gestaltning, har intresset varit att ta 

reda på vad i stiliseringen som har störst inverkan. Utifrån denna teoretiska 

utgångspunkt har arbetet ställt frågor kring hur stilisering av form eller textur 

påverkar uppfattningen av en karaktär i 3D-grafik. För att besvara dessa frågor 

utfördes ett praktiskt arbete bestående av två modellerade karaktärer, renderade i tre 

olika versioner. Dessa versioner bestod av olika kombinationer av relativt realistisk 

representation och stilisering i cartoon-stil, vilket innebar stilisering av textur eller 

form. Denna uppfattning undersöktes sedan främst ur barn och ungdomars 

perspektiv, genom enkäter baserade på främst slutna frågor och skalor. För att 

tydligare precisera vilken av dessa egenskaper som skulle påverka uppfattningen av 

våld mest, skulle undersökningen i ett framtida arbete kunna vidareutvecklas genom 

att placera karaktärerna i en animation med en våldsam kontext. 

Nyckelord: Stilisering, form, textur, cartoon, uppfattning 
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1 Introduktion 

Sedan introduktionen av animerad film i cartoon-stil, har det mer eller mindre varit 

accepterat att barn och ungdomar utsätts för exponering av våld gestaltat i cartoon-stil. 

Eftersom det finns en tydlig skillnad mellan verklighet och den stiliserade representationen. 

Ett argument till detta är att åskådaren distanseras från våldet, genom att våldet maskeras 

med en humoristisk gestaltning. Kort sagt beskrivs cartoon-stilen som en förenkling eller 

stilisering av verkligheten, där rapporten avgränsas till stilisering av form och textur inom 

3D-grafik. På senare tid har gränsen mellan verklighetstrogen representation och fiktiv dito 

blivit allt mer utsuddad inom dataspel, eftersom grafikhårdvarans utveckling skapat 

möjligheter att efterlikna verkligheten allt mer. Utifrån dessa utgångspunkter har arbetet 

ställt frågor kring hur stilisering av textur eller form påverkar uppfattningen av en karaktär. 

De typer av uppfattningar som varit mål för granskning har varit: Hur verklig eller realistisk 

en karaktär kan uppfattas, hur olika gestaltningar kan göra att karaktären uppfattas som 

humoristisk eller allvarlig, som om karaktären anses mer eller mindre vänlig eller hotfull vid 

olika typer av stilisering. Denna uppfattning har sedan undersökts ur främst barn och 

ungdomars perspektiv, men också vuxna. 

För att besvara dessa frågor har ett praktiskt arbete utförts bestående av två modellerade 

karaktärer, renderade i tre olika versioner. Dessa versioner har bestått av olika 

kombinationer av realistisk- och cartoon-stil, vilket innebär stilisering av textur eller form. 

Karaktärerna baserades på visuella karaktärsstereotyper inom cartoon-stil, samt skapades 

med utgångspunkter från litteratur om anatomi. Dessa karaktärer undersöktes sedan genom 

enkäter baserade på främst slutna frågor i form av skalor. 

Utfallet har påvisat att det finns förändringar i uppfattningen, men det har visat sig vara en 

utmaning att hitta något mönster eller gemensam nämnare i respondenternas svar. 

Undersökningens mål var att skapa en tydligare överblick, genom att skapa en form av 

rangordning över vilken av egenskaperna textur och form som påverkar uppfattningen av en 

karaktär mest vid stilisering. Denna överblick skulle kunna fungera som riktlinjer för val av 

grafik stil vid skapande av dataspel, eller som riktlinjer för en rättvisare bedömning av 

åldersklassificering. Dock har dessa riktlinjer visat sig vara något abstrakta, men de har dock 

lagt en grund för vidare forskning inom området. 
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2 Bakgrund 

I rapporten redogörs först för vad 3D-grafik innebär och hur form och textur fungerar inom 

datorgrafik, eftersom dessa egenskaper har stått i fokus i problemformuleringen. Inom 

dataspel finns det en tendens att försöka efterlikna visuellt realistisk grafik, som 

exemplifieras och förklaras om vad realism inom dataspel kan innebära. Därefter redogörs 

hur termen cartoon kan definieras. Kort sagt kan termen cartoon beskrivas som en stil som 

innebär en förenkling eller stilisering av verkligheten, vilket kan gestaltas på olika sätt. 

Vanligt är att motivet abstraherats genom överdrivna proportioner, för att exempelvis stärka 

uppfattningen av en karaktärs personlighet. Därefter presenteras exempel på hur karaktärer 

i cartoon-stil kan gestaltas i tre dimensioner inom dataspel och film, samt hur genus 

gestaltas inom media i cartoon-stil. En efterforskning presenteras i hur våld gestaltas i 

cartoon-stil och forskning på hur det påverkar barn och ungdomar, vilket är en av orsakerna 

till arbetets problemställning. Problematiseringen bottnar i att det finns en större acceptans i 

att låta barn och ungdomar exponeras av estetiserat våld genom media i cartoon-stil, 

eftersom entiteter i cartoon-stil anses skilja sig markant från verkligheten. Ett potentiellt 

problem som uppstå i samband estetiserat våld i cartoon-stil, är att dataspel tenderar att bli 

mer realistiska vilket kan sudda ut den från början tydliga gränsen. Tack vare 

grafikhårdvarans konstanta utveckling, har detta öppnat för nya tekniker att skapa effekter 

som ökar andelen visuell realism och immersion. Vad för konsekvenser denna trend kan 

bidra till är för närvarande osäkert, men vad som kan vara viktigt att diskutera är vilka 

problem som kan uppstå om grafiken tenderar att bli ”för” realistisk. Vad händer när 

exempelvis figurer i cartoon-stil gestaltas allt mer realistiskt? Om en figur gestaltad i 

cartoon-stil placeras i ett våldsamt sammanhang, vad för inverkan har dess gestaltning på 

immersionen? Om grafiken blir för realistisk kanske den tänkta målgruppen inte längre är 

särskilt lämplig. Vilket gör att valet av grafisk stil kan komma att bli en mer betydelsefull 

aspekt i framtiden, särskilt vid avgränsningar till en specifik målgrupp. 

2.1 3D-Grafikens grunder med fokus på cartoon 

2.1.1 Form 

Eftersom arbetet har handlat om olika gestaltningar av 3D-grafik, kan grundläggande 

kunskaper inom 3D-grafik behövas redogöras för. Inom 3D-grafik byggs modeller upp med 

geometriska figurer som kallas polygoner, som placeras ut i en 3D-rymd genom koordinater. 

Vilket innebär att det är antalet polygoner, dess storlek och hur dem placeras som avgör 

modellens form och proportioner. En polygon uppbyggd av följande grundkomponenter: 

vertex, edge, face. Figuren nedan (figur 1) exemplifierar hur polygoner kan gestaltas i 

Autodesk Maya (2013). Eftersom det inte finns några lämpliga översättningar används de 

engelska termerna. Termerna kan variera mellan 3D-program, i denna rapport baseras 

terminologin från programmet Autodesk Maya (2013). En vertex, är en enstaka punkt 

placerad med x(bredd), y(höjd) och z(djup) koordinater. En edge representerar den linje 

som skapas mellan två vertex punkter. En face representerar den yta som skapas mellan tre 

vertex-punkter eller fler. Inom dataspelsgrafik förekommer faces vanligen i form av tris som 

består av tre vertex-punkter, eller quads som består av fyra vertex-punkter. För polygoner 

med fler än fyra vertex-punkter används samlingsnamnet n-gons. Varje face har en normal, 

som representerar den riktning ytan har i 3D-rymden. 
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 Karnerfors (2013), Autodesk Maya (2013) Figur 1

Som tidigare nämnts handlar arbetet om en förenkling och stilisering av form. Vilket kan 

innefatta utelämnande av definierade drag som kan anses mindre betydande, det vill säga en 

förenkling. Men arbetets största fokus vid stilisering av form har handlat om överdrivna och 

karaktäristiska proportioner enligt en cartoon-stil. Mer om detta beskrivs i senare kapitel om 

cartoon-stilen och dess gestaltningar. Enligt en undersökning av Andreasson (2010:23) om 

vad olika kroppsbyggnader och proportioner på karaktärer inom actionbaserade spel har för 

inverkan på attraktivitet, observerades att respondenterna tenderade att föredra idealiserade 

kroppsproportioner. De karaktärerna med avvikande form ansågs konstiga. Dock är inte 

attraktivitet något som denna rapport har riktat fokus på, men vad som kan vara intressant 

att påvisa är att form och proportioner har en betydande inverkan på hur en karaktär kan 

uppfattas. 

2.1.2 Textur 

För att 3D-modellen skall återge olika färger och strukturer krävs det att modellen har en 

textur. För att kunna skapa en textur behövs en UV-map, som är modellens polygoner 

projecerade på en plan yta. Enligt Håkansson (2011:33) har val av textur en signifikant 

betydelse för hur ett objekt uppfattas. Enligt undersökningen visar resultatet att det går att 

ändra betraktarens uppfattning om vad objektets syfte är, genom att applicera en annan 

textur. Exempelvis kan en hammare istället framstå som en formklippt buske, om man byter 

ut den ursprungliga stål och gummi-texturen till en gräsliknande textur. Dock har den typen 

av radikala förändringar av textur inte skett i detta arbete. Eftersom de förändringar som 

skett har baserats på den relativt realistiska referenstexturen, med viss andel stilisering. 

Viktigt att belysa är dock att textur har en väsentlig betydelse för hur man kan uppfatta ett 

motiv. 

Vad som skiljer en relativt realistisk textur från en textur av cartoon-stil kan beskrivas på 

följande vis: En realistisk textur innehåller en större andel små diffusa detaljer i dess 

repetitiva bastextur, och textur av cartoon-stil har färre men något tydligare detaljer 

(Thomée 2007:55). Vad som mer kan skilja en relativt realistisk textur från en textur i 

cartoon-stil, är att texturer i cartoon-stil tenderar att gestaltas med högsaturerade färger. 

Mer om detta beskrivs i senare kapitel om cartoon-stil och dess gestaltningar. 
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2.1.3 Skuggning och material 

Inom 3D-grafik kan skuggning gestaltas på många olika sätt, beroende på vilket material 

som appliceras på modellen. Standardmaterialet i Autodesk Maya (2013) kallas lambert, vars 

material genererar mjuka skuggor. För att efterlikna en cartoon-stil kan ett slags filter 

användas för att förenkla skuggningen, vilket kallas cel-shading. Det finns flera sätt att 

framställa en cel-shader, eftersom det finns flera algoritmer som genererar olika resultat. 

Men gemensamt för metoderna är att de förenklar skuggorna genom att reducera antal 

valörer mellan ljus och skugga. Exempelvis kan skuggningen skalas av så att modellen 

endast renderas i två valörer. En för de ytor som riktar sig mot ljuskällan, och en för de ytor 

som riktar sig från ljuskällan vilket också kallas backface shadows. Gränsen mellan dessa två 

valörer är skarp, till skillnad från traditionell skuggning som genererar ett högt antal valörer 

med mjuka övergångar (Decaudin 1996:2). Vanligt är också att cel-shading kompletteras 

med algoritmer för att markera konturer med linjer, för att efterlikna en traditionell cartoon-

stil ytterligare. Figuren nedan (figur 2) exemplifierar hur denna teknik kan se ut på en 

tekanna. Till vänster gestaltas kannan med traditionell skuggning, till höger är cel-shading 

tillämpad. I detta arbete har skuggning inte varit till mål för utvärdering. Dock är det en lika 

väsentlig del i stilisering av 3D-grafik som textur och form, men avgränsas av tidsmässiga 

skäl. 

 

 Kannan till vänster gestaltas med traditionell skuggning, kannan Figur 2
till höger gestaltas med cel-shading. 

2.2 Visuell realism ur ett dataspelssammanhang 

I denna rapport definieras begreppet visuell realism i 3D-grafik som dataspelsgrafik, vars 

syfte är att efterlikna verklighet i så hög mån som möjligt. Detta kräver oftast ett högt antal 

polygoner för att definiera former, och högupplösta texturer för att återge detaljer och 

strukturer i material. Även om grafikhårdvaran har utvecklats, finns det än i dag inget 

dataspel som kan liknas vid fotorealism. Eftersom dataspel är ett interaktivt medium 

innebär det att grafiken måste spelas upp i realtid, vars grafik begränsas av dagens hårdvara 

som endast klarar av att hantera ett begränsat antal polygoner, samt begränsad 

texturupplösning (Mauch & Röber 2005:6). Därför används olika tekniker för att komma 

runt dessa begräsningar med liknande resultat. En av dessa tekniker kallas normal-mapping, 

vilket resulterar i att modellen ser ut att vara mer detaljerad utan att kräva fler polygoner, 

dock kan konturerna fortfarande uppfattas som något kantiga (Gahan 2008:71). Exempel på 

dataspel där man använt normal-maps och flera andra tekniker för att efterlikna en realistisk 

representation är Crysis 2 (2011) (figur 3). Många datorspel tenderar att ha övernaturliga 

inslag eller fiktiva miljöer och karaktärer, som skulle kunna betraktas orealistiska. 

Exempelvis finns många inslag av science-fiction i Crysis 2 (2011), där farkoster och robotar 
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skulle kunna anses orealistiska. Dock har dessa entiteter modellerats och texturerats med 

materialegenskaper och strukturer som på många sätt efterliknar en realistisk 

representation, vilket gör att de kan upplevas relativt realistiska. Därför kan realism inom 

datorspel betraktas mer som en grafisk stil, där motiven och gestaltningen av motiven inte 

nödvändigtvis strävar efter samma mål. Enligt spelarna själva är inte grafiken den mest 

avgörande faktorn till köp av dataspel, men spelförlagens marknadsföringsavdelningar är 

eniga om att skärmdumpar representativa för spelets grafik är den viktigaste motivationen 

till köp av dataspel. Oavsett vilket påstående som är mest korrekt, finns en trend i 

datorspelsbranschen att satsa på avancerad 3D-grafik för att locka spelare till köp (Mauch & 

Röber 2005:1-2).  

 

 I Crysis 2 (2011) har används många tekniker för att efterlikna Figur 3
visuellt realistisk grafik, exempelvis högupplösta texturer, dynamiska 

skuggor, shaders som framhäver struktur i material etc. 

Enligt Haake (2009:41) är termen ”visuell realism” eller ”visuellt realistisk” använd i 

anmärkningsvärt skiljande och förvirrande sätt. I många studier presenteras material och 

slutsatser, där de utelämnar vad de faktisk menar med termen realism. I vissa studier har 

jämförelser gjorts mellan mänskliga- och konceptuella fantasy-karaktärer. Som båda är 

gestaltade på ett sätt som skulle kunna anses som realistiska i en fiktiv kontext, exempelvis i 

en science-fiction miljö. I andra sammanhang yttrar sig skillnaden i detaljrikedom, där en 

stilisering sker i en naturalistisk stil. Vilket innebär att avsikten är att efterlikna en verklig 

representation fast förenklad, som i många fall inte bekräftas eller problematiseras (Haake, 

2009:41). I detta arbete behandlas ordet visuell realism mer som en representation för hur 

realistiskt ett motiv gestaltas, baserat på dess proportioner och materialstruktur i 

förhållande till dess eventuellt verkliga motsvarighet, och inte om motivet i sig anses vara 

realistiskt eller inte. 

2.3 Definition av cartoon-stil och dess gestaltningar 

Hur rapporten förhåller sig till termen cartoon; menas här endast den typ av visuell 

gestaltning av karaktärer som förekommer i media gestaltat i cartoon-stil. Exempelvis kan 

mediet serieteckning beskrivas som ett sätt att berätta historier genom text och bild, där de 

illustrerade bilderna hamnar under kategorin cartoon-stil. Ett annat vanligt sammanhang 
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där cartoon-stil förekommer är mediet animerad film, som förmedlar berättelser med rörliga 

bilder, oftast ackompanjerat med ljud och musik, där det endast är gestaltningen av 

karaktärer i statiskt format som är mål för granskning. Hur en karaktär rör sig, det vill säga 

hur den animeras, täcks inte av denna rapport. Valet av den engelska termen beror på att 

den svenska termen inte motsvarar det rapporten avser att utvärdera. Enligt NE (2013) 

översätts termen cartoon som ”teckning med skämtsamt, satiriskt, politiskt eller 

propagandist innehåll”, vilket kan anses något utdaterat. Den svenska termen som bäst 

motsvarar det tänkta ändamålet enligt NE (2013) är animerad film, men beskriver 

fortfarande inte det som rapporten avser att granska, eftersom det är mer av en beskrivning 

av ett medium och inte själva gestaltningen. Enligt rapporten baserar sig definitionen av 

cartoon-stil inledningsvis på principer rotade i traditionell illustration i cartoon-stil, vilket 

innebär illustrerade figurer i tvådimensionellt format. Därefter redovisas exempel där dessa 

principer kan appliceras i ett tredimensionellt format. 

2.3.1 Traditionell illustration i cartoon-stil 

Enligt Gray (1991:27) kan skapandet av entiteter i cartoon-stil beskrivas som en abstrakt 

formgivning, som består av en kombination av varsamt utvalda former. Dessa former är 

sammanfogade på ett sätt som antyder en karikatyr av exempelvis en människa, ett djur eller 

statiskt objekt, utan att förlora dess karaktäristiska och grundläggande former. Vad dessa 

typer av abstraktioner innebär och vilka former som anses grundläggande eller 

karaktäristiska redogör McCloud för (1993:30) genom sin definition av cartoon-stil, där han 

beskriver den som en förstärkning genom förenkling. Han menar att när en realistisk bild 

abstraheras till cartoon-stil, är inte syftet att eliminera detaljer, utan fokusera på specifika 

detaljer. Genom denna process kan bilden slutligen brytas ner till dess essentiella mening, 

vilket skapar förutsättningar att förstärka dess mening på ett sätt som en verklig bild inte 

kan. Att göra en adaption av en från början realistisk bild till cartoon-stil, handlar dock inte 

enbart om en förenkling. Enligt McCloud (1993:51) kan stiliseringen delas upp i två 

parametrar: Förenklingsprocessen vilket också kallas ikonisk abstraktion, och den 

konstnärliga abstraktionen vilket också kallas expressionistisk abstraktion. Vad McCloud 

menar med specifika detaljer som skapar en essentiell mening, skulle kunna exemplifieras 

med Blairs (1994:32–86) kategorisering av visuella karaktärsstereotyper. Genom att 

fokusera på vissa detaljer och proportioner och överdriva dem, kan uppfattningen av en 

karaktärs personlighet förstärkas, vilket ofta förekommer inom media i cartoon-stil.  

 

 Bland Blairs kategorisering av karaktärsstereotyper inom media Figur 4
i cartoon-stil gestaltas här ”den dumma och klantiga” karaktären. 
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Exempel på de visuella karaktärsstereotyper som Blair nämner är ”den dumma och klantiga 

karaktären” (figur 4), ”den stora och stridslystna karaktären”, ”den kaxiga besserwissern”, 

”den gulliga karaktären” och ”den unga hjältinnan” m.fl. Dock är dessa visuella 

karaktärsstereotyper troligen inte baserade på vetenskaplig forskning. Utan formgivna enligt 

karaktärsdrag baserade på ett flertal, återkommande karaktärer inom animerad film i 

cartoon-stil. Enligt egna erfarenheter är dessa stereotyper vanligt förekommande inom 

animerad film i cartoon-stil. 

Enligt Disney är syftet med entiteter stiliserat i cartoon-stil inte att kopiera verkligheten eller 

återskapa handlingar precis som de faktiskt sker, utan att skapa en karikatyr av dessa 

handlingar. Han menar också att vi inte kan skapa fantastiska saker baserat på verkligheten, 

utan att först känna till verkligheten (Bendazzi 1994:65). Liknande utlåtande nämner Gray 

(1991:32) där han påstår att de bästa cartoon-teckningarna är skapade av dem som har 

tillräcklig kunskap om människors eller djurs form, eftersom bra cartoon-teckning är rotad i 

verkligheten. I traditionell animation i cartoon-stil förenklas karaktärer till stor del också av 

praktiska skäl. Enligt Blair (1994:12) brukar en karaktärs kroppsform och proportioner i 

cartoon-stil basera sig på runda former, där karaktären ofta byggs upp av sfärer eller cirklar. 

Eftersom det är vanligt i en animations-studio att flera personer arbetar på samma karaktär 

vid animation, är det viktigt att konstruera karaktären så enkelt och pedagogiskt som 

möjligt. Han hävdar också att runda former lättare flyter samman vid animation. 

 

 I Disneys Snövit och de sju dvärgarna (1937) är färgläggning och Figur 5
skuggning av karaktärer enkel, jämfört med den detaljerade bakgrunden. 

I många animerade filmer har karaktärer ett fåtal färger och förenklad eller helt uteblivna 

valörer, eftersom dessa detaljer behöver ritas om bild för bild vid animation, vilket tar längre 

tid. Till skillnad från den statiska bakgrunden vars detaljnivå är betydligt högre. I Disneys 

Snövit och de sju dvärgarna (1937) är färgläggning och skuggning av karaktärer enkel, 

jämfört med den detaljerade bakgrunden (figur 5). Ett annat karaktäristiskt drag från 

animerad film i cartoon-stil är att färgerna tenderar att vara högsaturerade. Enligt Mauch & 
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Röber (2005:4) har färger en betydande roll för att etablera olika stämningar, där en scen 

exempelvis kan upplevas som obehaglig eller trygg beroende på val av färg. 

2.3.2 Cartoon-stil gestaltat i tre dimensioner 

Som tidigare nämnts finns det forskning för hur stilisering kan förklaras i ett 

tvådimensionellt format, men det finns för närvarande inte någon särskilt etablerad 

forskning hur denna process kan se ut i ett tredimensionellt format. Därför förklaras den 

tredimensionella gestaltningen genom att hitta likheter, baserade på de principer som finns i 

traditionell illustration i cartoon-stil. Dock finns det skillnader på hur man praktiskt når 

fram till dessa liknande gestaltningar. Exempelvis består som tidigare nämnts karaktärer i 

cartoon-stil ofta av cirkulära och runda former för att underlätta animationsarbetet. I 

tredimensionell animation har detta dock ingen betydelse, eftersom det är datorn som ritar 

ut de interpolerade bilderna mellan de animationsposer som animatören arrangerat. Därför 

sker formgivning av en karaktär i cartoon-stil inom 3D-grafik främst av estetiska skäl, med 

undantag till något som kallas polygon-flöde. Gorden (2005:152) menar att det är viktigt att 

ta hänsyn till polygon-flöde i 3D-grafik, för att karaktären skall få jämna ytor, samt kunna 

deformeras utan att tappa sin volym. Ett annat exempel på praktisk formgivning är att 

karaktärer i cartoon-stil inom 3D-grafik tenderar att ha aningen smala armar och/eller ben, 

eftersom deformeringen inte blir lika uppenbar vid knän och armbågar på smala lemmar. 

Som tidigare nämnts minskas också antal valörer i traditionell illustration i cartoon-stil för 

att spara tid. I 3D-grafik behöver man inte ta hänsyn till detta på samma sätt eftersom 

färgläggningen, det vill säga textureringen, endast behöver göras en gång. När karaktären 

sedan animeras är det datorn som ritar om modellen bild efter bild. Vad som bör belysas är 

dock att vid skapande av karaktärer behöver inte alla val göras av praktiska skäl, utan av 

estetiska skäl. Vars intuition exempelvis kan vara att förmedla en särskild stämning, eller 

rikta sig till en viss målgrupp. Karaktären Gru från den animerade filmen Dumma mej 

(2010) är ett tydligt exempel på en 3D-kraktär gestaltad i cartoon-stil (figur 6). 

 

 Karaktären Gru från den animerade filmen Dumma mej (2010) Figur 6
är ett tydligt exempel på en 3D-kraktär gestaltad i cartoon-stil 
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2.3.3 Genusaspekter inom cartoon-stil 

I rapporten står genusaspekten inte i fokus, men förbises inte eftersom det finns väsentliga 

skillnader i gestaltning av män och kvinnor inom animerad film i cartoon-stil. Som tidigare 

nämnts gestaltas karaktärer i cartoon-stil ofta med överdrivna proportioner, som baseras på 

karaktäristiska drag representativt för karaktärens personlighet. Eftersom de karaktäristiska 

dragen blir överdrivna, bidrar detta till att de könsstereotypiska dragen ofta blir överdrivna. 

Vilket resulterar i en större skillnad mellan män och kvinnor gestaltade i cartoon-stil jämfört 

med en realistisk representation. Detta skulle kunna ge konsekvenser, relaterat till Taylors 

(2003:39, genom Carr 2006:165) argumentationer angående gestaltning av man och kvinna 

i dataspel. Där hon hävdar att mannens ofta större muskelmassa kan ses som en praktisk 

fördel, gentemot kvinnans större byst som endast kan ses som ett sexuellt attribut. 

Karaktären Jessica Rabbit (figur 7) från filmen Vem satte dit Roger Rabbit (1988), 

exemplifierar hur anspelning på sexualitet kan förstärkas genom dess karikatyr. 

 

 Jessica Rabbit från Vem satte dit Roger Rabbit (1988) Figur 7
exemplifierar tydligt hur överdriva proportioner kan anspela på sexualitet. 

En annan skillnad är också att karaktärsstereotyperna som Blair (1994:32–86) exemplifierar 

med oftast appliceras på specifika kön. Exempelvis gestaltas karaktärsstereotyperna ”den 

dumma och klantiga”, samt ”den stora och stridslystna” i stort sett uteslutande av manligt 

kön. Vilket gör att det sällan förekommer kvinnliga karaktärer med lång och smal haka, stora 

händer och fötter, trötta ögon och hängig hållning, eller kvinnliga karaktärer med bred nacke 

och breda axlar, litet huvud, stora händer och korta ben med stora fötter. Andra exempel är 

”den gulliga karaktären” som oftast gestaltas av kvinnligt kön. 

2.3.4 Våld gestaltat i cartoon-stil 

Sedan animerad film först lanserades, har våldet enligt Potter & Warren (1998) varit en stor 

del av innehållet inom medier gestaltade i cartoon-stil. Oavsett om handlingar som gestaltas 

i cartoon-stil förmedlas i ett dramatisk eller komiskt sammanhang, är andelen våld högre än 

i andra typer av medier. Gerbner m.fl. (1994, genom Kirsh 2006:160) hävdar att barn och 

ungdomar i regel exponeras för mer våld genom animerad film i cartoon-stil på 

lördagsmorgonen, än vad de gör senare på dagen genom program visade under bästa 

sändningstid. Kirsh (2006:161) hävdar att även om termen cartoon antyder komiska inslag, 
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porträtteras inte allt våld gestaltat i cartoon-stil i ett komiskt sammanhang. Vissa medier i 

cartoon-stil förmedlar enbart våld, där ett exempel på detta är Batman: The Animated 

Series (1992). Denna serie förmedlar berättelser där våld bekämpas med våld, utan någon 

form av komiska inslag. Kirsh (2006:162) hävdar att eftersom medier i cartoon-stil skiljer sig 

markant från verkligheten, blir det därför svårt för åskådaren att göra en koppling mellan 

det våld som skildras på skärmen och hur det skulle uppfattas som ett hot riktat mot 

åskådaren själv. Därför minskar andelen reflekterat våld associerat med mediet. Hayes 

(1978, genom Kirsh 2006:161) menar att det är viktigt att undersöka vilken typ av effekt våld 

gestaltat i cartoon-stil har för inverkan på barn och ungdomar, då många forskare hävdar att 

komedi har en förmildrande och kamouflerande effekt på det våld som skildras (King 2000, 

Potter & Warren 1998, genom Kirsh 2006:161). Atkin (1983, genom Kirsh 2006:166) hävdar 

också att oavsett vilket medium våld gestaltas i, är skildringar av våld gestaltade med låg 

andel realism ansedda som mindre våldsamma. 

Ovan nämnda påståenden grundar sig delvis på tidigare studier, men flera påståenden är 

mer av analytisk och hypotetisk karaktär, vilket eventuellt minskar dess sanningsvärde. Men 

det undgår inte att mycket många av dessa påståenden stämmer baserat på egna 

erfarenheter. 

 

 I Batman: The Animated Series (1992) har Batman gestaltats Figur 8
genom stilisering, vilket skapat en kamouflerande effekt på våldet. 

Om man granskar gestaltningen av Batman: The Animated Series (1992) (figur 8), framgår 

en förenkling av skuggor till relativt få valörer, dess form är dels förenklade men också 

abstraherade i expressionistisk-stil genom överdrivna proportioner. Dess textur, det vill säga 

materialens utseende är förenklade och saknar någon form av struktur samt att färgerna är 

något saturerade. Liknande form av stilisering som i Batman: The Animated Series (1992), 

där form och textur förenklas och proportioner blivit överdrivna, förekommer också i 

dataspel gestaltade genom 3D-grafik. Exempelvis kan gestaltningen av karaktärer i Team 

Fortress 2 (2007) (figur 9) också bidra till ”kamouflerande” effekt på spelets våld enligt 

resonemangen ovan, vars våld kan anses relativt omfattande. Denna effekt kan vara särskilt 

avgörande eftersom Team Fortress 2 (2007) till skillnad från Batman: The Animated Series 

(1992) är ett dataspel av interaktiv karaktär. 
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 I Team Fortress 2 (2007) används liknande typ stilisering som Figur 9
Batman: The Animated Series (1992), men är istället gestaltad i 3D-grafik. 

Med hänvisning till dessa teoretiska utgångspunkter tycks våld i cartoon-stil ha en viss 

inverkan på barn och ungdomar, men inte i lika hög grad tack vare dess humoristiska 

gestaltning som avdramatiserar våldet. Vad som har varit av intresse med hänvisning till 

datorgrafikens utveckling och strävan efter visuell realism, har varit att ta reda på vad i 

stiliseringsprocessen som är mest avgörande. Vid stilisering av form och textur, vilken av 

egenskaperna skulle anses anspela mest på humor, eller vilken egenskap skulle i högst grad 

frångå en realistisk representation? Vad som kan öka intresset att forska om denna 

problematik inom dataspel, kan vara att dataspel till skillnad från animerad film är ett 

interaktivt medium. Potter & Warren (1998) påstår att komiska tv-program räknas som en 

aktivitet av ”lågt engagemang”, där tittaren tenderar att ignorera våld skildrat i dessa 

sammanhang (Potter & Warren 1998, genom Kirsh 2006:163). Eftersom dataspel är ett 

interaktivt medium, kräver denna aktivitet troligen en relativt hög andel engagemang. 

Hypotetiskt sätt skulle ett ökat engagemang göra att mottagligheten för våld vid en realistisk 

representation blir påtagligt starkare, jämfört med en stiliserad representation i cartoon-stil. 

Enligt organisationen ESRB (1994) delas dataspel in i sex olika typer av åldersklassificering: 

Tidig barndom, alla, alla 10+, tonåring, mogen och endast vuxna. På dess beskrivningar 

nämns termen cartoon i två av dem; alla och alla 10+. Under kategorin ”alla” placeras 

innehåll som generellt sätt passar för alla åldrar. Vilket accepterar ”minimal cartoon”, 

fantasy eller mild våldsamhet samt sällan förekommande bruk av milt språkbruk. Under 

kategorin alla 10+ placeras innehåll som lämpar sig för barn och ungdomar från 10 år och 

uppåt. Vilket accepterar ”mer cartoon”, fantasy eller mild våldsamhet samt milt språkbruk 

och/eller provocerade innehåll. Under innehållsbeskrivningen definieras våld i cartoon-stil 

som: ”Violent actions involving cartoon-like situations and characters. May include violence 

where a character is unharmed after the action has been inflicted” (ESRB 1994). 

Att avgöra utifrån beskrivningarna är termen cartoon inte särskilt väl beskriven. Med tanke 

på hur dataspel allt mer går ifrån den traditionella definitionen av vad termen cartoon 

innebär, kan det finnas behov av att etablera och definiera nya subkategorier, för att 

precisera de olika gestaltningar som redan finns i många datorspel. Exempelvis realistisk 

karikatyr eller semi-cartoon etc. Men vilka av de här hypotetiska subkategorierna som skulle 

kunna anses som mer eller mindre barnvänliga, diskuteras senare i utvärderingen. 



 12 

3 Problemformulering  

På senare tid har gränsen mellan verklighetstrogen representation och tydligt fiktiv dito 

inom datorgrafik blivit allt mer utsuddad, eftersom grafikhårdvarans utveckling bidragit till 

att grafiken allt mer kan efterlikna verkligheten. I denna rapport granskas spektrumet 

mellan realistisk- och cartoon-stil, med fokus på grafik inom dataspel ur främst barn och 

ungdomars perspektiv, men också vuxnas. Kort sagt beskrivs cartoon-stilen som en 

karikerande förenkling eller stilisering av bildmässig representation, som i detta fall 

avgränsas till egenskaperna form och textur. Stilisering av dessa egenskaper har isolerats 

samt kombineras i tre olika versioner applicerade på två karaktärer, där den slutgiltiga 

frågeställningen lyder: 

Vad påverkar uppfattningen av en från början relativt realistisk karaktär mest, om en 

cartoonisering sker genom stilisering av form, eller av textur? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Praktiskt Arbete 

Det praktiska arbetet har bestått av två modellerade karaktärer, där respektive karaktär 

renderats i tre olika versioner. Fokus riktades på att få klart samtliga versioner för en 

karaktär först, eftersom de tre versionerna var en förutsättning för att besvara 

frågeställningen och utvärdera resultatet. Valet av två karaktärer har varit för att göra en 

bättre generalisering över hur stilisering kan påverka karaktärer i allmänhet, dock har fler än 

två karaktärer inte varit möjligt med avseende på projektarbetets tidsbegränsning. 

Karaktärerna har baserats på Blairs (1994) visuella karaktärsstereotyper inom animerad film 

i cartoon-stil: Den ena på den ”stora och stridslystna karaktären”, och den andre på ”den 

dumma och klantiga” karaktären. Valet av två olika karaktärsstereotyper vars utseende 

representerar olika personlighetstyper, har varit för att kunna se om uppfattningen är olika 

beroende på vilka fysionomiska karaktärsdrag som stiliseras. Exempelvis om överdrivna 

proportioner skulle antyda mer humor oavsett om karaktärens utseende är tänkt att anspela 

på humor eller inte. 

Den första versionen har gestaltats så realistiskt som möjligt, med syfte att den ska fungera 

som referens. De andra två versionerna har bestått av en hybrid av realistisk- och cartoon-

stil. Där den ena har gestaltats med relativt realistisk form och stiliserad textur i cartoon-stil, 

och den andra har gestaltats med relativt realistisk textur och stiliserad form i cartoon-stil. 

De sammanlagt sex olika versionerna presenterades i poser karaktäristiska för de visuella 

karaktärsstereotyper som de representerar, genom turntable-animationer och stillbilder. En 

turntable-animation innebär ett kort filmklipp där modellen roterar 360 grader eller mer. 

Motiveringen till turntable-animationer har varit för att i viss mån simulera hur karaktären 

skulle kunna gestaltas i ett dataspel. 

3.1.2 Undersökning 

För att besvara frågeställningen har en surveyundersökning utförts, vilket utgjorts av en 

metod för datainsamling baserad på kvantitativa och kvalitativa data (Østbye m.fl. 

2002:132). Datainsamlingen har utförts genom frågeformulär i form av gruppenkäter främst 

baserade på slutna frågor och skalor. Formuläret har också kompletterats med enstaka 

öppna frågor för att ge möjlighet till mer nyanserade svar. Enligt Østbye m.fl. (2002:132) 
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innebär gruppenkäter att forskaren samlar respondenter i grupper och delar ut eller läser 

upp frågorna i formuläret, som besvaras skriftligt. Denna metod lämpar sig endast vid 

tillställningar där personer av naturliga skäl samlas av annan anledning än för intervjun. 

Metoden kan vara till fördel vid experiment, när man exempelvis ska visa olika versioner av 

Tv-nyheter. Att samla in data genom enkäter är också mer tidseffektivt eftersom en person 

kan administrera flera svar samtidigt. 

Vid insamling av data har det varit viktigt att ta hänsyn till aspekterna: validitet, 

generaliserbarhet och reliabilitet. Generaliserbarhet innebär hur väl analysen av data kan 

anses som allmängiltig. Validitet gäller hur väl metoden genererar relevant data för att 

besvara frågeställningen. Reliabilitet handlar om hur pålitlig datan anses vara. En hög grad 

av validitet och realitet anses nödvändigt för att kunna generalisera analysresultaten (Østbye 

m.fl. 2002:120). Enligt Østbye m.fl. (2002:271) bör valet av metod först och främst härledas 

från frågeställningen. Generellt sätt kan kvantitativa metoder ge större möjlighet till 

generalisering, och kvalitativa metoder ge möjlighet att djupare analysera enskilda 

situationer. Dock kan en kvalitativ metod generera kvantitativa och kvalitativa data, vilket 

innebär att metoderna inte nödvändigtvis står i konkurrerande förhållande till varandra 

(Østbye m.fl. 2002:100). Mer ingående beskriver Østbye m.fl. (2002:157) att en kvantitativ 

analys innebär att man analyserar innehåll som yttrar sig i siffror och statistik, och att en 

kvantitativ innehållsanalys handlar om hur man på ett systematiskt och objektivt sätt tolkar 

datan (Østbye m.fl. 2002:213). Enligt frågeställningen har syftet varit att ta reda på vilken 

typ av stilisering som påverkar uppfattningen mest. Exempelvis vad som skulle anses mer 

eller mindre realistiskt, vilket baseras på respondentens egen definition av vad de anser vara 

mer eller mindre realistiskt. Det som har varit av intresse att utvärdera har varit att se om 

det finns en gemensam nämnare i vad respondenterna skulle anse mer eller mindre 

realistiskt. Vilket har gjort att en generalisering har efterfrågats för att skapa en helhetsbild 

som sedan analyserats. Därför har en kvantitativ analysmetod med frågor som genererar 

data av kvantitativt slag ansetts lämpligt. 

Vad som har motiverat en formaliserad enkätundersökning har varit för att 

datainsamlingen, bearbetningen samt analysen av datan har kunnat genomföras effektivt 

med få tolkningsproblem, dock på bekostnad av möjlighet att närma sig ett mer teoretiskt 

komplicerat begrepp (Østbye m.fl. 2002:41). Enligt Østbye m.fl. (2002:132) inhämtar 

surveyundersökningar normalt information om personer, vilket i denna undersökning bland 

annat handlar om vad respondenten anser vara mer eller mindre realistiskt. Vid 

surveyundersökningar som granskar attitydfrågor kan det vara svårt att kontrollera om 

respondenten svarat ”rätt” eller ”fel”. Det finns ingen gemensam måttstock för attitydens 

styrka (Østbye m.fl. 2002:141). Därför kan det bli svårare och ta längre tid att formulera ett 

formulär med frågor om attityd som genererar god reliabilitet och validitet. Öppna och 

slutna frågor används vid olika slags situationer, där slutna frågor oftast används när 

forskaren anser sig veta det möjliga utfallet eller vill begränsa det möjliga utfallet (Østbye 

m.fl. 2002:143). Vad som talat mot att använda slutna frågor för denna undersökning, skulle 

kunna vara att det möjliga utfallet har varit aningen svårt att avgöra. Vad som talat för slutna 

frågor i detta sammanhang har varit möjligheten att begränsa de möjliga utfallen, för att 

kunna kvantifiera datan och mäta skillnader i svar. En annan fördel med slutna frågor har 

varit att underlätta för den yngre urvalsgruppen, som eventuellt har haft svårigheter att 

utrycka sina åsikter i tal och skrift. Att basera undersökningen helt på öppna frågor hade 

troligen lett till vilseledande svar som hade varit svårare att analysera. 



 14 

Vad som motiverat frågor i form av skalor har varit möjligheten att generera mätbar, 

kvantitativ data som går att överblicka grafiskt i stapeldiagram. På så sätt har möjligheten att 

observera ett värde på hur andelen uppfattning av realism och attityd sett ut för varje 

version. Vilket skapat möjligheten att observera hur skillnaden varierar mellan versionerna, 

som i sin tur har gått att mäta för att visa vad av form och textur som skulle kunna ha störst 

påverkan. 

Modellerna presenterades genom turntable-animationer, som visas en i taget. Denna 

presentationsform kompletterades också med renderade stillbilder, för att ge respondenten 

mer tid till att granska, reflektera och jämföra versionerna. Innan respondenten fick svara på 

enkäten presenteras samtliga turntable-animationer, eftersom resultatet har kunnat 

påverkas av ordningen som modellerna presenteras i. Ett eventuellt scenario hade annars 

varit att de första modellerna i högre grad baseras på ett första intryck, än de senare 

modellerna som blivit mer av jämförelser med de tidigare modellerna. När samtliga 

versioner spelats upp, visades de en gång till. Under tiden som de spelades upp en andra 

gång har respondenterna möjlighet att fylla i enkäten. Respondenterna har svarat på 

enkäterna i grupper om fem, eftersom det av praktiska skäl skulle bli svårt att visa turntable-

animationerna för fler än fem personer i taget. En potentiell nackdel med gruppenkäter har 

dock varit att risken för att respondenterna påverkat varandras beslut blir påtagligt större. 

Frågorna på enkäten har bestått av tre frågor till respektive version. 

Från början var tanken att låta respondenten sätta kryss på en onumrerad skala för att ge 

möjlighet till mer preciserade svar, dock ändrades detta beslut efter en pilotstudie, som 

påvisade att undersökningen blev mer lättförstådd med sifferskalor. Skalorna har två 

extrempunkter och en markerad mittpunkt, vars syfte är att ge respondenten möjlighet att 

svara neutralt. Att inkludera en mittpunkt kan dock leda till att fler tenderar att svara mot 

mitten fastän de kanske har en extremare åsikt, dock kan utelämnande av mittenpunkt leda 

till systematiska fel (Østbye m.fl. 2002:146). Första frågan handlar om hur verklig 

respondenten anser att karaktären ser ut, där skalan gränsar mellan väldigt mycket och inte 

alls. De andra två frågorna handlar om vilken attityd som de upplever att karaktären 

förmedlar. Ena frågan gränsar skalan mellan vänlig och hotfull, andra frågan gränsar mellan 

lustig och allvarlig. Bland svarsalternativen har alternativet ”vet inte” funnits med. Enligt 

Østbye m.fl. (2002:146) är det viktigt vid attitydfrågor att inte tvinga respondenter att ta 

ställning om de är osäkra på frågan. Nackdelen är dock att vissa kan tendera att välja det 

bekväma alternativet ”vet inte” fastän de har en åsikt. En pilotstudie genomfördes på två 

personer, dock i något högre ålder än den tänkta population som varit mål för granskning. 

Inga radikala förändringar gjordes på formuläret efter pilotstudien eftersom den gav utslag 

och ansågs begriplig, bortsett från ändringen till en sifferskala. 

Den population som varit mål för undersökning har varit främst barn och ungdomar, 

eftersom de troligen brukar medier i cartoon-stil i högst utsträckning jämfört med andra 

åldersgrupper. Vilket har gjort att gruppenkäter lämpat sig väl eftersom barn och ungdomar 

naturligt samlas genom skolan. Eftersom en undersökning som inkluderar alla barn och 

ungdomar hade varit för omfattande, har en statistisk generalisering tillämpas. Vilket 

innebär att ett urval respondenter svarar för hela populationen (Østbye m.fl. 2002:151). För 

att kunna göra en bra generalisering krävs det att detta urval sker noggrant (Østbye m.fl. 

2002:244). Metod för urval av har varit ett ickesannolikhetsurval, där skolelever från Skövde 

i ålder mellan 7–16 år har deltagit i undersökningen, indelade i två ålderskategorier. Nio 

respondenter på 7-9 år och tio respondenter på 15-16 år, för att se om uppfattningen varierar 
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mellan yngre och äldre barn och ungdomar. Ett senare beslut var också att inkludera vuxna 

respondenter, för att ge en mer nyanserad bild och svar av eventuellt högre reliabilitet. 

Enligt Østbye m.fl. (2002:249) är ett ickesannolikhetsurval inte att rekommendera för 

generalisering, men på grund av praktiska och tidsmässiga skäl var någon annan typ av 

urvalsmetod troligen inte möjlig. Antalet respondenter var från början tänkt att vara ca 20 

personer, men blev slutligen 29 eftersom vuxna respondenter också inkluderades bland 

urvalet. Som tidigare nämnts står genusaspekten inte i fokus, men har inte utelämnas helt. 

För att ge mer nyanserade svar som tar hänsyn till båda könens uppfattning, har målet varit 

att få en så jämn könsfördelning som möjligt. För att skapa en bättre generaliserbarhet hade 

ett slumpartat urval baserat på respondenter från olika klasser eller skolor från olika delar av 

landet lämpat sig bäst. Dock har detta inte skett av praktiska och tidsmässiga skäl, samt att 

eventuella skillnader i omgivning troligen inte påverkar den efterfrågade uppfattningen 

nämnvärt. Vad som mer hade kunnat styrka generaliserbarheten hade varit att ha ett större 

urval, men detta begränsas i denna undersökning av tidsmässiga skäl. 

De etiska aspekter som behövs tas hänsyn till är främst urvalsgruppen. En av dessa aspekter 

kan vara att anpassa språket till en yngre målgrupp. Enligt Østbye m.fl. (2002:144) är det 

viktigt vid surveyundersökningar att undvika obekanta ord, eller ord som kan ha olika 

betydelser för olika delar av befolkningen. Vilket leder till att formuläret har behövt tillämpa 

mer lättförståeliga synonymer, som fortfarande har kunnat besvara frågeställningen utan att 

validiteten blivit lidande. Angående den teoretiska utgångspunkten att en humoristisk 

gestaltning har möjlighet att ”kamouflera” våld, kan termen humoristisk vara relativt 

obekant för 9 åringar. En mer bekant och närliggande synonym kan exempelvis vara 

begreppet lustig, som har använts i enkäten. 
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4 Genomförande 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Anatomi och kroppsproportioner 

Genomförandet började med en efterforskning i anatomi och kroppsproportioner, eftersom 

Disney (1994:65) och Gray (1997:32) som tidigare nämnts hävdar att man först behöver 

känna till verkligheten för att kunna göra en karikatyr av den. Detta innebar insamling av 

referensbilder på manliga kroppar och kroppsdelar, samt litteratur om anatomi. 

Referensbilderna var dels fotografier på riktiga modeller, men också på 3D-modeller och 

illustrerade figurer, för att skapa en djupare förståelse för hur kroppens proportioner och 

muskulatur ser ut i olika perspektiv och vinklar. Enligt Szunyoghy & Fehér (2010:23) kan 

kroppens rätta proportioner bestämmas med hjälp av huvudets storlek. Kroppens längd kan 

vara mellan 6,5 till 8 huvuden hög, oftast 7,5 huvuden hög. Ansiktet kan delas in i ett vågrätt 

plan i höjd med ögonen, där huvudets topp ner till ögonen och från ögonen ner till hakans 

slut är lika höga. Man kan också dela in huvudet i tre lika höga delar; från hårfästet till 

ögonbrynen, från ögonbrynen till nässpetsen samt från nässpetsen ner till hakans slut 

(Szunyoghy & Fehér 2010:23).  

 

 En 3D-modell med relativt realistisk anatomi baserad på Figur 10
idealiserade och atletiska proportioner. 

Utifrån dessa anatomiska riktlinjer skapades först en 3D-modell vars syfte var att i största 

möjliga mån efterlikna realistisk anatomi med idealiserade och atletiska proportioner (figur 

10), som skulle fungera som grundstomme för de två visuella karaktärsstereotyperna som 
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skulle skapas. Dels för att få de relativt realistiska versionerna för karaktärerna att se så 

proportionerligt trovärdiga ut som möjligt. Dels för att skapa en karaktär med idealiserade 

proportioner som skulle kunna betraktas som ”opersonlig” eller ”neutral”. Där avvikelser 

mellan modellen med idealiserade proportioner och de visuella karaktärsstereotyperna, har i 

detta arbete betraktats som fysionomiska karaktärsdrag, som sedan överdrivits vid 

stilisering av form. Denna metod förklaras mer genomgående under koncept- och 

modelleringskapitlen, samt problematiseras i diskussionskapitlet. Att bestämma 

utgångspunkt för en 3D-modell som kan betraktas som ”neutral” eller ”opersonlig” kan dock 

vara problematiskt, eftersom en personlighet inte behöver ha någon koppling till en viss 

kroppsform såvida man inte gör en generalisering. Enligt Haake (2009) bär en viss typ av 

utseende alltid med sig sociala, kulturella, psykologiska eller emotionella associationer, som 

gör att det inte finns något som kallas ”visuellt neutral karaktär” (Gulz, Ahlnér & Haake 

2007; Haake & Gulz 2008; Isbister, 2006). Enligt Peck (1979) beror kroppsbyggnaden på 

bland annat på aspekter som ålder, kön, etnicitet och vikt. En individ av manligt kön har 

uppnått sin fulla mognad vid ungefär 25 års ålder, där idealiserade proportioner för en 

nyligen mogen individ är vad man kallar den ”den perfekta formen” (Peck 1979:215). Med 

tanke på att kroppen kan se mycket olika ut med avseende på dessa aspekter, har det varit 

svårt att avgöra vilka proportioner som kan anses ”rätt” eller ”fel”. Vilket gjort det 

problematiskt att på ett rättvist sätt efterlikna en realistisk representation av en människa. 

Därför blev utgångspunkten baserad på de riktlinjer som funnits inom litteratur om 

mänsklig anatomi, som har baserat sig på en proportionerligt idealiserad atletisk kropp, 

eftersom riktlinjerna ansågs tydliga vilket var till stor hjälp vid modelleringen. 

 

 Till vänster en referensbild för en anatomisk idealiserad atletisk Figur 11
kropp, till höger är bilden modifierad och uppdelad i två plan i x- och z-led. 

Innan karaktären skapades letades en referensbild upp (figur 11, vänster) som bekräftar 

dessa riktlinjer samt visar kroppen i tre olika perspektiv, för att underlätta skapandet av en 

karaktär med idealiserade proportioner i 3D-grafik. Bilden ovan exemplifierar de 

idealiserade atletiska proportionerna, som delas in i åtta huvuden. Där höjden från huvudet 

till skrevet består av fyra huvuden, liksom höjden från skrevet till fötterna som också består 
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av fyra huvuden. Kroppen är ungefär tre huvuden bred, baserat på huvudets bredd. 

Referensbilden modifierades och delades upp två plan i x- och z-led (figur 11, höger), för att 

skapa möjligheten att se referensbilden i tre dimensioner och underlätta att fånga 

proportionerna så exakt som möjligt vid modelleringen. Denna modell liksom de andra två 

karaktärerna skapades genom programmet ZBrush (2013), eftersom programmet kan 

hantera ett högt antal polygoner, vilket gav möjligheten att närma sig en realistisk 

representation i högsta möjliga mån. 

4.1.2 Moodboard och koncept 

Som tidigare nämnts var tanken att skapa två karaktärer, som representerar två olika 

visuella karaktärsstereotyper inom cartoon-stilen med olika fysionomiska karaktärsdrag. I 

rapporten delas karaktärerna in i karaktär 1, som baseras på ”den stora, stridslystna 

karaktären” och karaktär 2 som baseras på ”den dumma och klantiga karaktären”. Blair 

(1994:52) beskriver proportionerna för ”den stora, stridslystna karaktären” på följande vis: 

Litet huvud, stor bröstkorg samt stor haka och käkar. Armarna är långa och kraftiga med 

stora händer. Höftdelen är liten samt benen är korta och kraftiga. Öronen är små, nacken är 

bred och kraftig. Ögonbrynen är kraftiga samt läppen är stor och hängig. Anledningen till 

valet av denna karaktärsstereotyp var för att dess karaktärsdrag skulle kunna anspela mer på 

våld, där intresset var att se om stiliseringen skulle kunna ha en förstärkande eller 

reducerande effekt på denna anspelning. För karaktär 1 samlades fotoreferensbilder på 

muskulösa manliga kroppar och ansikten (figur 12), som skulle kunna personifiera denna 

karaktärsstereotyp enligt riktlinjerna ovan. 

 

 Referensbilder för kroppsbyggnad till karaktär 1 Figur 12

Valet av kläder blev baserat på ett pirat-tema. Dels för att förstärka karaktärsdragen som var 

tänkt att anspela på våld, eftersom pirater kan associeras med plundring och illvilja. Dels för 

att placera vissa igenkänningstecken med avsikt att underlätta för betraktaren att förstå att 

samma karaktär återkommer i de olika versionerna. Dessa igenkänningstecken blev 

exempelvis en ögonlapp och krok, samt för klädseln och temat i sin helhet. 
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 Moodboard för val av kläder till karaktär 1 Figur 13

För att förenkla processen att skapa karaktären i 3D-grafik gjordes en konceptskiss. 

Konceptskissen grundade sig på en renderad bild av modellen med idealiserade 

proportioner, som redigerades till ett slutgiltigt koncept inspirerad av moodboard och 

referensbilder. Karaktärens proportioner på konceptskissen skiljer sig från modellen med 

idealiserade proportioner, som delvis har baserat sig på karaktärsstereotypen för karaktär 1. 

Arbete lades på att ta hänsyn till dessa stereotypiska karaktärsdrag, utan att karaktären 

avviker i den grad att skulle tappa trovärdighet som en realistisk representation av 

stereotypen, eller ser ut som något annat en människa. Kläderna är delvis åtsittande samt 

armar och ben är bara, för att i största möjliga mån behålla den karaktäristiska siluetten och 

proportionerna för karaktärens muskulösa kroppsbyggnad. 

 

 Ett koncept på karaktär 1, som grundar sig på modellen med Figur 14
idealiserade proportioner. 
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För karaktär 2 var tanken att anspela på karaktärsstereotypen ”den dumma och klantiga 

karaktären”. Enligt Blair (1994:52) beskrivs utseendet på följande sätt: Lång och tanig hals, 

puckelrygg och sluttande axlar. Armarna är långa och hängiga med stora händer. En hängig 

rumpa och lågt och löst sittande byxor. Fötterna är enorma och klumpiga, huvudet är något 

framåtlutande med trötta ögon samt stor näsa. Avsaknad av eller extremt liten haka, 

utstickande adamsäpple, stor utputande mage samt lågt sittande skrev. 

 

 Moodboard för kläder och kroppsbyggnad för karaktär 2 Figur 15

För att personifiera denna karaktärsstereotyp har inspiration hämtats av Långben, som är ett 

tydligt exempel på denna stereotyp. För att återigen skapa vissa igenkänningstecken valdes 

temat fiske, där attribut för detta blev fiskehatt och stövlar. Temat fiske valdes också 

eftersom det i kontrast med pirat-temat, kan anses som en harmlös aktivitet som inte 

behöver förknippas med våld. Samt att Långben som kan associeras med humor, också 

skulle kunna förknippas med fiske. Tanken var också att göra karaktär 2 något äldre, 

eftersom de stereotypiska karaktärsdragen har likheter med en äldre man. Därför samlades 

referensbilder på äldre fiskare som sedan sammanställdes till en moodboard. För karaktär 2 

gjordes ingen konceptskiss, dels av tidsbrist, dels för visionen för hur karaktären skulle se ut 

var ganska klar efter komponeringen av moodboarden. 
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4.2 Skapandet av karaktärerna 

4.2.1 Modellering 

Vid skapandet av karaktärerna gjordes de relativt realistiska versionerna först, eftersom de 

andra versionerna skulle utgå från den realistiska representationen som sedan stiliserats. 

Dessa skapades först med ett högt antal polygoner, för att i högsta möjliga mån efterlikna en 

realistisk representation. Eftersom arbetets fokus ligger på grafik inom dataspel som endast 

klarar av ett begränsat antal polygoner, har karaktärens antal polygoner reducerats och dess 

polygon flöde optimeras genom ett program vid namn Topogun (2012). Som tidigare nämnts 

är enligt Gorden (2005:152) polygonflöde viktigt att ta hänsyn till för att modellen skall få 

jämna ytor. Polygonflöde är också viktigt för att skapa förutsättningar att konstruera en väl 

optimerad UV-map, vilket var av stor vikt för senare textureringsarbete. För att behålla de 

detaljer och strukturer som karaktären har med det högre polygonantalet har en normal-

map skapats genom programmet ZBrush (2013). 

 

 Modellen till vänster har ett högt antal polygoner, modellen till Figur 16
höger har ett reducerat antal polygoner 

Något som skulle kunna upplevas som ett problem med metoden att skapa illusionen av 

högre detaljrikedom genom en normal-map, är att formen till viss del kan upplevas 

annorlunda även om sammansättningen av polygonerna är densamma. För att undvika 
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denna effekt har valet av antal polygoner varit relativt högt för en karaktär som är optimerad 

för spel, eftersom denna effekt hade varit tydligare vid ett lägre polygonantal. 

När formen för de relativt realistiska versionerna blev klar började skapandet av versionerna 

med stiliserad form. Dessa versioner hade samma polygonantal som de relativt realistiska, 

med skillnad att proportionerna för karaktärerna förändrades. Vilket har skett genom att 

förstora eller förminska polygoner med olika slags transformeringsverktyg i ZBrush (2013). 

Ett potentiellt problem vid förändring av form är att det kan uppstå en viss andel uttöjning 

eller hoptryckning på vissa delar av texturen, om man inte anpassar UV-mappen efter den 

förändrade geometrin. Dock har valet av relativt många polygoner samt hög upplösning på 

textur, gjort att denna bieffekt kan anses försumbar. Som tidigare nämnts tenderar 

karaktärer i cartoon-stil att ha överdrivna proportioner baserade på dess karaktärsdrag. De 

proportioner som har överdrivits för karaktär 1 har som tidigare nämnts baserat sig på ”den 

stora och stridslystna karaktären”, där den överdrivna representationen grundat sig på de 

karaktärsdrag som beskrevs i förstudien. De överdrivna proportionerna har också baserat sig 

på de avvikelser mellan modellen med idealiserade proportioner och de relativt realistiska 

karaktärerna, eftersom dessa avvikelser skulle kunna betraktas som de fysionomiska 

karaktärsdrag som representerar karaktärens personlighet. De röda linjerna representerar 

de kroppsdelar som har förstorats och de blåa linjerna representerar de kroppsdelar som har 

förminskats (figur 17). Dock kan vissa delar på modellen med idealiserade proportioner och 

den relativt realistiska piraten anses snarlika, exempelvis muskulaturen. Dock blev modellen 

med de idealiserade proportionerna relativt atletisk, vilket motiverade ytterligare till 

överdriven muskulatur på den stiliserade representationen i cartoon-stil. 

 

 De överdrivna proportionerna på versionen med stiliserad form Figur 17
är delvis baserade på den relativt realistiska versionens karaktärsdrag. 
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För karaktär 2 har proportionerna för den stiliserade formen överdrivits enligt liknande 

principer som karaktär 1, men istället baserats på den ”dumma och klantiga” 

karaktärsstereotypen. Formen för den stiliserade representationen av karaktär 2 har liksom 

karaktär 1, baserat sig på avvikelser mellan modellen med idealiserade proportioner och den 

relativt realistiska representationen. 

 

 För karaktär 2 överdrivs proportionerna på den stiliserade delvis Figur 18
enligt ”den dumma och klantiga” karaktärsstereotypen. 

4.2.2 Texturering 

Vid skapandet av texturer användes programmen ZBrush (2013) och Photoshop (2012). 

Grunden för texturen skapades i ZBrush (2013) genom användning av verktyget 

polypainting, vilket innebär färgläggning av polygoner oftast i sitt högupplösta läge, som 

sedan projiceras till UV-mapen för att skapa en textur.  ZBrush användes också för att skapa 

struktur och höjdskillnader karaktäristiskt för de material som var tänkt att efterliknas. För 

att göra detta möjligt användes fotoreferenser (figur 19), som sedan beskurits och redigerats 

för att kunna appliceras på de verktyg som använts i ZBrush (2013). Valet att använda denna 

teknik var för att de strukturer som skapats på detta sätt kunde inkluderas i normal-mappen, 

vilket gav illusionen av att strukturen i materialet reagerar med ljussättningen i realtid. 

Vilket kan anses tillföra stor andel visuell realism. Därefter användes Photoshop (2012) för 

att efterbehandla och finslipa texturerna. För att efterlikna realistiska materialegenskaper 

ytterligare skapades också en specular-map, vilket innebär att man kan bestämma vilka delar 

av texturen som skall framstå som glansiga eller matta, samt vilken färgnyans glansen har. 

Exempelvis gjordes huden något glansig med en svag nyans av blå, och textilmaterialet 

framställdes som matt. 
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 För att skapa struktur karaktäristisk för material har Figur 19
fotoreferenser använts. 

Vid skapandet av den stiliserade texturen har inspiration hämtats från spelet World of 

WarCraft (2004), som kan anses vara ett bra exempel på ett spel med karaktäristisk 

cartoon-stil. Att avgöra utifrån bilden nedan (figur 20) är små detaljer och strukturer 

utelämnade, men större detaljer framhävs tydligt. Antal valörer i texturen är begränsat till 

ett fåtal valörer, som framhäver de viktigare delarna av modellen, exempelvis muskulatur 

samt veck och rynkor i kläder. Användning av specular-maps i spelgrafik med karaktäristisk 

cartoon-stil varierar, exempelvis används specular-maps inte på karaktärer i World of 

WarCraft (2004), men används på marktexturerna. Eftersom en specular-map skulle kunna 

anses tillföra en större andel visuell realism, utelämnades detta för att skapa större kontrast 

mellan versionerna. Ett annat kännetecken för spelgrafik i karaktäristisk cartoon-stil, är 

avsaknad av normal-maps vilket exemplifieras i bilden nedan. Detta har varit en viktig 

skillnad vid skapandet av den stiliserade texturen, eftersom avsaknaden bidrar mycket till 

känslan av den traditionella cartoon-stilen. 

 

 I World of WarCraft (2004) har man utelämnat normal-map och Figur 20
specular-map. 

Vid skapandet av versionen med stiliserad textur, användes den relativt realistiska texturen 

som grund. För att eliminera detaljer användes först ett filter i Photoshop (2012) som kallas 

”median”, vilket resulterade i att de större detaljerna blev mer framträdande. Antal färger 
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och valörer reducerades men inte till den grad att viktiga detaljer såsom känsla för material 

eller form av muskulatur elimineras. De större detaljerna ritades om med skarpa, tydliga 

penseldrag för att inge en känsla av traditionell cartoon-stil. 

 

 Överdriven representation av läder i den stiliserade texturen till Figur 21
höger. 

Detaljer och strukturer i material har inte bara reducerats eller förenklats, utan också 

förstärkts och överdrivits. Exempelvis har strukturen i lädermaterialet skalats upp och 

förtydligats (figur 21), vilket skulle kunna anses som en form av karikatyr på materialet. 

Dock skulle den stiliserade versionen av läder också kunna upplevas som en annan typ av 

läder. Färgerna som tidigare nämnts tenderar att vara mer saturerade inom cartoon-stilen, 

vilket också har förstärkts i den stiliserade texturen. 

4.2.3 Resultat av praktiskt arbete 

Det praktiska arbetet resulterade slutligen i två figurer baserade på olika 

karaktärstereotyper, med karaktärsdrag som representerar olika personlighetstyper. Dessa 

har renderadats i tre olika versioner per karaktär, genom turntable-animationer och 

stillbilder. De tre olika versionerna påvisar också skillnader baserade på litteratur och 

referensbilder. Vad som skulle kunna upplevas som ett problem är att skillnaden mellan 

modellerna kan vara svårare att avgöra vid mindre, lågupplösta bilder. Eftersom stilisering 

av exempelvis textur har handlat till stor del om att eliminera detaljer, kan det vara 

problematiskt om detaljerna på den relativt realistiska texturen inte är särskilt tydliga. Dock 

har slutresultatet i form av renderade turntable-animationer tydligare påvisat skillnaderna 

mellan versionerna bättre, eftersom det har skapat möjligheten att observera hur struktur i 

material reagerar med ljus i realtid. 
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 Karaktär 1, version 1: Relativt realistisk form, relativt realistisk Figur 22
textur. 

 

 Karaktär 1, version 2: Relativt realistisk form, stiliserad textur. Figur 23
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 Karaktär 1, version 3: Stiliserad form, relativt realistisk textur. Figur 24

 

 Karaktär 2, version 1: Relativt realistisk form, relativt realistisk Figur 25
textur. 
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 Karaktär 2, version 2: Relativt realistisk form, stiliserad textur. Figur 26

 

 Karaktär 2, version 3: Stiliserad form, relativt realistisk textur. Figur 27
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5 Utvärdering 

5.1 Enkät Utfall 

Enkäten har främst bestått av tre slutna frågor som återkommit för varje version, vilket 

sammanlagt blivit nio frågor (appendix a). För att inte leda respondenten eller göra den 

medveten om vilken form av förändring som skett mellan versionerna, har de olika 

versionerna för varje karaktär benämnts som version 1–3 (figur 22-27). Frågorna har 

handlat om hur respondenten uppfattar karaktären enligt en skala. För varje fråga har 

respondenten fått sätta ett kryss för vilket alternativ som bäst stämmer överens med deras 

uppfattning av karaktären. Resultatet av utfallet presenterats först genom ett stapeldiagram 

för varje fråga och åldersgrupp, som visar hur många respondenter i som kryssat i respektive 

svarsalternativ för varje åldersgrupp. Vilket demonstrerar hur spridningen mellan 

respondenternas svar varierar. Därefter har utfallet sammanställts i diagram baserade på ett 

medelvärde för varje åldersgrupp under kapitlet ”Analys av utfall”, för att tydligare påvisa 

hur trenden på svaren varierar mellan versionerna och åldersgrupperna. Utöver de tre 

återkommande frågorna ställdes ytterligare två frågor som berör flera av versionerna. Dessa 

har bestått av dels av en sluten fråga, och dels en öppen fråga som möjliggör ett motiverat 

svar. Samtliga frågor och dess struktur har varit identiska för karaktär 1 som för karaktär 2, 

där det sammanlagda antalet frågor i enkäten för båda karaktärerna tillsammans har varit 

22 frågor. Antalet respondenter i undersökningen har sammanlagt varit 29 personer, varav 

nio respondenter mellan 7-9 år, tio respondenter mellan 15-16 år samt tio respondenter 

mellan 20-60 år. Antalet kvinnor och män har också eftersträvats att vara jämn, där 

fördelningen mellan män och kvinnor slutligen blivit 16 män och 13 kvinnor. 

 

 Antal respondenter uppdelad i ålder och kön. Tabell 1

  

Killar 7-9 år 
5 

Tjejer 7-9 år 
4 

Killar 15-16 år 
7 

Tjejer 15-16 år 
3 

Killar 20-60 år 
5 

Killar 20-60 år 
5 

Antal respondenter uppdelad i ålder och 
kön 
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5.1.1 Slutna frågor 

Fråga 1–3 - ”Tycker du att karaktären ser verklig ut?” 

Skalan för svarsalternativen är byggd på två påståenden och är uppdelad i en sifferskala 

mellan 0–10, där extrempunkterna har gränsat mellan 0 (Inte alls) till 10 (Väldigt mycket). 

Den uppfattning som har avsetts utvärderas i denna fråga har varit att först ta reda på hur 

realistisk den första versionen av karaktären anses vara, för att sedan observera vilken av 

version 1 och version 2 som skulle skilja mest. Av pedagogiska skäl har termen ”realism” 

ersatts med ”verklig”, eftersom unga respondenter troligen är mer bekant med ordet 

”verklig”. Även om orden skulle kunna ha olika betydelse vid olika sammanhang skulle 

utfallet troligen varit likartat. Från början skulle inte skalan delas upp i siffror, eftersom 

detta till viss del skulle kunna begränsa precisionsnivån. Efter pilotstudien ändrades dock 

detta beslut, eftersom frågan ansågs bli lättare att förstå, vilket var viktigt för att anpassa 

formuläret för barn. Alternativet ”Vet inte” ingick också som svarsalternativ, men 

utelämnades i redovisningen av diagrammen eftersom ingen respondent kryssade i detta 

alternativ i denna fråga. 

 

 Vänster: Karaktär 1, Höger: Karaktär 2 Tabell 2

 

 Vänster: Karaktär 1, Höger: Karaktär 2 Tabell 3
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 Vänster: Karaktär 1, Höger: Karaktär 2 Tabell 4

 

Fråga 3–6 - Hur lustig eller allvarlig tycker du att karaktären ser ut? 

Svarsalternativen har varit i form av en skala uppdelad i två motsatsord, med två 

extrempunkter och en mittenpunkt. Orden för denna fråga har varit ”Lustig” och ”Allvarlig”. 

Ordet ”lustig” var menat att representera hur humoristisk, skämtsam eller rolig karaktären 

uppfattades vara, och ordet ”allvarlig” var menat att representera hur seriös eller autentisk 

karaktären uppfattades vara. För att göra skalan mer lättförståelig och riktad till barn, 

användes adjektiv istället för siffor för att gradera skalan: ”Väldigt Lite”, ”Lite”, ”Ganska”, 

”Mycket” och ”Väldigt Mycket”. Skalans mittenpunkt benämndes som ”Varken eller”. För att 

underlätta datasammanställningen i kapitlet ”Analys av utfall” konverterades skalan till en 

sifferskala (figur 28), där sifferskalan gränsade mellan -5 (Väldigt mycket lustig), 0 (Varken 

eller) och +5 (Väldigt mycket Allvarlig).  

Fråga 

Motsatsord 1     Motsatsord 2   

Väldigt 
mycket 

Myc
ket 
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ka 

Li
te 

Väldligt 
Lite 
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Väldigt 
lite 
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ka 
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Mycket 

Vet 
inte 

           

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x 

 I enkäten yttrade sig skalan i form av adjektiv, men vid Figur 28
datasammanställningen konverterades dessa till en sifferskala. 

 

0

2

4

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

n

t

a

l

 

Inte alls                                Mycket 

"Tycker du att karaktären ser 
verklig ut?" Karaktär 1, 20-60 år 

Version 1 Version 2 Version 3

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

n

t

a

l

 

Inte alls                                Mycket 

"Tycker du att karaktären ser 
verklig ut?" Karaktär 2, 20-60 år 

Version 1 Version 2 Version 3



 32 

 

  Tabell 5

 

  Tabell 6
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  Tabell 7

 

  Tabell 8
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  Tabell 9

 

  Tabell 10

 

Fråga 7–9 - Hur vänlig eller hotfull tycker du att karaktären ser ut? 

Denna fråga har utformats på liknande sätt som föregående, med skillnad att motsatsorden 

bytts ut för att granska en annan typ av uppfattning. Orden för denna fråga har varit ”Vänlig” 

och ”Hotfull”. Avsikten med denna fråga har varit att ta reda på om exempelvis en karaktär 1 

som anspelar på hot och våld, kan upplevas mer eller mindre hotfull genom stilisering. 

Jämfört med karaktär 2, som inte var menad att anspela på hot och våld, istället kan 

uppfattas som mer eller mindre vänlig genom stilisering. 
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  Tabell 11

 

  Tabell 12
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  Tabell 13

 

  Tabell 14
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  Tabell 15

 

  Tabell 16
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5.1.2 Öppna frågor 

Fråga 10 - ”Vilken av version 2 och version 3 tycker du ser verkligast ut?” 

Denna fråga har främst fungerat som en kontroll fråga. För att se om resultatet påvisar 

samma trend som för fråga 1-3, och därmed se om respondenten har förstått föregående 

fråga. Samt överskåda om respondenterna har en klar uppfattning om vilken version som 

anses mest realistisk eller verklig. 

 

 Diagram, Karaktär 1 Tabell 17

Enligt åldersgrupperna 7-9 år och 20-60 år uppfattar majoriteten av respondenterna version 

2 som verkligare än version 3. Enligt åldersgruppen 15-16 tycker majoriteten att version 3 

uppfattas verkligare. Nedan presenteras de motiverade svar för karaktär 1 som kompletterat 

diagrammet ovan (tabell 17) 

Karaktär 1 - Motiverade svar 

20-60 år - Killar 

Version 2: Version 2 har naturligast proportioner, huden känns verkligast. 

Version 2: Det må vara lite mer tecknat men uppbyggnaden är mer verklig än version 3. 

Version 2: Bättre proportioner i tvåan. 

Version 3: Pga. den mer detaljerade texturen. Version 2 ser mer tecknad ut. 

20-60 år - Tjejer 

Version 2: Version 3 har onaturlig kroppsform, för ”biffig”. 

Version 2: Kroppsbyggnad på karaktär 2 gör att jag inte kan se den som verklig. 

Version 3: Han ser ut som en riktig människa som ätit anabola! 

Version 2: Kroppsformen på version 3 såg för orealistisk ut. 

Version 3: Även om kroppsformen inte är så verklighetstrogen är den ”bättre gjord”. Version 

2 ser ut som en gammal spelfigur/ gjord innan tekniken var tillräckligt bra för att få dem att 

se verklighetstrogna ut. 
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15-16 år - Killar 

Version 2: Han ser mer normal ut. 

Version 3: För man såg alla konturer, musklerna hur de stack ut, formerna osv. 

Version 3: Musklerna gör ändå hotbilden större, även om muskelmängden kanske är lite 

överdrivet. 

15-16 år - Tjejer 

Version 2: Trean har för mycket muskler och lite väl ”Triangelformad” överkropp. 

Version 3: Version 3 såg verkligast ut eftersom han var väl byggd och många detaljer. 

Version 3: För att den såg för ”pumpad” ut. 

7-9 år - Killar 

Version 3: 3 har mer muskler. 

7-9 år - Tjejer 

Version 2: Den andra ser mer lustig ut. 

Version 2: Jag tycker version 2 var lite mer bra ut. Det är också lite svårt att träffa en såns 

som den tredje. 

Lika verkliga: Båda ser lika snälla ut. 

 

 

 Diagram, Karaktär 2  Tabell 18

Enligt åldersgruppen 7-9 år är majoriteten av svaren delad mellan version 1 och version 2. 

För åldersgruppen 15-16 år anser majoriteten att version 2 uppfattas som verkligast, men 

skillnaden kan anses marginell. För åldersgruppen 20-60 kan en tydligare majoritet avläsas, 

där version 3 generellt sätt anses verkligare än version 2. Nedan presenteras de motiverade 

svar för karaktär 2 som kompletterat diagrammet ovan (tabell 18) 
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Karaktär 2 - Motiverade svar 

20-60 år - Killar 

Version 3: Karaktär 2 version 3 Har bättre skuggor och har ett snällt ansikte, goa stora 

fötter. 

Version 3: Mer realistiska detaljer 

Version 2: Bättre proportioner men saknar lite på utseendet. 

Version 3: Trots de mer onormala proportioner känns den mer verklig pga. den mer 

detaljerade texturen. 

20-60 år - Tjejer 

Version 2: mer detaljerad 

Version 3: Han ser ut som en riktig person. Snälla farbrorn. 

Version 3: Den andra såg så ritad/tecknad ut. 

Version 3: Även om kroppsformen är mer extrem ser den verkligare ut. Mindre 

”dataspelsutseende” i grafiken. 

15-16 år - Killar 

Version 2: För han i version 3 hade lite stora händer. Version två hade perfekt kropp för 

hans händer. Allt var bra. 

Version 3: Version 2 verkade ha väldigt ljusa färger, vilket kanske uppfattas av vissa som 

verkligare, men inte för mig. Magen är kanske ändå mer realistisk beroende på vad han har 

för betydelse i spelet då men. 

15-16 år - Tjejer 

Version 2: Trean har för stora fötter, för stor nästa och för glansig hy. 

Version 3: Mer detaljer och former. 

Version 3: Magen och näsan. 
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Fråga 11 - ”Om karaktären skulle vara med i ett spel, vilket utseende 

skulle du tycka om mest?” 

Avsikten med denna fråga har varit att se om en yngre målgrupp skulle föredra en stiliserad 

version, eller en äldre målgrupp skulle föredra en mer realistisk version. 

 

 Diagram, Karaktär 1 Tabell 19

För de äldre åldersgrupperna på 15-16 år och 20-60 år tyck majoriteten föredra version 1. Till 

skillnad från den yngre åldersgruppen som tycks föredra version 2. Nedan presenteras de 

motiverade svar för karaktär 1 som kompletterat diagrammet ovan (tabell 19) 

Karaktär 1 - Motiverade svar 

20-60 år - Killar 

Version 3: Karaktär 1 version 3 skulle kunna vara både god och ond. Kan se både snäll och 

stygg ut. 

Version 1: Version 1 i ett realistiskt spel, version 3 i ett mer stilistiskt spel. 

Version 2: För många spel försöker vara för mörka och ”realism”. Version 2 verkar mer rolig 

och trevlig för ögonen. 

Version 1: Den såg mest seriös ut. 

Version 1: I ett mer realistiskt pirat-spel skulle version 1 passa bäst. 

20-60 år - Tjejer 

Version 1: Ser verkligast ut, bäst animerad. 

Version 3: Minst verklig passar bäst i spel 

Version 1: Den känns mest realistisk och passa därför bäst i spel. Jag gillar realistiska spel. 

Version 2: En känsla mest, kändes mest realistisk. 

Version 3: Ser hotfullast ut. 

15-16 år - Killar 
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Version 2: Ser mest verklig ut. 

Version 1: För den ser verkligast ut och de skulle passa riktigt bra i ett action spel. Version 

två skulle passa i ett barn spel där han är den ”onda” killen. 

Version 1: Ser lite mer verklig ut. 

Version 1: Den känns mest verklig. Lagom muskler och ett naturligt utseende. Man för 

känslan att han är stark, men ändå smidig. 

Version 3: För han ser badass ut, passar perfekt in i spel. 

15-16 år - Tjejer 

Version 3: Starkast är bäst! Ger mest hotfullt intryck vilket kan skrämma bort 

motståndaren. 

Version 3: Såg mest cool och frän ut. 

Version 1: För den ser vekligast ut. 

7-9 år - Killar 

Version 3: Han är starkare och coolare. 

7-9 år - Tjejer 

Version 2: Den andra ser mer lustig ut. 

Version 2: Jag tycker den ser snällare ut. 

 

 Diagram, Karaktär 2 Tabell 20

För åldersgrupperna 7-9 år och 15-16 år, tycks en tydlig majoritet föredra version 3. Till 

skillnad från åldersgruppen 20-60 år, vars majoritet är delad mellan version 1 och version 3. 

Nedan presenteras de motiverade svar för karaktär 2 som kompletterat diagrammet ovan 

(tabell 20) 
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Karaktär 2 - Motiverade svar 

20-60 år - Killar 

Version 3: Vill inte att karaktären skall vara allt för verklighetstrogen. 

Version 2: Igen, färgen spelar större roll. 

Version 3: Den såg roligast ut och mest intressant ut. 

Version 1: Den är den perfekta mys farbrorn. 

20-60 år - Tjejer 

Version 1: Bäst animerad. 

Version 1: Kändes mest verklighetstrogen för mig. kan passa i spel. 

Version 3: Han har mest personlighet med sin krokiga nästa och sitt ihopsjunkna 

kroppsspråk. Han passar bäst i spel.  

Version 1: Den ser snällare ut än version 3, men mer realistisk än version 2. 

Version 3: Ser roligast ut. 

15-16 år - Killar 

Version 3: Mr. Big hands. En boss som dödar på ett slag. 

Version 1: Ser ut som en bonde. 

Version 1: Det känns som den bästa helt enkelt. Passar nog bäst. Realistiskt! 

Version 3: För det är en bra gjord karaktär och den ser lite små lömsk ut. Perfekt i spel. Han 

kanske skulle ha nått redskap i handen också, kratta eller liknande. 

15-16 år - Tjejer 

Version 3: Den ger mest intryck, har roliga kännetecken, är minnesvärd. 

Version 3: Den tredje ser mer ut som en spelgubbe. Version 1 och 2 liknar mer simsspel. 

Version 3: Verkligast, roligast 

7-9 år - Tjejer 

Version 3: Jag tycker att den ser lite annorlunda ut. Om man går in på spel så brukar man inte 

hitta såna gubbar. Jag tycker det vore kul om det kom in lite annorlunda gubbar på spel. Det är 

alltid lite tråkigt om man alltid gör gubbar som ser annorlunda ut. Dessutom tycker jag att 

gubben verkar passa bra in i vissa spel. 
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5.2 Analys av utfall 

5.2.1 Slutna frågor 

För att kunna observera en trend i hur respondenterna har svarat och hur uppfattningen 

generellt sätt har förändrats mellan versionerna, har diagrammen som representerar utfallet 

för varje fråga sammanställts med ett medelvärde. Viktigt att påvisa är dock att ett 

medelvärde på respondenternas svar kan ge en något vinklad bild över den faktiska 

statistiken. Särskilt om svaren har varit väldigt olika, vilket de har visat sig vara. Bland annat 

för att diagrammen inte demonstrerar hur olika respondenternas uppfattningar anses vara. 

 

 Diagram, Vänster: Karaktär 1, Höger: Karaktär 2 Tabell 21

Förändringen på värdet mellan staplarna för diagrammet ovan (tabell 21) kan anses relativt 

liten, vilket dels kan bero på att skillnaden mellan versionerna kanske inte anses som särskilt 

stor. Det kan också bero på att svaren för varje version varierade ganska mycket, vilket gör 

att staplarna får en ganska jämn höjd eftersom de mest extrema svaren inte blir synliggjorda 

i den här typen av diagram. För karaktär 1 tycks respondenter i åldersgrupperna 7-9 år samt 

20-60 generellt sätt uppfatta version 2 som mer verklig än version 3. För karaktär 2 tycks 

åldersgrupperna 15-16 år och 20-60 år generellt sätt anse att version 3 är verkligare än 

version 2. Enligt åldersgruppen 7-9 år tycks version 2 anses mer verklig än både version 3 

och version 1. Tydligaste skillnaderna kan utläsas av åldersgruppen 20-60 år, men trenden 

på vilken av version 2 och version 3 som verkar vara mest realistisk visar sig vara olika 

beroende på karaktär. Enligt de tidigare diagrammen (tabell1–3) tenderar 7-9 åringar ha en 

större spridning mellan svaren än de äldre åldersgrupperna. På exempelvis version 1 varierar 

siffran mellan 2–8 för karaktär 1 och 0–10 för karaktär 2. Jämfört med exempelvis 

åldersgruppen 20-60 där siffran för version 1 varierar mellan 6–9 för karaktär 1 och 6-8 för 

karaktär 2.  
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 Diagram, Karaktär 1 Tabell 22

Enligt diagrammet ovan (tabell 22) tycks respondenter mellan 7-9 år anse att version 3 

generellt sätt uppfattas mer allvarlig än version 2, samma gäller respondenter mellan 20-60 

år. Respondenter mellan 15-16 uppfattar generellt sätt version 2 och tre som likvärdiga. 

Generellt sätt tycks version 2 och version 3 vara mindre allvarliga än version 1. 

 

 Diagram, Karaktär 2 Tabell 23

Enligt diagrammet ovan (tabell 23) tycks trenden för samtliga åldersgrupper peka på att 

version 3 uppfattas mer lustig eller humoristisk än version 2. Enligt respondenter mellan 7-9 

år verkar version 2 och version 3 ha en större inverkan på lustighet än de äldre 

åldersgrupperna. Dock tycks trenden mellan de stiliserade versionerna för karaktär 2 skilja 

sig relativt mycket jämfört med karaktär 1. En relativt stor skillnad i utfallet tycks uppenbara 

sig mellan karaktärerna, där karaktär 1 generellt sätt uppfattas som allvarligare än karaktär 2 

oavsett version. 
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 Diagram, Karaktär 1 Tabell 24

Enligt diagrammet ovan (tabell 24) tycks version 3 generellt sätt uppfattas mer hotfull än 

både version 1 och version 2 oavsett åldersgrupp. I förhållande till version 1 tycks den största 

förändringen vara hos version 2. Version 2 tycks upplevas mindre hotfull än version 1, till 

skillnad från version 3 där hotbilden förstärks, dock förstärks hotbilden relativt lite i 

förhållande till version 1. Utfallet i denna fråga tycks vara av likartad karaktär jämfört med 

föregående, där version 2 tyck ha en relativt stor inverkan. 

 

 Diagram, Karaktär 2 Tabell 25

Enligt diagrammet ovan (tabell 25) tycks samtliga åldersgrupper generellt sätt vara överens 

som att version 1 uppfattas som vänligast, samt version 2 uppfattas som vänligare än version 

3. Dock är skillnaden mellan versionerna relativt liten. Skillnaden mellan versionerna tycks 

vara tydligare bland åldersgruppen 7–9 år, där den största förändringen jämfört med version 

1 tycks vara version 3, som anses mindre vänlig. Utfallet på karaktär 1 kan man se en större 

förändring, där versionen med stiliserad textur generellt sätt anses uppfattas vänligare än 

den relativt realistiska versionen och versionen med stiliserad form. Liksom föregående 

fråga, tycks en relativt stor skillnad i utfallet uppenbara sig mellan karaktärerna, där 

karaktär 1 generellt sätt uppfattas som mer hotfull än karaktär 2 oavsett version. 

5.2.2 Öppna frågor 

Vad som kan minska validiteten för frågan ”Vilken av version 2 och version 3 tycker du ser 

verkligast ut?” är utelämnandet av version 1. Utformningen av frågan baserades på ett 
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antagande om att version 1, det vill säga den relativt realistiska versionen skulle anses mest 

realistisk. Dock har mätningar påvisat att så inte alltid är fallet. Dock hade inkluderandet av 

version 1 bland svarsalternativen eventuellt bidragit till att majoriteten av respondenterna 

hade röstat på version 1, vilket hade lett till att man inte hade kunnat ta reda på vilken av 

version 2 och version 3 som hade ansetts mest realistisk och därmed påverkat uppfattningen 

mest. Ett alternativ skulle varit att utforma frågan på ett sätt som låter respondenten 

rangordna versionerna efter hur realistisk de tycker att versionerna är. Enligt statistiken 

bekräftar den att medelvärdet på fråga 1–3 tycks stämma med vad majoriteten av 

respondenterna anser verkligast. Enligt de motiverade svaren tycks de ha olika uppfattning 

om vad som är mest avgörande för att en karaktär skall se verklig ut. För exempelvis 

karaktär 2 identifierade två av respondenterna vad som skiljer version 1 och version 2 åt, 

men har olika syn på vad som avgör mest. Där motiveringen till att versionen med stiliserad 

textur ansågs verkligare löd: ”Bättre proportioner men saknar lite på utseendet.” , och 

motiveringen till varför den stiliserade formen ansågs verkligare löd: ”Trots de mer 

onormala proportioner känns den mer verklig pga. den mer detaljerade texturen.”. En annan 

intressant tolkning var att versionen med stiliserad textur kunde betraktas som en tekniskt 

begränsad 3D-modell, där motiveringen löd ” Även om kroppsformen inte är så 

verklighetstrogen är den ”bättre gjord”. Version 2 ser ut som en gammal spelfigur/ gjord 

innan tekniken var tillräckligt bra för att få dem att se verklighetstrogna ut.” Vilket kan 

tolkas som att ju fler avancerade tekniker som används, desto verkligare uppfattas 

karaktären oavsett proportioner. 

Valet att ta med frågan ”Om karaktären skulle vara med i ett spel, vilket utseende skulle du 

tycka om mest?” skulle kunna anses som en mindre relevant fråga i förhållande till 

frågeställningen, som kanske inte tillför lika mycket kunskap om hur uppfattningen 

påverkas. Valet att ta med frågan skedde dock för att se om en äldre målgrupp i högre 

utsträckning skulle föredra en realistisk representation, gentemot en yngre målgrupp som 

eventuellt skulle föredra en stiliserad representation. Enligt de motiverade svaren till frågan 

föredrog de flesta respondenterna i åldersgrupperna 15–16 år och 20-60 år version 1 för 

karaktär 1, med motiveringarna ”För den ser verkligast ut.”, vilket påvisar att realism är 

eftertraktat bland de äldre respondenterna. De yngre respondenterna motiverade inte sina 

val, men enligt utfallet tycktes de stiliserade versionerna vara mer eftertraktade, där version 

2 för karaktär 1 var populärast, och version 3 för karaktär 2 var populärast. Dock uppfattade 

flera av respondenterna frågan som vilken karaktär som skulle varit praktiskt fördelaktig i 

ett spel. Exempelvis föredrog en respondent version 3 för karaktär 1, med motiveringen 

”Starkast är bäst! Ger mest hotfullt intryck vilket kan skrämma motståndaren”. Det verkar 

också som att vissa respondenter föredrog flera av versionerna, med motiveringar att det 

beror på vilken typ av spel det handlar om, där en realistisk karaktär passar bättre i ett 

actionspel, och en stiliserad karaktär passar bättre i ett barn spel. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet med undersökningen var att ta reda på vad som påverkar uppfattningen av en från 

början relativt realistisk karaktär mest, om en cartoonisering sker genom stilisering av form, 

eller av textur? Den uppfattning som har utvärderats har dels varit hur realistisk eller verklig 

karaktären uppfattas se ut. Eller om respondenterna uppfattar karaktären som mer eller 

mindre humoristisk eller allvarlig, samt om karaktären uppfattas som vänligare eller mer 

hotfull vid olika former av stilisering. 

Eftersom respondenterna har haft relativt olika uppfattning, har utfallet varierat en del vilket 

gjort att en generell slutsats har varit svårt att avgöra. De slutsatser som jag kunnat dra är att 

enligt vissa personer har formen en mer betydande roll, enligt andra tycks texturen vara en 

mer avgörande faktor vid stilisering. Det är helt enkelt svårt att göra en generalisering för 

vad som påverkar uppfattningen mest. Den tydligaste skillnaden i utfallet var hur hotbilden 

kan förändras vid stilisering, där stilisering av textur tydligt reducerar hotbilden mest. 

Likaså sänks allvarshalten vid stilisering av textur i flera av mätningarna. 

Den skillnad som kunnat avläsas mellan åldersgrupperna är att de äldre respondenterna 

verkar ha en mindre spridning bland svaren och en mer gemensam uppfattning. De verkar 

också haft lättare att urskilja de olika versionerna, eftersom skillnaden i utfallet mellan 

versionerna är tydligare. Vilket antingen kan bero på att de förstått enkätfrågorna bättre, 

men det kan också bero på att barn kan ha svårare att skilja på verklighet och fantasi. 

Eftersom de olika versionerna representerar samma karaktär, kanske det enligt barnen inte 

spelar lika stor roll hur den ser ut för att betraktas som mer eller mindre verklig. Det visar sig 

också vara relativt olikartade utfall beroende på karaktär vilket gör att en generalisering för 

hur stilisering påverkar karaktärer i allmänhet är svårt att avgöra. Slutligen verkar det som 

att resultatet pekar på att en äldre målgrupp i större utsträckning tycks föredra en realistisk 

representation, gentemot den yngre målgruppen som föredrar den stiliserade 

representationen. 

6.2 Diskussion 

För att placera arbetet i ett större sammanhang återkopplas utvärderingen till de teoretiska 

utgångspunkterna i bakgrunden, som bland annat diskuterat våld inom media gestaltad i 

cartoon-stil. Vilket bland annat baserades på ett påstående av Atkin (1983), som hävdar att 

oavsett vilket medium våld gestaltas i, är skildringar av våld gestaltade med låg andel realism 

ansedda som mindre våldsamma. Kirsh (2006) menade också att eftersom entiteter 

gestaltade i cartoon-stil skiljer sig markant från verkligheten, blir det därför svårt för 

åskådaren att göra en koppling mellan det våld som skildras på skärmen och hur det skulle 

uppfattas som ett hot riktat mot åskådaren själv. Om man relaterar dessa påståenden till 

utfallet på karaktär 1 version 3, skulle dessa påståenden till viss del falsifieras. Enligt 

majoriteten av exempelvis respondenter mellan 20–60 samt 7–9 år tycktes denna version 

anses som minst verklig, dock ansåg de samtidigt att hotbilden förstärktes. Eftersom 

överdrivna proportioner kan förstärka vissa karaktärsdrag och uppfattningen av en 

personlighet. Kan detta göra att även om karaktären anses orealistisk, skulle den kunna 

upplevas som mer hotfull och eventuellt våldsam om man överdriver karaktärsdrag som 

anspelar på hot. Dock blir denna argumentation mer komplicerad eftersom utfallet påvisat 
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att allvarshalten också sänks jämfört med den relativt realistiska versionen, vilket kan tolkas 

som att karaktären yttrar ett hot men att inte hotet tas på allvar. 

Undersökningens trovärdighet kan dock ha påverkats av flera faktorer, såsom estetiska 

avvägningar i det praktiska arbetet, val av utvärderingsmetod eller val av urvalsgrupp. Vid 

det praktiska arbetet har troligen begränsade kunskaper och erfarenheter vid utformningen 

av karaktärerna haft en betydande roll. Exempelvis vid skapandet av de relativt realistiska 

versionerna av karaktärerna. Eftersom karaktärerna har varit ett hantverk skapad genom 

datorprogram och digitala verktyg, kan exempelvis representationen av realism i detta arbete 

skilja sig mycket jämfört med en realistisk representation i form av exempelvis fotografier 

eller film. 

6.2.1 Val och värderingar i det praktiska arbetet 

Valet av två karaktärer har som tidigare nämnts skett för att kunna göra en bättre 

generalisering över hur stilisering kan påverka karaktärer i allmänhet. För att kunna göra en 

bra generalisering förutsätter detta att utfallet för båda karaktärerna är något likvärdig. 

Enligt resultatsammanfattningen har detta inte varit fallet, vilket kan bero på flera orsaker. 

Vad som troligen varit den mest avgörande orsaken och en kritisk del vid utformningen av 

karaktärerna och hur de har stiliserats, har varit att visuellt försöka framställa två olika 

personlighetstyper och basera dem på karaktärsstereotyper. En del i problematiken ligger i 

en brister arbetets definition av dessa personligheter. Enligt Isbister (2006: 35) är en 

personlighet vad man i vardagligt tal kallar en persons typiska beteendemönster, som 

handlar om hur man generellt sätt hanterar olika situationer eller andra personer. 

Psykologer som har studerat området menar att det är komplicerat ämne som är svårt att 

kartlägga. En människas personlighet kan ha många sidor, där beteendet kan variera 

beroende på olika omständigheter. En personlighet kan delas upp i fem olika former av 

personlighetsdrag, som kan förklaras på följande vis: Den första handlar om hur auktoritär 

personen är, som kan gränsa mellan dominant eller undergiven. Den andra handlar om 

inställningen till andra människor, som kan gränsa mellan vänlig och hotfull. Den tredje 

handlar om hur kritisk personen är, som kan gränsa mellan skeptisk och öppensinnad. Den 

fjärde handlar om hur betänksam personen är, som kan gränsa mellan impulsiv eller 

eftertänksam. Den femte handlar om hur självmedveten eller känslig personen är, där 

uppmärksamheten kan riktas inåt mot sig själv eller utåt mot andra (Isbister 2006:24–28, 

35–36). De första två är generellt sätt enklare att avläsa, och har mer etablerad forskning 

som kopplar vissa fysiska egenskaper till dessa personlighetsdrag, jämfört med de andra tre 

(Isbister 2006:36). Vid utformningen av karaktärerna och enkäten, baserades dessa inte 

med hänsyn till dessa aspekter, bortsätt från spektrumet mellan vänlig och hotfull. Isbister 

(2006:36) menar att det kan vara till fördel att ha dessa fem aspekter i åtanke vid skapandet 

av karaktärer.  

Vad som kan göra ämnet mer komplext är användandet av olika karaktärsstereotyper för att 

representera olika typer av personligheter. Problematiken ligger till stor del i att ett visst 

utseende inte nödvändigtvis behöver ha något samband en viss personlighet, samt att 

forskning inom området kan betraktas som aningen ofullständig eller fördomsfull sett till 

enskilda fall. Vilket kan bero på att indelningen av stereotyper baseras på generaliseringar, 

som kan härledas av studier utifrån empiri eller fördomar utifrån tidigare erfarenheter. 

Enligt El-nasr m.fl. (2009:5) har forskare har sedan en lång tid tillbaka försökt kartlägga 

samband mellan en viss typ av personlighet och kroppsbyggnad. Ett exempel på detta är 

studier av Lomborso, som handlade om kroppsbyggnaden av kriminella personer. Han 
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hävdade att deras kroppsliga utveckling var outvecklad i jämförelse med andra. 

Återkommande egenskaper var, stora käkar, höga kindben, vikande panna, långa armar, och 

andra typiskt primitiva egenskaper. Han hävdade att det redan från födseln går att avläsa om 

en person är ämnad till kriminalitet, men hans idéer blev föga populära eftersom det fanns 

exempel på kriminella som saknade dessa drag. Kretschmer var den första att skapa en 

vetenskaplig teori för att beskriva personlighetstyper genom kroppsbyggnad, dock förvisades 

forskningen i brist på validitet. Han delade in personer i fyra kategorier utifrån mätningar av 

kroppsbyggnad, som baserades på bland annat patienter från mentalsjukhus. Utifrån dessa 

kategorier gjordes sedan kopplingar mellan kroppsbyggnad och sjukdomsdiagnoser, där 

exempelvis atletiska kroppar kopplades med schizofreni (El-nasr m.fl. 2009:5). Enligt Haake 

(2009:94) har omfattande forskning om stereotyper utförts inom social psykologin, där 

människor kategoriserats baserade deras utseende. Enligt tidigare forskning har 

människokroppen delats in i tre kategorier, identifierade av Sheldon m.fl. (1940, genom 

Haake 2009:94) där han delar in dem på följande vis: Mesomorph som är den muskulösa, 

Endomorph som är den överviktiga och Ectomorph som är den smala. Senare forskning har 

verifierat att kroppar med muskulösa drag förenas med positivitet, feta kroppar med 

negativitet, och smala kroppar någon stans där emellan. I en mer ingående forskning har det 

visat sig att muskulösa kroppar anses mer attraktiva, hälsosamma, modiga, 

tävlingsinriktade, äventyrslystna, men också mindre intelligenta, mer intoleranta och mer 

temperamentsfulla (Ryckman m.fl. 1991, genom Haake 2009:94). Kläder har också en 

betydande inverkan, där en viss typ av kläder eller assessorer kan associeras med en viss typ 

av personlighetsdrag. Enligt Gard (2000) och Thomas & Johnston (1984) har omfattande 

forskning har utförts på hur bärandet av glasögon kan påverka uppfattningen av en 

karaktärs personlighet. Senare forskning påvisar att glasögon kan associeras med mental 

kompetens och intelligens (Terry & Krantz 1993; Hellström & Tekle 1994, genom Haake 

2009). Glasögon kan också bidra till att uppfattningen av en persons sociala kompetens och 

dominans kan reduceras (Elman 1977; Terry & Krantz 1993, genom Haake 2009). 

Enligt undersökningens utfall verkar karaktärsstereotyperna på ett tydligt sätt framställa 

olika personlighetstyper enligt respondenternas uppfattning, eftersom karaktär 1 generellt 

sätt ansågs betydligt mer hotfull än karaktär 2 oavsett form av stilisering. Det verkar också 

som att dessa stereotypiska karaktärsdrag kan identifieras redan vid en tidig ålder, eftersom 

barnen mellan 7–9 år generellt sätt tyckte att det var relativt stor skillnad mellan 

karaktärerna, vilket troligen berott på att de sedan tidigare exponerats av dessa 

karaktärsstereotyper genom media i cartoon-stil. Dessa förutfattade meningar om 

karaktärers personlighet baserade på dess utseende, skulle kunna leda till negativa 

konsekvenser. Enligt senare forskning inom social psykologin råder det tvivel att om 

antagandet, att man i mötet med andra människor oundvikligen gör en kategorisering eller 

generalisering av andra människor baserat på stereotyper. I mötet med andra människor 

beror uppfattningen till stor del också på betraktarens mål, förväntningar eller attityder i 

samband med mötet (Macrae m.fl. 1997; Pendry & Macrae 1996, genom Mason, Cloutier & 

Macrae 2006:4). Även om det kan finnas mentala resurser för att förbise dessa förutfattade 

meningar, kan kategoriskt tänkande fortfarande ske på ett undermedvetet plan. När en 

person identifierar någon annan som har ett specifikt drag, exempelvis om personen skulle 

ha blek hy, skulle en sådan observation vara tillräcklig för aktivera associationer kopplade till 

detta drag baserade på minnen och tidigare erfarenheter. Om en kategorisering någon gång 

blivit utförd, kommer erfarenheter associerad till denna kategori ske oförhindrat och per 

automatik (Biederman 1987; Marr 1982, genom Mason, Cloutier & Macrae 2006:4–5).  
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Forskning inom området kanske inte reflekterar en precis eller rättvis bild av verkligheten, 

men enligt litteratur och personliga erfarenheter finns det tydliga spår av dessa stereotypiska 

drag inom cartoon-stilen exemplifierade av Blair (1994), förekommande inom medier som 

dataspel och animerad film. Eftersom medier i cartoon-stil till störst del brukas av barn som 

på så vis exponeras av dessa stereotypiska karaktärer, skulle denna syn eventuellt leda till att 

barn att får en mer fördomsfull syn på andra. Vilket i mötet med andra människor i ett 

verkligt sammanhang, skulle betraktas som negativt. Detta behöver inte nödvändigtvis bli ett 

problem om betraktaren tydligt kan skilja mellan verklighet och fiktion. Dock är troligen 

risken är större bland barn att applicera ett liknande tänk i andra sammanhang, eftersom de 

inte utvecklat en lika kritisk bedömningsförmåga som en vuxen. 

Om båda karaktärerna skulle varit av liknande slag hade troligen inte utfallet varierat lika 

mycket, vilket hade gjort att en slutsats mer generaliserbar. Exempelvis om båda 

karaktärerna hade haft ett mer ”vardagligt” utseende. Vilket skulle kunna innebära mindre 

extremiteter i kroppsbyggnad, eller en klädkod som består av t-shirt och jeans eller liknande, 

som inte har någon särskilt association till ett specifikt tema. Detta skulle också potentiellt 

bidra till att de relativt realistiska versionerna av karaktärerna skulle uppfattas som något 

mer realistiska. En annan orsak till att förändringen mellan de olika versionerna för 

respektive karaktärer har varierat kan också bero på ojämn kvalité av det praktiska 

hantverket. Även om tillvägagångsättet för hur karaktär 1 och karaktär 2 har skapats och 

stiliserats har följt en liknande process med liknande principer för stilisering, har andelen tid 

för praktiskt arbete varit betydligt högre på karaktär 1 än på karaktär 2 på grund av 

tidsmässiga skäl. Vilket kan ha gjort att skillnaderna mellan versionerna för karaktär 2 inte 

varit lika tydlig som för karaktär 1. Exempelvis är den stiliserade formen på karaktär 1 något 

mer överdriven än karaktär 2, samt den relativt realistiska texturen på karaktär 2 saknar 

delvis detaljer och struktur. En annan faktor som troligen har en avgörande inverkan, kan 

vara hur mycket stilisering som appliceras på de stiliserade versionerna, det vill säga hur 

mycket proportionerna överdrivs kontra hur mycket detaljer i textur som simplifieras. 

En faktor som kan ha bidragit till att det praktiska arbetet kontra frågeställningen troligen 

blivit mer abstrakt, har varit användningen av normal-maps. Eftersom en normal-map kan 

skapa illusionen av att formen förändras, fast tekniken endast förändrar hur texturen 

reagerar med ljuset, kan detta ha gjort att distinktionen mellan form och textur suddats ut 

något. Det vill säga att definitionen av textur i denna kontext har dels varit objektets färg, 

dels objektets struktur. Strukturen kan i sin tur definieras som en samling repetitiva former, 

som är relativt liten till storleken och som skapar en känsla för material. Vilket gör att 

distinktionen mellan form och textur, blir mer av en fundamental skillnad än en teknisk. Vad 

som mer kan ha påverkat utfallet kan ha varit att karaktärerna blivit optimerade för 

realtidsgrafik, för att relatera undersökningen till grafik inom dataspel. Detta har gjort att 

detaljrikedomen har begränsats, vilket kan ha orsakat att skillnaden mellan exempelvis den 

relativt realistiska texturen och den stiliserade texturen minskat. Om undersökningen skulle 

rikta sig mot exempelvis animerad film, hade detta gett möjligheter att skapa större 

kontraster mellan karaktärerna vilket skulle kunna leda till större skillnader i 

undersökningens utfall. Intuitionen vid skapandet av karaktärerna var att version 1 skulle 

representera realism i så hög mån som möjligt, dock visade det sig på flera av mätningarna 

att respondenterna inte uppfattade denna som mest realistisk. Utfallet skulle kunna haft ett 

samband med denna problematik, som generellt sätt har minskat undersökningens 

reliabilitet. 
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6.2.2 Val av metod och urvalgrupp 

De etiska aspekter som troligen påverkat resultatet har varit val av urvalgrupp. Eftersom 

språkbruket i enkäten varit anpassad för en yngre målgrupp, har detta troligen påverkat 

frågornas validitet till viss del eftersom en synonym inte alltid beskriver samma sak. Hur 

frågorna har formulerats har troligen också varit en kritisk del i vilket hur utfallet har 

resulterat. Exempelvis utformningen av frågan ”Hur Lustig eller Allvarlig tycker du att 

karaktären ser ut?” kan i viss mån frångå frågeställningen. Den egentliga avsikten har varit 

att ta reda på hur respondenten uppfattar de olika gestaltningarna av karaktärerna, men 

eftersom en yngre målgrupp kanske inte riktigt förstår vad ordet uppfattning innebär, har 

frågan omformulerats på ett annat sätt som kanske lättare att förstå. Vilket har lett till att 

formuleringen av frågan tycks kretsa mer kring karaktärens utseende, än om respondentens 

uppfattning av karaktären. En intressant observation samt ett eventuellt problem som kan 

ha uppstått i samband med frågeformuleringen, har varit att respondenternas reaktioner 

tycks ha varit olikt det svar de angivit i formuläret. Även om majoriteten respondenter angett 

att de tycker hotbilden och allvaret har förstärkts vid version 3 för karaktär 1, har många av 

dem skrattat till något vid första anblicken i kontrast till de andra versionerna, där 

reaktionerna har varit av mer likgiltig karaktär. Vilket gör att karaktären skulle kunna 

framkallat en komisk eller lustig effekt, fastän utfallet i undersökningen har påvisat 

motsatsen. Vid utformningen av exempelvis karaktär 1 var intuitionen att anspela på hot och 

våld, dock kan en stark anspelning på stereotyper gjort att en överdriven representation av 

proportioner bidragit till karaktären uppfattats som löjlig. Därför kan validiteten i de svar 

som frågorna genererat ifrågasättas, eftersom respondenten kanske tycker att karaktären ser 

hotfull ut, men att de uppfattar den som lustig eller humoristisk. En annan kritisk del vid 

utformningen av frågorna har troligen varit vilka svarsalternativ respondenterna har haft att 

tillgå. Eftersom karaktärerna medvetet utformats för att anspela på vänlighet, humor, hot 

eller våld, har svarsalternativen avgränsats med avseende på dessa typer uppfattningar. Hur 

bra respondentens egentliga uppfattning stämmer överens med de svarsalternativ de haft till 

förfogande förblir dock obesvarat. Exempelvis om de upplever karaktären som läskig eller 

skrämmande framgår inte i undersökningen. 

Metoden för datainsamling kan också haft en stor påverkan på undersökningens 

trovärdighet. Som tidigare nämnts fick grupper om fem personer fylla i formuläret i taget, 

vilket skedde av praktiska och tidsmässiga skäl. Generellt sätt hade barnen ett stort intresse 

för datorspel och var exalterade att delta i undersökningen. Men tenderade att ha något 

begränsat tålamod och koncentrationsförmåga för att fylla i undersökningsformuläret, vilket 

kan ha lett till att vissa respondenter kan ha fyllt i formuläret snabbt utan eftertänksamhet 

för att kunna sysselsätta sig med andra aktiviteter. Ungdomarna tenderade att ha högre 

koncentrationsförmåga en längre stund, men intresset för att fylla i formuläret i sin helhet 

verkade vara något varierad. Eftersom flera personer fyllde i formuläret samtidigt bidrog 

detta till svårigheter att kontrollera att respondenterna fyllt i samtliga frågor i formuläret, 

vilket definitivt har påverkat utfallet. I vissa formulär saknades kryss och motiverade svar, 

vilket oftast förekom på frågor i slutet på formuläret, som kan ha berott på antingen 

missförstånd eller brist på intresse. Motiverade svar bland barn mellan 7–9 år utelämnades, 

eftersom deras förmåga att uttrycka sig i skrift var för begränsad, med vissa undantag. De 

svar som ej blivit ifyllda har behandlats som blanka svar, för att inte påverka statistiken. 

Dock har detta bidragit till en begränsad möjlighet att göra en god generalisering. Ett annat 

potentiellt mätfel som kan ha skett genom gruppenkäter, är att barnen kan ha påverkat 

varandra. Vissa barn började med att fråga vilket svar som var rätt eller fel, vilket besvarades 
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med att det var viktigt att de fyllde i vad de själva ansåg vara rätt eller fel. Dock kan 

avsaknaden av vägledning eventuellt lett till att de sökt ”rätt” svar eller vägledning genom de 

andra respondenterna. Vad som talat mot att respondenterna påverkat varandra är dock att 

svaren tycktes vara relativt olika. Om det hade varit praktiskt möjligt att låta varje 

respondent se materialet och fylla i formuläret individuellt, hade det troligen genererat data 

av bättre reliabilitet. Med avseende på dessa faktorer utfördes undersökningen som tidigare 

nämnts på ytterligare 10 respondenter i vuxen ålder, för att se om utfallet har berott på att 

formuläret kanske varit för svårt att begripa för en yngre målgrupp. När metoden utfördes på 

de vuxna respondenterna gjordes dessa delvis individuellt, delvis i grupper om två personer. 

Spridningen av svaren tycktes betydligt jämnare bland de vuxna respondenterna, samt en 

större skillnad mellan versionerna var tydligare. Vilket också kan ha berott på att de har 

lättare att förstå frågorna i formuläret, eller för att de har mer erfarenhet av grafiskt 

material. En annan källa till potentiella mätfel kan också ha varit att det tänkta urvalet för 

barn i årskurs tre av praktiska skäl blev aningen yngre än planerat, det vill säga mellan 7–9 

år. Vilket kan ha bidragit till att vissa respondenter kan ha haft svårare att läsa och förstå 

formuläret. Dock avhjälptes detta genom att frågorna och svarsalternativen lästes upp högt. 

Vad som talar för att respondenterna förstått frågorna i formuläret är att relativt få har 

kryssat i ”Vet inte”, vilket pekar på att de flesta respondenter aktivt tagit ställning i frågan 

och inte svarat på något som de är osäkra på. Ett annat mätfel som kan ha haft större 

påverkan på utfallet, var att vissa barn verkade ha en tendens att blanda ihop versionerna, 

vilket kan ha varit en av anledningarna till att svaren har varit relativt spridda mellan de 

yngre respondenterna. Till varje renderad bild och turntable-animation fanns det en rubrik 

som angav karaktär och version. Dock kan förvirringen troligen haft ett samband med 

begränsad läsförmåga och tålamod. Karaktärerna presenterades en i taget, men de 

renderade bilderna för de olika versionerna presenterades samtidigt, vars syfte var att göra 

det möjligt för respondenten att tydligare se och jämföra skillnaderna mellan versionerna. 

Dock kan denna form av presentation möjligtvis haft en motsatt effekt och gjort 

undersökningen krångligare för en yngre målgrupp. 

En annan faktor som eventuellt gjort skillnaden relativt liten mellan versionerna kan ha varit 

val av presentations medium. Av praktiska skäl spelades turntable-animationerna upp 

genom en bärbar dator med en 15,6 tums skärm, och de renderade stillbilderna 

presenterades genom fotoutskrifter i A4 format. Det hade kanske varit enklare för 

respondenterna att se skillnad på versionerna om turntable-animationerna hade 

presenterats på en större skärm. Att föredra hade varit att presentera karaktärerna i en 

”naturlig” spelmiljö, vilket skulle kunna innebära en större och mer högupplöst tv- eller 

datorskärm.  

6.3 Framtida arbete 

Om undersökningen skulle vidareutvecklats, baserat på de kunskaper och erfarenheter som 

erhållits genom detta examensarbete, hade exempelvis stilisering av form varit annorlunda. I 

detta arbete har endast vissa karaktäristiska proportioner överdrivits, men någon förenkling 

av formerna har inte skett. Om man utgår från McClouds (1993:51) sätt att definiera 

stilisering, har i detta fall endast en expressionistisk abstraktion tillämpats på formen. Vad 

som skulle berikat undersökningen ytterligare, hade troligen varit om en stilisering i 

ikonografisk-stil också tillämpats på formen. Exempelvis skulle karaktärens kropp kunna 

förenklas genom att reducera mindre och definierande muskler och endast behålla kroppens 

större former och volym karaktäristisk för karaktären för att närma sig en cartoon-stil. Eller 
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om stiliseringen helt skulle baserat på en ikonografisk stilisering, vilket skulle innebära att 

proportionerna skulle vara likartade, men att formerna förenklats till viss del. I ett fortsatt 

arbete hade också den stiliserade texturen kunnat simplifieras ännu mer genom 

ikonografisk- eller expressionistisk-stil, i den grad att texturen endast består av enstaka 

färger utan skuggning eller någon känsla för material. Vilket hade kunnat generera tydligare 

skillnad i respondenternas svar. Med avseende på slutsatsen att den stiliserade texturen har 

en reducerande effekt på uppfattning av hot och allvar, hade det varit intressant att tillämpa 

en fokuserad undersökning om texturens inverkan. Där en mer kvalitativ metod, som 

fokuserar på enskilda fall med kvalitativa intervjuer, eller fler öppna frågor av analystisk 

karaktär möjliggöra bättre underlag för teoribildning. Att göra en analys av respondenternas 

svar enligt den använda metoden har visserligen kunnat ge en överblick över hur majoriteten 

av respondenterna tycker, men har varit svårt att analysera i varje enskilt fall. Vilket enligt 

Østbye m.fl. (2002:41) begränsar möjligheten att närma sig ett mer teoretiskt komplicerat 

begrepp, vilket frågeställningen har visat sig vara. Eftersom kvalitativa intervjuer kan anses 

en vara mindre lämplig metod vid undersökning av barn, skulle målgruppen med fördel 

riktas mot äldre personer, och eventuellt personer som är mer insatta i ämnet. Vad som hade 

kunnat gynna ett tydligt utfall skulle vara att som utgångspunkt basera stiliseringen på 

verkliga människor, dock medför detta etiska aspekter som kan vara viktigt att ta hänsyn till.  

I ett längre perspektiv skulle området kunna expanderas till stilisering av annat än endast 

karaktärer. I medier i cartoon-stil är det oftast mer än bara karaktärer som stiliseras, 

vanligen sker en liknande stilisering på miljön. En form av stilisering yttrar sig också i hur 

karaktärerna animeras eller rör sig, där det är vanligt inom cartoon-stilen att överdriva 

rörelser eller utföra övernaturliga handlingar på ett överdrivet sätt. Dessa faktorer har 

troligen betydande roll i hur en handling kan uppfattas. Enligt denna undersökning har 

främst uppfattningen av vad som anses realistiskt eller inte utvärderats, men i ett längre 

perspektiv hade det varit intressant att se stiliseringens inverkan på hur en våldsam handling 

kan uppfattas. Att anta att de relativt realistiska versionerna skulle upplevas mer våldsamma 

än de stiliserade versionerna, kan vara svårt att bedöma utan att placera karaktärerna i en 

våldsam kontext. Vilket skulle kunna innebära utförande av en våldsam handling i en miljö 

som antyder på eller förstärker allvaret. Undersökningen hade därför kunnat vidareutvecklas 

genom att placera karaktärerna i en animation med en våldsam kontext, och utvärdera hur 

stiliseringen av textur och form påverkar uppfattningen av den våldsamma handlingen. 

Animationen skulle sedan renderas i tre versioner enligt liknande kriterier som den 

genomförda undersökningen. Vilket också hade möjliggjort en generalisering över hur 

stilisering av form eller textur påverkar uppfattningen av andra motiv, genom att stilisera 

karaktärer, miljö, byggnader och andra föremål i scenen på liknande sätt. Detta skulle kunna 

ge möjlighet till tydligare skillnader i utfall, eftersom det blir mer av en helhetsgranskning. 

Hur stilisering påverkar uppfattningen av manliga eller kvinnliga karaktärer skulle också 

skapat mer kunskap inom samma område. Fokus för undersökningen var att skapa en grund 

för tydligare riktlinjer för val av grafik stil vid skapande av dataspel för exempelvis barn. 

Exempelvis för att lättare göra en avgränsning på hur realistisk grafiken bör gestaltas, om 

syftet är att rikta sig till en yngre målgrupp. Samt tillföra kunskap som skulle kunna fungera 

som riktlinjer för en rättvisare bedömning av åldersklassificering. Arbetet behöver 

vidareutvecklas med hänsyn till tidigare nämnda aspekter om man skall kunna göra några 

former av riktlinjer, men det kan fungera som utgångspunkt för fortsatta studier inom 

området. 
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Appendix A -  Frågeformulär 
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Appendix B -  Texturer 

Karaktär 1, relativt realistisk textur, diffuse 

 

 
Karaktär 1, relativt realistisk textur, normal-map 
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Karaktär 1, relativt realistisk textur, specular-map 

 
 
Karaktär 1, stiliserad textur, diffuse 
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Karaktär 2, relativt realistisk textur, diffuse 

 

 
Karaktär 2, relativt realistisk textur, normal-map 
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Karaktär 2, relativt realistisk textur, specular-map 

 

 
Karaktär 2, stiliserad textur, diffuse 

 


