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Sammanfattning 
 

Det här arbetet fokuserar på vikten av spelkaraktärers personlighet för förmedlingen 

av deras fysiska förmågor. Den teoretiska grunden till arbetet ligger i kognitiva och 

fysionomiska teorier om stereotyper. Det görs skillnad på mjuka och hårda 

karaktärsdrag, där mjuka karaktärsdrag avser personlighetsdrag och hårda 

karaktärsdrag avser fysiska egenskaper och förmågor. Arbetet undersöker om 

karaktärer som formges utan mjuka karaktärsdrag är fria från subjektiva värderingar 

utan att det förhindrar en korrekt uppfattning av karaktärens syfte. 

För att undersöka detta skapades åtta karaktärer som delades upp i två 

karaktärsgrupper. Den första gruppen innehöll både mjuka och hårda karaktärsdrag 

och den andra gruppen innehöll endast hårda karaktärsdrag. Karaktärerna användes 

sedan i kvalitativa intervjuer med 12-åringar, vilket var spelets målgrupp. 

Intervjuernas resultat visade att inkluderandet av mjuka karaktärsdrag hade 

signifikans för informanterna, då de lade störst vikt vid dessa karaktärers personlighet. 

För de karaktärer som saknade mjuka karaktärsdrag lade informanterna störst vikt vid 

fysiska förmågor. 

Nyckelord: Karaktärsdesign, stereotyper, kognition, flat design  
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1 Introduktion 

Grafisk karaktärsdesign för datorspel utgår ofta från en litterär beskrivning som återger 

karaktärens drag. För det här arbetets skull delas dessa drag upp i mjuka och hårda 

karaktärsdrag, där de mjuka avser personlighetsdrag och de hårda avser fysiska egenskaper 

och förmågor. Dessa två olika typer av karaktärsdrag har ofta en stark koppling mellan sig. 

En viss egenskap kan förväntas förekomma i kombination med ett visst personlighetsdrag 

och vice versa (Hinton, 2000). 

Den typen av koppling är grunden till det vi kallar stereotyper, vilket arbetet undersöker och 

diskuterar ur ett kognitivt och fysionomiskt perspektiv. Fördelen med stereotyper är att de 

förenklar vår tankeprocess så att vi fortare kan fatta beslut. Det gör att stereotyper är ett 

användbart verktyg vid karaktärsdesign, eftersom man i många datorspel behöver bedöma 

karaktärer snabbt för att kunna fatta rätt beslut. Stereotyper kan också användas för att 

förtydliga egenskaper. Genom att nyttja väntade fördomar hos ett spels målgrupp går det att 

förutse vilka reaktioner en viss karaktärsdesign kan få, och på så vis försäkra sig om att 

spelarna uppfattar karaktären på det sätt man vill.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka om kopplingen mellan mjuka och hårda 

karaktärsdrag är en nödvändig del av det som gör en karaktär mångbottnad. Det undersöker 

även om det går att skapa en karaktär som endast utgår från hårda karaktärsdrag och om en 

sådan kan förmedla information lika bra som om den skulle ha tydliga mjuka karaktärsdrag. 

För att undersöka detta sätts denna problematik i kontexten av utveckling av ett spel för en 

uppdragsgivare med specifika önskemål. 

Arbetets undersökning använder sig av åtta karaktärer som skapas för det nämnda spelet. 

Dessa karaktärers utformning tar avstamp i vanligt förekommande stereotyper. De 

sammanfattas också i ett fåtal nyckelord, uppdelade i mjuka och hårda karaktärsdrag. Fyra 

av de åtta karaktärerna tog del av både mjuka och hårda karaktärsdrag, medan de resterande 

fyra endast tog del av hårda karaktärsdrag. Denna uppdelning i två karaktärsgrupper gynnar 

arbetets undersökning i strävan efter att besvara frågeställningen. Undersökningen tar 

formen av kvalitativa intervjuer med sex stycken 12-åringar, med en jämn könsfördelning, 

vilket också är spelets målgrupp. 
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2 Bakgrund 

I Skövde finns sedan 2001 en experimentverkstad som heter Balthazar Science Center. Där 

kan barn och ungdomar undersöka olika vetenskapliga teorier genom att leka och själva 

utföra experiment, exempelvis bygga modellbåtar och kontrollera vattenflöden. Målgruppen 

är förskola upp till högstadium och de riktar sig både till skolklasser och privatpersoner. 

Balthazars verksamhet är könsneutral och riktar sig lika mycket till pojkar som till flickor. De 

har på senare tid börjat inkludera olika datorspel i sina utställningar, mestadels inköpta 

färdiga spel. Nu har de sökt kontakt med Högskolan i Skövde för att få hjälp att utveckla ett 

exklusivt spel. En utvecklargrupp från datorspelsutvecklingsprogrammen sattes ihop, 

bestående av två programmerare, två grafiker och en musiker. 

Spelets målgrupp är pojkar och flickor i den övre delen av Balthazars åldersmålgrupp, med 

10- till 14-åringar som fokus. Spelet är en evolutionssimulator där spelarna med enkla medel 

får observera och till viss del påverka en värld med varelser och miljö under ständig 

utveckling. Det är ett pedagogiskt spel som ska undervisa spelarna inom evolutionsteori. 

Spelet utspelar sig på olika fiktiva planeter med tillika fiktiva djurarter. Arterna utformas till 

största del av spelet självt, men en av arterna är helt upp till spelaren att utforma.  

Arterna i spelet utformas utifrån ett antal kroppsdelar som slumpas samman för att bilda en 

helhet. När spelaren får utforma sin egen art får hon välja ett bestämt antal kroppsdelar i ett 

grafiskt gränssnitt. Hon får välja och sätta ihop dem likt ett pussel, där varje kroppsdel 

medför en särskild egenskap för arten. Det kan vara exempelvis ”köttätare”, ”växtätare”, 

”hoppare”, ”springare” och ”klättrare”. När arten är färdig används den som grundmall för 

att frammana ett antal individer i en ny flock av den arten. Funktionaliteten i det här 

spelmomentet är likt karaktärsskapandet i Impossible Creatures (2003) i figuren nedan, där 

spelaren får blanda kroppsdelar från olika riktiga djur för att skapa nya arter. 

 

 Menyn för skapande av karaktärer i Impossible Creatures (2003). 

För att ta fram grafiken till dessa kroppsdelar är det naturliga att utgå från klassiska 

principer inom karaktärsdesign för datorspel. Dessa grundar sig ofta i teorier om stereotyper 
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och arketyper (Isbister, s.13, 2006; Vipsjö, s.35, 2014). För att få god kännedom om 

stereotyper kan man fördjupa sig inom kognition och fysionomi. Man bör också undersöka 

arketyper för att ytterligare definiera stereotyper. 

Spelets tematik och syfte kräver att informationen om evolutionsteori ges på ett korrekt och 

objektivt vis. För att hålla spelet så fritt som möjligt från traditionella värderingar är det 

viktigt att arterna grafiskt återges på ett sätt som ger upphov till så få stereotypa tolkningar 

som möjligt. Tidigare nämndes att arterna har ett antal egenskaper. För det här arbetets 

skull görs skillnad på mjuka karaktärsdrag och hårda karaktärsdrag. Mjuka karaktärsdrag är 

personlighetsdrag som ”ond”, ”god”, ”glad”, ”slug” och ”hjälpsam”. Hårda karaktärsdrag är 

förmågor och roller som ”köttätare”, ”växtätare”, ”hoppare”, ”stor” och ”svag”. 

Om klassiska principer inom karaktärsdesign skulle tas i beaktning lika stor vikt läggas vid 

mjuka som hårda karaktärsdrag. Detta ger upphov till mångbottnade karaktärer som gör ett 

mångfacetterat intryck eftersom karaktärernas personlighet och förmågor presenteras 

successivt för spelaren. Detta bygger upp en relation till karaktären och skapar ett intresse 

hos spelaren. I det här arbetet skulle det dock kunna innebära problem om spelaren gör 

personliga tolkningar av karaktärerna och till exempel börjar tycka att de köttätande arterna 

är onda och de växtätande arterna är goda. Det skulle ge dem en skev bild av 

evolutionsteorin och därmed gå emot spelets syfte.  

Det här arbetet vill undersöka huruvida det är möjligt att grafiskt designa mångbottnade 

karaktärer som är fria från mjuka karaktärsdrag, men ändå på ett tydligt sätt återger sina 

hårda karaktärsdrag. I spel som detta är det viktigt att spelarna förstår de olika 

karaktärernas funktioner utan att skapa någon form av social hierarki. För att åstadkomma 

detta inleds arbetet med en genomgång av teorier kring stereotyper, samt en genomgång av 

relevanta teorier inom färg och form för att stödja produktionsarbetet.  

Det praktiska arbetet resulterade i de grafiska delar av spelet som har att göra med 

karaktärerna, vilket inkluderade konceptbilder och färdiga bilder. Detta material användes 

sedan i en undersökning på ett urval av Balthazars besökare, där karaktärsbilderna 

undersöktes i förhållande till arbetets frågeställning. Undersökningen gick ut på att 

deltagarna fick berätta vad de tänkte om ett antal färdiga karaktärer. De fick se karaktärer 

som hade både mjuka och hårda karaktärsdrag, samt sådana som hade fråntagits sina mjuka 

karaktärsdrag. Eftersom undersökningen utfördes på barn förs även en diskussion kring 

forskningsetiska riktlinjer i relation till den unga målgruppen. 

2.1 Användning av stereotyper i karaktärsdesign 

Stereotyper innebär klassificering av människor baserad på enskilda egenskaper. Utifrån en 

eller ett fåtal utmärkande egenskaper placeras de i kategorier, som nationalitet, kön, ålder 

och samhällsklass, varpå de förväntas ha ytterligare egenskaper.  

Vid design av karaktärer till spel kan man dra nytta av stereotyper. Att låta en karaktär utgå 

från en stereotyp underlättar förståelsen för betraktaren. Det går till exempel att underlätta 

för spelaren när denne behöver göra en snabb bedömning av en karaktär, till exempel i ett 

actionspel där det är viktigt att veta vilka karaktärer som är fientliga. Att använda 

stereotyper är också ett sätt för utvecklarna att försäkra sig om att karaktären uppfattas som 

den är avsedd, så att spelaren inte misstolkar dess funktion i spelvärlden. Därför går det ofta 

att känna igen drag mellan olika karaktärer som har liknande roller (Isbister, 2006). 
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 Exempel på antagonister från spelen  
Ratchet & Clank (2002), Minecraft (2011) och Sanctum (2011). 

 

 Exempel på protagonister från spelen  
Ratchet & Clank (2002), Minecraft (2011) och Sanctum (2011). 

Figurerna ovan visar kollage av antagonister respektive protagonister från datorspel. Vissa 

övergripande drag går att känna igen i de två grupperna. Antagonisterna har en 

genomgående mörk ton med inslag av onaturliga ljuskällor och färger, så som lysande ögon. 

Deras kroppar har något omänskliga proportioner och deras ansikten saknar till stor del 

möjlighet till varierade känslouttryck. Protagonisterna är mer påtagligt mänskliga, vilket kan 

ses som en metod att involvera spelaren mer och förstärka relationen till karaktären. De har 

en ljusare ton och lägre kontraster i färgschemat. Överlag har protagonisterna mer 

mångfacetterade ansikten, vilket kan ge en djupare personlighet.  

Att karaktärer med liknande roller också har liknande visuella drag gör att deras funktion i 

spelet snabbt kan läsas av. Det kan också skapa vissa förväntningar hos spelaren, till 

exempel att karaktärer med ljusare och naturligare färgschema kan förväntas vara 

protagonister. På så sätt kan användande av stereotyper ge upphov till oönskade tolkningar 

hos spelaren, vilket kan leda till en skev bild av det utvecklarna vill förmedla. 

Ett närliggande begrepp är arketyper, vilket härstammar från psykologen C.G. Jung under 

tidiga 1900-talet. Arketyper kan jämföras med de specifika kategorierna stereotypa roller 

utgår från. Dessa kategorier kan kortfattat beskrivas som fack i vilka vi placerar människor 

utifrån enskilda egenskaper, för att kunna applicera fler egenskaper på dem utifrån 
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förutfattade meningar. Skillnaden är dock att när det gäller arketyper är dessa roller inte 

begränsade av sociokulturella aspekter, samt att de är mer strikt definierade. Rollerna anses 

vara något som finns inbäddat i alla människors kollektiva psyke. I praktiken finns det både 

för- och nackdelar med att ha arketyper och stereotyper som utgångspunkt vid 

karaktärsdesign. En arketyp kan vara fördelaktig eftersom det ger designern en tydlig ”mall” 

till karaktären, medan stereotyper kan innebära större flexibilitet. Arketyper används ofta 

inom dramaturgi, till exempel för att beskriva vanligt förekommande rollers funktion, så 

som jungfrur eller hjältar (Jung, 1990). En stereotyp utgångspunkt kan även innebära större 

möjlighet till målgruppsanpassning. Stereotyper har också oftare visuella aspekter knutna 

till sig, vilket gör det till en mer lämplig metod för grafisk karaktärsdesign. 

I framtagandet av karaktärer för det här arbetet var det aktuellt att nyttja stereotypa drag för 

att på bästa möjliga sätt förmedla karaktärers funktion och roll i spelet. Det är viktigt för 

spelets syfte att karaktärerna uppfattas på det sätt som är avsett, med tanke på att spelets 

information bör förmedlas på ett objektivt sätt. Därför var stereotyper ett användbart 

verktyg vid karaktärsdesignen, i den bemärkelse att det gav viss kontroll över det intryck 

karaktärerna gör hos spelaren. 

2.2 Stereotyper utifrån ett fysionomiskt perspektiv 

Fysionomi är en pseudovetenskap som går ut på att man utifrån en människas utseende kan 

avläsa hennes mjuka karaktärsdrag. Den har sin grund redan i antiken med Aristoteles och 

har ofta varit aktuellt sedan dess.Den teori som fysionomin baseras på har uppkommit ur 

fördomar. En vanlig praxis är att jämföra människors utseende med djur. Om en person 

exempelvis är lik en örn i ansiktet anses denne ha modiga egenskaper, medan ett åsnelikt 

utseende anses innebära dumhet (Vipsjö, 2014). 

Den som lade grunden till den moderna visuella fysionomin var Giambattista della Porta, 

som under 1500-talet gav ut en bok i ämnet baserad på gamla läror. Della Portas verk har 

stått som inspiration för flera senare teoretiker, varav Charles le Brun är en av de mest 

framstående. Le Brun breddade begreppet från att främst röra människors statiska utseende 

till att även gälla för dynamiska känslouttryck. Han hade stort inflytande inom konstvärlden 

och hans texter och föreläsningar kom efter hans död att användas som instruktioner av 

många konstnärer (Vipsjö, s.37, 2014). Figuren nedan visar en illustration av le Brun som 

jämför en mans och en örns utseende. 

 

 Illustration av Charles le Brun. 
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Även Richard Twine (2002) skriver att fysionomin hade stor påverkan på konsten under 

1800-talet. Detta var dels på grund av att de som argumenterade för fysionomin ofta 

använde sig av konstnärliga avbildningar för att stärka sina teorier, vilket hade stor 

genomslagskraft. När fysionomin var populär använde sig författare och konstnärer av dess 

teorier och avbildade exempel för att skapa karikatyrer till sina verk (Vipsjö, s.33, 2014). 

På så sätt skapades visuella stereotyper som Twine (2002) menar till viss del lever kvar än 

idag. Även om vi mer sällan ser rasistiska nidbilder finns vissa drag kvar. Twine ger ett 

exempel med den tecknade tv-serien The Simpsons, i vilken de ”dumma” karaktärerna oftast 

avbildas med utstickande framtänder, vilket kan ses som en kvarleva av fysionomiska teorier 

(s.72, 2002). Fysionomin kan alltså ses som en av anledningarna till att dagens stereotyper 

ser ut som de gör. 

2.3 Stereotyper utifrån ett kognitivt perspektiv 

En av de första forskarna som skriver om stereotyper ur ett vetenskapligt perspektiv är 

Walter Lippmann. Han beskriver begreppet stereotyp som att man sällan har tid eller 

möjlighet för djupare analys av sina medmänniskor och att man istället väljer ut ett 

karaktärsdrag som får definiera personen (s.59, 1997). Han beskriver det även som en 

perceptuell process och att skillnaden mellan det vi ser och det vi har lärt oss ofta kan vara gå 

oss miste. Han menar att man kan se och uppfatta exempelvis ett landskap, men att man 

senare ersätter minnet av landskapet med sina tidigare fördomar (s.58, 1997). Med detta 

som utgångspunkt är det aktuellt att se till modern forskning inom kognition i förhållande 

till stereotyper. 

Perry Hinton definierar en stereotyp med dessa tre komponenter (s.12, 2000):  

 En identifikations-process som separerar en grupp från mängden genom ett visst 

drag. 

 En process som ger den separerade gruppen ytterligare drag. 

 Processen som identifierar en person som del av en grupp och därmed applicerar 

gruppens förmodade karaktärsdrag på individen.  

Hinton skriver om ”kategoriseringsprocessen” som innebär en förenkling av intryck för att 

kunna applicera betydelse på objekt och personer. Genom att placera olika objekt inom 

kategorier kan vi applicera fler egenskaper till ett givet objekt. Att till exempel se en stol som 

en del av kategorin ”stolar” istället för den faktiska stolen med dess utformning och material 

förstår vi snabbare dess funktion (s.35, 2000). Dessa kategorier menar Hinton är till stor del 

uppkomsten av förståelsen för omvärlden. Kategorierna uppstår hos barn genom 

”generalisering utifrån sina egna erfarenheter” (s.36, 2000). När man genomgår utbildning 

om företeelser man inte själv upplever handlar det om ”kulturell överföring” av kunskap och 

kategorier som har samlats kollektivt. 

Eftersom att vår kognitiva uppmärksamhet är begränsad måste vi på något sätt välja ut var vi 

lägger vårt fokus i varje situation (Hinton, s.58, 2000). Hinton skriver om ett slags mentalt 

filter där vi undermedvetet filtrerar bort sådana intryck som vi i förväg har bedömt som 

irrelevanta eller som vi inte uppmärksammar aktivt. Att medvetet uppmärksamma saker är 

det första av två sätt som vi bearbetar information på, enligt ”tvåprocessmodellen” (s.63, 

2000). Eftersom det kräver ett visst mått av ansträngning är det ett långsamt sätt, men det 

är flexibelt i den mån att vi är medvetna om var vi lägger fokus. Det andra sättet är 
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”automatisk bearbetning”, vilket innefattar den information vi tar in utan att medvetet 

uppmärksamma den. Det beskrivs även som ”systematiskt” (medvetet) och ”heuristiskt” 

(omedvetet) tankesätt. Ett heuristiskt tankesätt innebär att man undermedvetet ser till 

gammal information och erfarenheter, eller kategorier, för att ta beslut i en given situation, 

vilket är ett sätt att spara tid och energi (s.69, 2000). 

Ett annat sätt att organisera information i hjärnan är via kognitiva scheman. Dan Holmér 

beskriver det som mentala kunskapsstrukturer som formats av vår sociokulturella kontext 

samt av egna erfarenheter (s.16, 2006). För att enkelt kunna interagera med människor 

applicerar vi ofta olika ”roller” på dem. Det kan röra sig om till exempel yrkesroller så som 

butiksbiträde eller polis. Utefter de rollerna har vi vissa förväntningar på personerna 

gällande vad vi kan få ut av en interaktion med dem. Hinton (2000) menar dock att vi 

genom applikationen av roller ofta applicerar fler attribut till personen utifrån etablerade 

scheman. Därmed kan det också gå i motsatt riktning: att en yrkesroll antas medföra ett 

personlighetsdrag kan innebära att det personlighetsdraget antas medföra en fallenhet för 

det yrket (s.53, 2000). Det ger en tydlig kognitiv koppling mellan mjuka och hårda 

karaktärsdrag. 

2.4 Negativa fördomar eller användbara stereotyper? 

Fysionomin fördes ofta fram av välbärgade och högt ansedda personer och har historiskt sett 

haft stor genomslagskraft. Läran har ämnat föra fram fördomar som riktig vetenskap och har 

tack vare det förstärkt kulturella stereotyper. Mycket av det lever kvar i modern tid i form av 

fördomar (Twine, s.67, 2002). Vipsjö (2014) menar att fysionomin delvis har underbyggt den 

rasism som bland annat kan relateras till 1800-talets slaveri i USA. För att förklara påstådda 

skillnader i intelligens användes avbildningar av ljus- och mörkhyade och efter slaveriets 

avskaffande levde dessa fördomar kvar (s.50, 2014). Hinton (2000) menar att den typen av 

fördomar inte är ett resultat av våra kognitiva processer, utan att det istället helt enkelt beror 

på åsikter. Dessa åsikter kan dock härstamma ur den kognitiva kategoriseringsprocessen och 

har att göra med den känsla av grupptillhörighet som kan uppkomma därutav (s.108, s.130, 

2000). 

Stereotyper handlar inte bara om det kroppsliga utseendet, det handlar även om attiraljer 

som kläder och utrustning. Isbister tar upp ett exempel med en man som avbildas med ett 

par olika utseenden och ett par olika uppsättningar kläder. I det hypotetiska exemplet 

bedöms mannen utifrån sin teoretiska förmåga att styra ett företag och Isbister menar att 

just kläderna spelar lika stor roll som mannens utseende i det avseendet (s. 13, 2006). Twine 

menar att vikten av kläder och övriga attiraljer har ökat tack vare den ökade kapitalismen i 

samhället. De kan ses som en indikation på bärarens moraliska och intellektuella kvalitéer. 

Han skriver även att den typen av visuellt baserade bedömningar av människor är förkastliga 

(s.82, 2002). 

I praktiken går det att nyttja stereotyper i karaktärsdesign på ett fördelaktigt sätt. Många 

karaktärer, som identitetslösa fiender och NPC:er (Non Player Characters) med begränsat 

narrativt spelrum, har ofta inget behov av att få stor uppmärksamhet från spelaren. Därför 

kan spelet dra nytta av att applicera tydliga stereotyper på dem för att låta spelaren göra en 

snabb bedömning. När det gäller viktigare karaktärer, som exempelvis spelarkaraktären, går 

det att använda metoden för att utgå från en stereotyp men bryta mot den i några mindre 
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aspekter. Det kan skapa en djupare och mer minnesvärd upplevelse av karaktären för 

spelaren (Isbister, s.16, 2006). 

Isbister har en metod för att beskriva en spelarens psykologiska upplevelse av en 

spelkaraktär, som går ut på att dela upp upplevelsen i fyra lager: det intuitiva, det kognitiva, 

det sociala och det imaginära. Det som är aktuellt att titta på i det här fallet är det kognitiva 

karaktärslagret. Där skriver Isbister om den kognitiva immersionen som uppstår när en 

spelares inneboende förståelse för hur saker går till stämmer överens med det 

spelkaraktären kan utföra. När en spelare går in i ett spel med en förutfattad mening om hur 

till exempel en stol används och spelkaraktären gör något helt annorlunda med stolen, går 

detta emot den kognitiva immersionen. Om förståelsen är vital kan detta leda till störningar i 

spelupplevelsen (s.205, 2006). På samma sätt kan en diskrepans mellan spelarens 

omedvetna tankar om stereotyper och spelets faktiska karaktärer kan leda till förvirring, på 

både gott och ont.  

Samtidigt som stereotyper kan vara ett användbart verktyg för karaktärsdesign bör man 

också vara försiktig. Framhålls negativa fördomar om exempelvis nationalitet eller kön kan 

vissa grupper av spelare känna sig illa berörda (Isbister, s.16, 2006). 

2.5 Färg och form 

Spelets grafiska stil utgår från det som kallas flat design. Den är vald för att den passar 

målgruppen och tematiken. Valet har även påverkats av den arbetsmässiga kontexten, med 

tidsbegränsningar och tekniska begränsningar. Figuren nedan föreställer en moodboard som 

visar inspirationen för spelets grafiska stil. 

 

 Spelets moodboard. 

Den som är karaktäristiskt för den här grafiska stilen är främst två saker: platta ytor och 

stiliserade former. Ytorna är till stor del fria från skuggor och högdagrar, men kan i vissa fall 

innehålla så kallad ”cellshading”, vilket innebär tillika platta ytor för skuggor och högdagrar. 

I vissa fall förekommer även övertoningar. Formerna är sällan realistiska och är istället 
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förenklade och stiliserade. Man använder sig ofta av enklare geometriska former, både lösa 

former och ihopbyggda kombinationer. I flat design är det också vanligt förekommande med 

begränsade färgscheman, som ofta är lågsaturerade och ljusa. 

Uppbyggnaden av enkla geometriska former innebär vissa begränsningar, eftersom man 

måste bortse från vissa detaljer vid formgivningen. Detta kan innebära svårigheter att 

förmedla vissa karaktärsdrag och att uppnå en intressant design. En viktig aspekt är kontrast 

i formerna, vilket skapar dynamik (Bergström, s.232, 2007). Att till exempel utforma ett träd 

lodrätt och symmetriskt kan ge ett statiskt intryck, men om man låter det luta en aning och 

ha asymmetriska grenar blir det genast mer dynamiskt och intresseväckande. När det gäller 

den här typen av förenklade former kan man också tänka på den effekt som uppstår när de 

uppträder tillsammans. Former som arrangeras på särskilda sätt kan få betraktaren att 

uppfatta mönster och flöden som egentligen inte syns (Wong, s.8, 1997). I figuren nedan 

syns ett tydligt flöde för vissa av kvadraterna som går från vänster till höger. Deras rotation 

och position ger dem ett tydligt samband och en riktning. 

 

 Implicerat flöde i ett myller av former. 

Även färg är viktigt att tänka på vid formgivningen, då det kan ha en stark pedagogisk 

funktion. Med hjälp av färger går det att förtydliga och underlätta kommunikation genom att 

koppla vissa färger till olika saker (Bergström, s.258, 2007). I figuren ovan kan man anta att 

de gråa formerna har någonting gemensamt och skapar ett slags helhet, på samma sätt som 

de vinklade formerna skapar ett gemensamt flöde. Detta ger en effektiv metod för att skapa 

grupperingar i scener med stora mängder objekt. 

Vissa anser att olika färger antyder olika saker hos betraktaren. KG Nilson beskriver en rad 

färger med olika adjektiv, exempelvis menar han att rött känns livligt, kraftfullt och 

fysiologiskt aktiverande, medan grönt känns lugnt och harmoniskt. Det finns även forskning 

som pekar i ungefär samma riktning, som säger att rött är upphetsande och blått är 

lugnande. Han menar dock att dessa kopplingar är så diffusa och mångtydiga att det är svårt 

att ta fram generella förhållningsregler. Man bör även ha kontexten i åtanke när man 

analyserar en färgs innebörd, då färgen sällan observeras utan någon kringliggande grafik 

eller objekt (Nilsson, s.80-83, 1999). Det går dock att se stereotypa tendenser som går att 

utnyttja vid karaktärsdesign, till exempel att ondskefulla demoner ofta är röda. 
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3 Problemformulering  

Den grafiska aspekten av karaktärsdesign till datorspel utgår ofta från en litterär 

karaktärsbeskrivning som sätter in karaktären i ett sammanhang. Denna beskrivning delger 

även det som i detta arbete benämns mjuka karaktärsdrag som är kopplade till 

personlighetsdrag (exempelvis ”ond”, ”god”, ”glad”, ”slug” eller ”hjälpsam”) och det som 

benämns som hårda karaktärsdrag som främst är kopplade till fysiska egenskaper 

(exempelvis ”köttätare”, ”växtätare”, ”hoppare”, ”stor” och ”svag”). Det är vanligt att 

förknippa vissa mjuka karaktärsdrag med vissa hårda karaktärsdrag och vice versa, till 

exempel elak med köttätare och god med växtätare. Den starka kopplingen mellan mjuka 

och hårda karaktärsdrag kan ses som en nödvändig del av karaktärernas uttryck och något 

som gör att de upplevs som mångbottnade, vilket är något som gör att spelaren får en 

relation till karaktären och ett intresse skapas. Att nyttja den kopplingen vid karaktärsdesign 

innebär att både förmedla en mångbottnad karaktär och medvetet använda sig av 

stereotyper, för att betraktaren snabbt skall kunna läsa av karaktären och dess funktion och 

position i spelet. 

Men om karaktär har som mål att vara fri från mjuka karaktärsdrag kan problem uppstå. 

Genom att försöka utesluta mjuka karaktärsdrag rubbas sannolikt kopplingen och 

karaktärerna kommer göra ett annat intryck. Kan det då bli svårt att förmedla vissa 

egenskaper och förmågor utan att via dem också ge upphov till mjuka 

personlighetstolkningar av karaktären?  

Det här arbetat vill undersöka ifall det går att uppnå en mer objektiv karaktärsdesign genom 

att utesluta en typ av karaktärsdrag i karaktärsdesignen, i detta fall de mjuka 

karaktärsdragen, samt om det ändå går att skapa en mångbottnad karaktär som inte enbart 

förknippas med stereotypa roller från sociokulturella kontexter. 

Arbetets frågeställning lyder: 

- Hur skapar man en mångbottnad karaktär med hjälp av enbart hårda karaktärsdrag? 

- Hur viktiga är mjuka karaktärsdrag för förmedlingen av hårda karaktärsdrag? 

- Applicerar betraktaren medvetet eller omedvetet egna mjuka karaktärsdrag på en karaktär 

som har som mål att enbart förmedla hårda karaktärsdrag? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Bildmaterial till undersökningen 

Det bildmaterial användes i undersökningen kommer från det grafiska materialet till spelet 

som är beskrivet under kapitel 1 Bakgrund. De aktuella delarna av detta material innefattar 

grafiska beståndsdelar till karaktärer, i form av bildfiler föreställandes olika kroppsdelar. För 

undersökningsmaterialet sattes dessa delar samman för att bilda åtta hela karaktärer 

(undersökningskaraktärerna). Dessa karaktärer sattes ihop utifrån fyra olika 

karaktärsbeskrivningar: ”köttätare”, ”växtätare”, ”köldtålig” och ”värmetålig”, med två 

karaktärer per beskrivning. De åtta karaktärerna delades upp i två grupper med fyra i varje: 

 Karaktärsgrupp 1. Denna grupp är designad utifrån klassiska stereotyper och har 

tydliga inslag av både mjuka och hårda karaktärsdrag. 



 11 

 Karaktärsgrupp 2. Denna grupp är anpassad till spelets riktlinjer och har därmed 

fråntagits sina mjuka karaktärsdrag för att endast återspegla de hårda 

karaktärsdragen. 

3.1.2  Undersökningsmetod 

Undersökningen baserades på en kvalitativ undersökningsmodell, vilket i den här 

undersökningen innebar intervjuer med sex personer. Urvalet av informanter baserades på 

spelets målgrupp, det vill säga 10- till 14-åringar, samt en jämn fördelning mellan pojkar och 

flickor. Sex informanter ansågs ge en fullgod mängd data för att kunna göra en intressant 

analys av frågeställningen. Det gav även en hanterlig mängd efterarbete med tanke på 

arbetets omfattning. 

Information om undersökningens metod och urval presenterades för personal på Balthazar 

som sedan hjälpte till att hitta informanterna genom att vidarebefordra informationen till en 

skolklass. När informanterna var funna kontaktades de via brev och informerades om 

undersökningens syfte och metod. Informationen riktades främst till informanternas 

målsmän som blev ombedda att godkänna barnets deltagande genom en underskrift. För att 

uppmuntra deltagandet blev informanterna utlovade fika under intervjun. 

Att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod gav vissa fördelar i det här fallet. Det gav god 

möjlighet att utvinna information som är svår att förutse och det uppmanade informanterna 

att tänka bredare. Detta hade varit svårt om man använde en kvantitativ 

undersökningsmetod, då det skulle innebära en förutsägelse av möjliga svar, vilket inte 

ansågs vara möjligt i den här undersökningen (Östbye, m.fl., s.101, 2002). 

Den formen av intervju som användes var ”semistrukturerade intervjuer”, vilket innebär att 

de utgick från en intervjuguide med förutbestämda frågor utan en strikt följd (Östbye, m.fl., 

s.103, 2008). Detta var lämpligt eftersom intervjuerna var av en tolkande natur, där 

informanterna ombads svara fritt och utan allt för specifika riktlinjer. Det var under 

intervjuerna nödvändigt att ställa följdfrågor för att be informanten utveckla sina svar. 

Informanterna ombads även fylla i formulär under intervjuerna, vilket resulterade i 

kvantifierbar data vid sidan om de fria svaren. Detta fungerade som en fokusering av 

samtalsämnet. Eftersom intervjuerna ämnade ge svar på specifika saker passade det inte 

med ”ostrukturerade intervjuer”, då en sådan metod är bäst lämpad för ämnen utan större 

förhandskunskap. Det passade inte heller med ”strukturerade intervjuer”, eftersom 

informanterna blev ombedda att svara så fritt de ville och en sådan metod passar bäst för 

helt begränsade svar. 

Informanternas målsmän uppmuntrades att närvara vid intervjun. Den utrustning som togs 

med till intervjun var anteckningsblock, karaktärsbilderna, samt inspelningsapparat. Med 

informanternas godkännande spelades intervjuerna in och transkriberades sedan. 

Informanterna informerades även om att intervjuerna var anonyma och att de när som helst 

under intervjun fick lov att avbryta. Ljudupptagning underlättade analysen eftersom allt inte 

behövde antecknas under intervjuerna. Det försäkrade också att inga feltolkningar gjordes 

under intervjuerna, eftersom svaren kunde kontrolleras i efterhand. 

Intervjuerna var uppdelade i tre segment. Först fick informanten frågor angående sina 

datorspelsvanor. Därefter följde huvuddelen av intervjun som bestod av att informanterna 

fick titta på undersökningskaraktärerna, en i taget, och berätta vad de trodde om dem. För 

att underlätta detta fick informanterna fylla i ett formulär för varje karaktär (se appendix B 
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för karaktärsformuläret). När samtliga åtta karaktärer hade genomgåtts presenterades de i 

karaktärsgrupp 1 och 2 (se kapitel 3.1.1 Bildmaterial till undersökningen) för informanterna 

som då fick berätta hur de trodde att karaktärernas samspel var. 

Den första delen av intervjun, som handlade om datorspelsvanor, gav en inblick i hur 

informanterna vanligtvis såg på datorspel. Det var användbart för analysen då det kunde 

ställas i relation till de övriga svaren. Vid den här inledande fasen fick informanterna även 

fylla i en blankett med förnamn, kön och ålder.  

Den andra delen ämnade undersöka informanternas uppfattning av det här arbetets 

karaktärer. Svaren visade hur informanterna upplevde karaktärerna och vilka karaktärsdrag 

som upplevdes som mest framträdande. Analysen visade sedan hur detta förhöll sig till 

teorierna om mjuka och hårda karaktärsdrag, samt om de avsedda karaktärsdragen hade 

framgått. 

Den tredje delen visar om informanterna upplevde att det fanns någon social hierarki i 

gruppen av karaktärer, genom att de fick rangdordna karaktärerna utifrån vilka de upplevde 

som ”bäst” och ”sämst”. Detta visade om informanterna lade in olika värderingar på 

karaktärerna. Särskilt intressant att analysera utifrån den här delen var skillnaden mellan 

karaktärsgrupp 1 och 2, då karaktärsgrupp 1 teoretiskt hade tydligare värdegrunder. 

3.1.3 Etik 

För den här undersökningen var det viktigt att ha vissa förhållningsregler. Eftersom 

informanterna var barn var det av stor vikt att deras målsmän godkände informantens 

deltagande. Detta skedde skriftligt via en blankett som informerade om intervjuns ämne, 

omständigheter och hur resultatet skulle användas. Blanketten informerade även om att 

intervjun var anonym och att informanten närhelst under intervjun kunde avbryta, samt att 

hon inte måste svara på alla frågor. Målsmännen uppmanades i blanketten att deltaga vid 

intervjun för att informanten skulle känna sig trygg. Detta var i linje med de forskningsetiska 

riktlinjer som är uppställda av Vetenskapsrådet, som behandlar delgivning av information, 

samtycke, konfidentialitet och resultatsnyttjande (Östbye, m.fl., s.126, 2002). Informationen 

upprepades även vid intervjuerna. 

För att undersökningsmetoden skulle få ytterligare bäring diskuterades den med både de 

anställda på Balthazar och Rådet för forskningsetiska frågor (RFF) på Högskolan i Skövde. 

De anställda på Balthazar har stor erfarenhet av interaktion och intervjuer med barn och 

RFF har god kunskap om forskningsetik. Alla parter var överens om att undersökningens 

genomförande var korrekt. 
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4 Genomförande 

I den praktiska delen av det här arbetet skapades det 8 djurliknande spelkaraktärer. Arbetets 

syfte var att undersöka ifall det går att uppnå en mer objektiv karaktärsdesign genom att 

utesluta en typ av karaktärsdrag i karaktärsdesignen, i detta fall de mjuka karaktärsdragen, 

samt om man ändå kan skapa en mångbottnad karaktär som inte enbart förknippas med 

stereotypa roller från sociokulturella kontexter. Arbetet gör skillnad på mjuka och hårda 

karaktärsdrag, där de mjuka avser personlighetsdrag och de hårda avser fysiska förmågor. 

Karaktärerna som ingår i arbetet kommer att finnas med i ett spel som beställdes av en 

extern uppdragsgivare: Balthazar Science Center i Skövde. Spelet är en evolutionssimulator 

där spelarna får observera och påverka en värld med varelser och natur i ständig utveckling.  

Fokus för den här delen av rapporten är grafiken till karaktärerna. Viss övrig grafik nämns 

dock kort, då den ändå var till stor vikt för utvecklingen av spelets övergripande grafiska stil, 

som låg till grund för karaktärernas utseende.  

Kapitlet inleds med en genomgång av det grundläggande designarbetet för karaktärerna. Det 

ger en inblick i vad som måste bestämmas i en spelutvecklingssituation innan grafiken till 

karaktärerna kan börja produceras. Det ger också en förståelse för de begränsningar som 

finns för en karaktärsgrafiker. Vidare beskrivs den grafiska stilen och hur den etablerades. 

Den grafiska stilen motiverar många av de val som gjordes under produktionen av 

karaktärerna. Slutligen ges en genomgång av den faktiska produktionen där viktiga grafiska 

designval beskrivs. 

4.1 Grundläggande designarbete 

Spelet utvecklades helt och hållet från grunden, vilket innebar en lång designprocess med 

många iterationer som måste genomgås innan den grafiska produktionen kunde börja. Den 

processen hölls någorlunda löst organiserad och spelets samtliga aspekter diskuterades till 

och från hela tiden, främst på grund av att gruppen inte hade en dedikerad designer. Detta 

innebar en föränderlig bild av karaktärernas upplägg, ofta utan tydliga riktlinjer för konkreta 

detaljer som exempelvis utseende och uppbyggnad. 

Spelet är en evolutionssimulator som ska visa hur olika fiktiva arter lever och utvecklas. 

Därför behöver grafiken kunna visa stor variation för att tillåta förtydligande grafiska 

skillnader mellan de olika arterna och för att skapa en levande värld. Vi skrev en lista som 

inkluderade mycket av det som ansågs förekomma i verkliga världen och skulle behövas för 

att ge ett realistiskt intryck. Den listan innehöll karaktärsdrag som ”hoppare”, ”springare”, 

”klättrare”. Den ursprungliga tanken var att alla dessa drag skulle kunna representeras i 

karaktärernas grafik, med olika utseenden för olika egenskaper. Detta ansågs dock vara 

orimligt, dels på grund av den mängd grafik som skulle behöva skapas under arbetets 

begränsade tid, men även på grund av spelets kontext. På grund av målgruppen och hur 

spelet spelas var det viktigt att det hölls enkelt och tydligt. 

Det som slutligen bestämdes var att karaktärerna skulle ha så få hårda karaktärsdrag som 

möjligt, för att det skulle gå att hantera arbetsmängden. Ambitionen var även att få en 

mängd egenskaper som på ett enkelt och tydligt sätt kan förmedlas till spelaren. De 

egenskaper som bestämdes var törstresistens, hungerresistens, värmetålighet, köldtålighet 
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och styrka. Vidare delades ”styrka” upp i två separata egenskaper som kallades ”växtätare” 

och ”köttätare”. Dessa totalt sex egenskaper ansåg vi skulle ge karaktärerna de mest 

betydande karaktärsdragen som behövdes för att frammana ett realistiskt beteende. Var och 

en av dessa egenskaper låg till grund för en karaktär och ger varje karaktär en roll, eftersom 

egenskapen medför karaktärens huvudsakliga syfte. Dessa roller kunde sedan förtydligas via 

applicering av mjuka karaktärsdrag som förväntas förekomma i samband med rollen 

(Hinton, 2000). 

För undersökningens skull gjordes vissa begränsningar. Det var viktigt att de karaktärer som 

skulle användas till undersökningen kunde påvisa tydliga hårda och mjuka karaktärsdrag. 

Utifrån egenskaperna törst- och hungerresistens ansåg vi att det var svårt att göra tydliga 

stereotypa kopplingar mellan hårda och mjuka karaktärsdrag, vilket ledde till att de två 

egenskaperna valdes bort. Istället fokuserades undersökningens material till de fyra 

kvarstående egenskaperna: värmetålighet, köldtålighet, växtätare och köttätare. 

Utifrån var och en av de fyra egenskaperna skapades två karaktärer. De namngavs med sin 

egenskap, samt suffixet ”1” eller ”2” beroende vilken karaktärsgrupp de tillhörde. 

Karaktärsgrupp 1 skulle innehålla både mjuka och hårda karaktärsdrag, medan 

Karaktärsgrupp 2 endast skulle innehålla hårda karaktärsdrag. Exempelvis kallades den 

värmetålige karaktären som endast uppvisar hårda karaktärsdrag för ”Värmetålig 2”. Se 

Tabell 1 nedan för samtliga karaktärer. Denna uppdelning i två grupper gjordes på grund av 

undersökningens utformning, vilket är närmare beskrivet under 3 Problemformulering. 

För att definiera karaktärernas utseende skrevs ett antal nyckelord för var och en. Dessa 

nyckelord fungerade som en karaktärsbeskrivning. Som nämnt i bakgrunden innehåller en 

traditionell karaktärsbeskrivning både mjuka och hårda karaktärsdrag, vilket även var 

nödvändigt här (Isbister, s.13, 2006; Vipsjö, s.35, 2014). 

Med karaktärernas egenskaper som utgångspunkt gjordes stereotypa kopplingar för att 

komma fram till passande hårda och mjuka karaktärsdrag som sammanfattades i sex 

nyckelord. Nyckelorden delades upp i ”mjuka karaktärsdrag” och ”hårda karaktärsdrag”, på 

grund av att karaktärerna skulle skapas i två varianter, varav en ämnar undvika mjuka 

karaktärsdrag. Dessa nyckelord kan ses nedan i Tabell 1. Att sammanfatta karaktärens hela 

beskrivning i en liten mängd nyckelord på det här viset kan vara ett effektivt sätt att 

förmedla stereotyper. Man kan då välja ut de enskilda drag som främst ger upphov till 

önskade stereotypa kopplingar hos betraktaren. Detta går i linje med den kognitiva synen på 

stereotyper, som säger att man utgår från enskilda drag för att kategorisera människor och 

genom det skapa sig en komplett uppfattning av dem (Hinton, 2000; Lippmann, 1997). 
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Tabell 1 Beskrivande nyckelord för karaktärerna. 

Karaktärsnamn Mjuka karaktärsdrag Hårda karaktärsdrag 

Köldtålig 1 Dum, godtrogen, snäll Päls, tjock, stor 

Köldtålig 2   Päls, tjock, stor 

Värmetålig 1 Ettrig, slug, smart Liten, smal, fjällig 

Värmetålig 2   Liten, smal, fjällig 

Köttätare 1 Ond, arg, modig Muskulös, taggig, kantig 

Köttätare 2  Muskulös, taggig, kantig 

Växtätare 1 God, glad, lugn Graciös, mjuk, rund 

Växtätare 2  Graciös, mjuk, rund 

4.2 Grafisk stil 

Innan grafiken för karaktärerna kunde börja produceras etablerades en grafisk stil. För att 

komma fram till denna togs först och främst spelets målgrupp och kontext i beaktning. 

Spelet riktar sig till en ung målgrupp och det spelas i en livlig miljö. Grafiken måste därför 

vara tydlig och lätt för spelaren att läsa av. 

Utifrån detta letades olika inspirationskällor upp. Det vi tyckte var mest passande var en 

serie informationsfilmer från Youtube-kanalen Kurzgesagt. I dessa tecknade filmer är den 

grafiska stilen enkel och ren. Objekten består av få och odetaljerade former och färgschemat 

är väldigt begränsat. Figuren nedan föreställer en skärmdump från Kurzgesagts film How 

Evolution Works (2013), som använder sig av enkla och tydliga former, samt ett färgschema 

som endast består av strax över 10 rena färger utan övertoningar. 

  

 Skärmdump från How Evolution Works av Kurzgesagt (2013). 

Den här stilen kallas ofta på engelska flat design, tack vare dess fokus på platta ytor. Den 

innebär även en förenkling och stilisering av former, i den bemärkelse att den återger objekt 



 16 

utifrån deras stora drag och bortser från detaljer. På bilden ovan har exempelvis kaktusarna 

avbildats utan taggar och fåglarna har inga synliga fjädrar.  

Att använda den här stilen i spelet skulle innebära flera fördelar för utvecklingen. Först och 

främst passar den spelet och spelets kontext. Den är lättläslig, eftersom den baseras på enkla 

former och få färger. Det går alltså snabbt att läsa av vad som sker på skärmen och det är lätt 

för grafikerna att förmedla rätt budskap utan störningar tack vare tydligheten i formspråket. 

Flat design var även lämpligt med tanke på utvecklingsprocessen eftersom det går snabbt att 

producera material i den här stilen. Den här stilen underlättar också ett konsekvent grafiskt 

uttryck. Det kan vara ett problem i projekt med flera grafiker, men tack vare flat design 

underlättas det genom standardiserat formspråk och färgschema, vilket kan vara svårare att 

etablera för många andra stilar. Om man ser till bilden ovan kan man exempelvis bestämma 

att alla typer av träd ska vara uppbyggda av rundade rektanglar och berg ska vara uppbyggda 

av vågformer. 

4.3 Modularitet och animation 

Evolutionen av spelets karaktärer syns för spelaren genom att karaktärerna muteras och 

kroppsdelar byts ut. Detta har stor påverkan på hur karaktärerna kan utformas. Ett sätt att 

tillåta detta på skulle kunna vara att skapa unik grafik för varje kombination av 

karaktärsdelar. Den metoden skulle innebära stor variation i karaktärernas utseende, 

eftersom man inte skulle behöva ta något annat än den aktuella karaktären i beaktning vid 

designen. Detta skulle dock innebära en mängd grafik som av både arbetsmässiga och 

tekniska skäl vore orimlig. Det skulle ta för lång tid och det skulle innebära för stor mängd 

grafik för spelkonsolens resurser. 

Istället gjordes karaktärerna modulära, vilket innebär att de delades upp i moduler som kan 

bytas ut. De delades upp i huvud, hals, kropp, ben och svans. De delarna valdes därför att de 

tillåter stor variation i karaktärernas utseende. Man kan exempelvis variera längd på halsen, 

eller hur många ben en karaktär ska ha. Att karaktärerna gjordes modulära innebar att olika 

delar kan pusslas ihop för att skapa varje unik kombination av kroppsdelar, vilket sparar in 

på arbetstid och prestanda. 

 

 Karaktärerna är uppdelade i fem moduler. 

Modulariteten ger dock mindre flexibilitet när det gäller karaktärernas utseende, eftersom 

alla delar måste passa ihop. Det innebar standardisering av karaktärernas uppbyggnad. 

Detta var nödvändigt då de skulle animeras och eftersom animation kan vara tidskrävande 
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bestämdes det att alla varianter av varje kroppsdel ska använda sig av samma 

grundanimation. Därför skapades en animationsrigg, som de färdiga grafiska modulerna 

appliceras på för att exporteras till det slutliga formatet. En animationsrigg är ett slags 

skelett på vilket animationerna skapas. Den slutgiltiga grafiken appliceras sedan på detta 

skelett för att kunna exporteras som det material som ska förekomma i spelet. 

 

 Karaktärerna har en animationsrigg. 

4.4 Produktion 

För att kunna påbörja grafiken för karaktärerna gjordes först en konceptbild som visar hur 

spelvärlden kan se ut när den är färdig. Detta tillät en god översikt av spelvärldens 

övergripande utseende och känsla. Bilden nedan föreställer konceptbilden, som består av en 

miljö med olika terrängtyper och växter.  

 

 En konceptbild av spelvärlden. 

För att ta fram konceptbilden användes Adobe Illustrator CS6 (2012), vilket även användes 

för resten av produktionen. Detta tillät att grafiken skapades som vektorgrafik, vilket innebar 

att vi med lätthet kunde skapa skarpa och tydliga former som passade till den valda grafiska 
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stilen. Med vektorgrafik tillåts också skalning av grafiken utan kvalitetsförlust. Om vi istället 

hade arbetat i pixelgrafik hade kvaliteten påverkats om vi förstorade eller förminskade 

grafiken.  

I samband med framtagningen av konceptbilden skapades några karaktärskoncept, som kan 

ses på bilden nedan. De är skapade med ambitionen att bestå av så få och enkla geometriska 

former som möjligt, exempelvis är deras ben uppbyggda av tre rundade rektanglar och den 

högra karaktärens bål och hals består av en rundad rektangel vardera. Detta går i linje med 

den etablerade grafiska stilen, som går ut på förenkling av former och avlägsnande av 

detaljer. Karaktärerna avbildades exempelvis utan tår. De här karaktärerna var inte baserade 

på någon extensiv karaktärsbeskrivning, utan var till största del fritt skapade för att etablera 

ett grundläggande utseende. Den enda beskrivning de hade var att de skulle vara fyrbenta 

djur, som är den första av spelets grundläggande karaktärstyper. De utgick även från 

reglerna om modularitet och kroppsbyggnad i relation till animationsriggen, vilket kan ses 

på bilden nedan i och med att de två karaktärerna har samma grundläggande konstruktion. 

 

 De första karaktärsbilderna. 

Med de karaktärskoncepten som utgångspunkt skapades en grundläggande karaktär, kallad 

Grundkaraktären, som kunde användas som mall för de slutgiltiga karaktärerna. Den 

designades med mer detaljer än de tidigare koncepten, dock fortfarande inom ramarna för 

den grafiska stilen. Detta gav större möjligheter vid den fortsatta designen. Ambitionen med 

den här karaktären var att göra den så neutral som möjligt, det vill säga fri från mjuka 

karaktärsdrag, för att den lätt skulle gå att använda som mall för olika karaktärer som ska 

påvisa olika mjuka karaktärsdrag. Detta uppnåddes genom att inte ge den något särskilt 

ansiktsuttryck, samt att utforma dess kroppsdelar på ett sätt som inte förmedlar några 

egenskaper mer än att det är ett fyrbent djur. 

  

 “Grundkaraktären” står som mall för de andra karaktärerna. 
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4.4.1 Skapande av karaktärerna Köldtålig 1 och 2 

Karaktärerna Köldtålig 1 och 2 baseras på de hårda karaktärsdragen ”päls”, ”tjock” och 

”stor”, samt de mjuka karaktärsdragen ”dum”, ”godtrogen” och ”snäll”, utifrån Tabell 1 

under 4.1 Grundläggande designarbete. Först designades Köldtålig 1, som tar del av både de 

mjuka och de hårda karaktärsdragen. Fokus för appliceringen av de mjuka karaktärsdragen 

lades på karaktärens huvud, då det ofta är vad betraktaren lägger märke till först. Den fick 

stora ögon med sneda ögonbryn, vilket kan upplevas som vänligt. Den fick även utstickande 

tänder, samt stor nos och frisyr för att förtydliga de mjuka karaktärsdragen. Dessa drag kan 

ofta kännas igen i liknande karaktärer och gör därför den här karaktären till en stereotyp 

som är lätt att läsa av (Isbister, 2006; Twine, 2002). Resten av karaktären formgavs, precis 

som huvudet, med Grundkaraktären som mall. Kroppsdelarna förstorades och gavs 

pälsliknande former. 

 

 Karaktären Köldtålig 1. 

Karaktären Köldtålig 2 skulle uppvisa samma hårda karaktärsdrag som Köldtålig 1, men 

utan att de mjuka karaktärsdragen togs med. Med Köldtålig 1 som utgångspunkt ändrades 

huvudet till ett som liknar Grundkaraktären, eftersom den stod som mall för vad som 

uppfattas som neutralt. Drag från huvudet på Köldtålig 1 fanns dock kvar i form av öronen, 

käklinjen och den pälsliknande siluetten. Resten av kroppsdelarna förminskades en aning 

för att ge karaktären ett mer nedtonat uttryck. De båda karaktärerna blev mer detaljerade än 

Grundkaraktären, vilket gick emot den etablerade grafiska stilen. Detta åtgärdades dock 

genom att föra in mer detaljer i miljön för att karaktärer och miljö ändå skulle passa ihop. 

 

 Karaktären Köldtålig 2. 

För spelets skull skapades karaktärerna utan färger, för att de färgläggs programmatiskt 

beroende på vilken flock de tillhör. Att samtliga individer i en flock har samma färg 

förtydligar deras samhörighet eftersom samma typ av karaktär ska kunna finnas i olika 

flockar (Bergström, s.258, 2007). Men för att förbättra undersökningen och stärka dess 
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resultat i förhållande till frågeställningen skapades även färglagda versioner av karaktärerna, 

vilka räknas som arbetets slutliga artefakt. Köldtålig 1 färglades i ljusa blåa toner, vilket 

skulle föra tankarna till snö, is och kyla, för att underlätta de stereotypa kopplingarna under 

undersökningen. Köldtålig 2 färglades med lågsaturerade ljusa toner, för att ge en mer 

naturlig känsla. Detta skulle ge karaktären ett större intryck av att vara ett verkligt djur, för 

att göra ett mer neutralt intryck och undvika stereotypa kopplingar. Det skulle ge upphov till 

mer subjektiva karaktärstolkningar vid undersökningen, eftersom karaktären inte har för 

avsikt att förmedla några stereotypa mjuka karaktärsdrag. 

 

 De färdiga versionerna av karaktärerna Köldtålig 1 och Köldtålig 2. 

4.4.2 Skapande av karaktärerna Värmetålig 1 och 2 

Nyckelorden för dessa karaktärers mjuka karaktärsdrag var ”ettrig”, ”slug” och ”smart” och 

nyckelorden för de hårda karaktärsdragen var ”liten”, ”smal” och ”fjällig”. Dessa drag skulle 

föra tankarna till små djur som gnagare och ödlor, vilka ofta klarar sig bra på varma platser 

och de bestämda mjuka karaktärsdragen förekommer ofta hos sådana karaktärer. I likhet 

med den föregående karaktären skapades denna med Grundkaraktären som mall. 

Kroppsdelarna smalnades av och benen gavs fjälltextur medan svansen fick en textur som 

påminner om en råttsvans. Ansiktet gjordes långsmalt, öronen vinklades framåt och ögonen 

gavs ett eftertänksamt och något nyckfullt uttryck, för att framhäva de mjuka 

karaktärsdragen. 

 

 Karaktären Värmetålig 1. 

För att ta fram Värmetålig 2 användes samma process som vid Köldtålig 2, det vill säga att 

huvudet drogs tillbaka mot Grundkaraktärens utseende. Öronen och märket på kinden fick 

dock vara kvar och resten av kroppsdelarna gjordes aningen tjockare. 
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 Karaktären Värmetålig 2. 

Värmetålig 1 färglades med varma toner i gult och rött, för att föra tankarna till värme och 

ökenlandskap. Detta skulle förtydliga karaktärens egenskaper, för att försäkra att 

betraktaren uppfattar både de hårda karaktärsdragen och de mjuka karaktärsdragen. 

Värmetålig 2 fick mer lågsaturerade färgsättning, av samma anledning som Köldtålig 2. 

 

 De färdiga versionerna av karaktärerna Värmetålig 1 och Värmetålig 2. 

4.4.3 Skapande av karaktärerna Köttätare 1 och 2 

Nyckelorden för dessa karaktärers mjuka karaktärsdrag var ”ond”, ”arg” och ”modig” och 

nyckelorden för de hårda karaktärsdragen var ”muskulös”, ”taggig” och ”kantig”. Dessa drag 

passade bra eftersom stereotypa karaktärer med ”köttätare” som huvudsakligt drag ofta 

avbildas som onda och starka. För den här karaktären gavs Grundkaraktären stora muskler 

och spetsigt mönster på ben, kropp och huvud. Den fick även en taggig man i nacken och en 

taggig svans, för att ge ett argsint och farligt intryck. Detta stärks av de anstränga 

ögonbrynen och de stora huggtänderna. 
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 Karaktären Köttätare 1. 

Den andra varianten av Köttätare designades med ett huvud som är mer liknande 

Grundkaraktärens. Det har dock kvar delar av det taggiga mönstret och öronen. Även 

tänderna kvarstår, om än färre, eftersom de är en effektiv indikation på att karaktären är en 

köttätare. Musklerna, den taggiga svansen och manen på Köttätare 2 är nedtonade för att 

undvika de mjuka karaktärsdragen. 

 

 Karaktären Köttätare 2. 

Köttätare 1 färglades med stereotypa monster och demoner som inspiration, därför fick den 

mörka röda färger och lysande röda ögon. Detta ger ett ondsint och farligt intryck som 

framhäver de mjuka karaktärsdragen. Köttätare 2 färglades däremot med naturnära färger 

enligt samma princip som de tidigare karaktärerna ur karaktärsgrupp 2. 

 

 De färdiga versionerna av karaktärerna Köttätare 1 och Köttätare 2. 
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4.4.4 Skapande av karaktärerna Växtätare 1 och 2 

Nyckelorden för dessa karaktärers mjuka karaktärsdrag var ”god”, ”glad” och ”lugn” och 

nyckelorden för de hårda karaktärsdragen var ”graciös”, ”mjuk” och ”rund”. De 

karaktärsdragen valdes utifrån att stereotypa växtätare, exempelvis kor, ofta avbildas som 

godsinta och överlag snälla. Växtätare 1 tog inspiration av just kor, vilket innebar komönster 

på kropp och ben, samt stora ögon med långa ögonfransar. Även öronen för tankarna till kor, 

vilket framhäver de mjuka karaktärsdragen.  

 

 Karaktären Växtätare 1. 

Växtätare 2 designades utifrån samma principer som de tidigare karaktärerna i 

karaktärsgrupp 2, vilket innebar ett huvud mer i stil med Grundkaraktärens och en mer 

nedtonad kropp. 

 

 Karaktären Växtätare 2. 

Färgerna till Växtätare 1 skulle föra tankarna till växtlighet. För att förstärka intrycket av de 

mjuka karaktärsdragen valdes ljusa och glada färger. Även här valdes ett mer naturnära 

färgschema för den andra varianten, vilket innebar lågsaturerade bruna toner. 
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 De färdiga versionerna av karaktärerna Växtätare 1 och Växtätare 2. 

4.5 De färdiga karaktärerna 

Bilden nedan visar alla åtta karaktärers slutgiltiga form i spelmiljön, med tillhörande 

namnskyltar. Här kan syns det att de passar tillsammans, vilket är viktigt för samspelet 

mellan dem och spelets övergripande visuella uttryck. De passar även in bra i terrängen och 

tillsammans med växterna. Under intervjuerna i undersökningen presenteras karaktärerna 

enskilt med en liknande applicering i spelmiljön, dock mot samma terrängtyp för att inte 

antyda några skillnader mellan dem på det viset, samt utan växter och namnskylt. Att 

presentera karaktärerna på en miljö istället för mot en vit bakgrund sätter dem i ett 

sammanhang och skapar större förståelse för dem. 

 

 Samtliga karaktärer i spelmiljön. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet förklaras först omständigheterna kring undersökningen, hur den 

strukturerades upp och dess slutgiltiga tillvägagångssätt. Sedan sammanfattas resultatet, för 

att därefter analyseras i relation till den teoretiska grunden. Sist ges en redogörelse av 

slutsatser i relation till arbetets frågeställning. 

Den kvalitativa undersökningen använde sig av karaktärsgrafik till ett spel som beställts av 

Balthazar Science Center i Skövde. Urvalet till undersökningen har därför baserats på spelets 

målgrupp som är 10-14 år gamla pojkar och flickor. 

5.1 Förberedelser inför undersökning 

För att kunna genomföra intervjuerna gjordes en intervjuguide som bestod av manus till en 

introduktion av intervjun och dess frågor. Introduktionen satte intervjun i ett sammanhang, 

då den presenterade vem intervjuaren var, att intervjun ingick som en del av ett 

examensarbete på Högskolan i Skövde, samt att syftet med intervjun var att få informantens 

hjälp i utvecklingen av en produkt: ett datorspel till Balthazar. Därefter följde alla frågor och 

instruktioner i relation till dessa. Intervjuguiden skickades även ut för godkännande till 

Balthazar (se appendix A för intervjuguiden i sin helhet). 

Till intervjuerna skapades även ett karaktärsformulär, som underlättade för informanterna 

att beskriva karaktärerna, samt bidrog till att göra resultatet kvantifierbart. Detta formulär 

bestod av tre sektioner med nyckelord som informanterna fick ringa in. Se appendix B för 

karaktärsformuläret. 

5.1.1 Pilotstudie 

För att se om intervjuerna var förberedda på ett bra sätt genomfördes en pilotstudie på två 

personer. Detta var särskilt viktigt eftersom de faktiska intervjuerna skulle genomföras vid 

ett och samma tillfälle, vilket inte skulle ge möjlighet till eventuella ändringar. 

Vid den första intervjun såg intervjuguiden annorlunda ut. Det första segmentet av intervjun 

var bredare och innefattade utöver datorspel även böcker, tv och film, samt fler följdfrågor. 

Detta visade sig vara tidskrävande och det förde intervjuns fokus bort från ämnet. Vid den 

här studien innehöll karaktärsformulären 50% fler alternativ, vilket ledde till förvirring och 

ett långsamt tempo eftersom informanten då hade många fler ord att analysera och 

överväga. Karaktärsformulären var också utformade på ett sätt som visade sig vara 

förvirrande. Den första intervjun tog ca 45 minuter, vilket ansågs vara för långt med tanke på 

informanternas ålder och de praktiska omständigheterna kring intervjuerna. Intervjun 

kortades ned bland annat genom att begränsa de inledande frågorna till att endast röra 

datorspel, samt en omformning av karaktärsformuläret och begränsning av dess innehåll. 

Den första pilotstudien gav även en god bild av intervjuernas praktiska genomförande, vilket 

var nyttigt för att ge en inblick i hur det skulle se ut under de riktiga intervjuerna. 

Den andra intervjun i pilotstudien gick bättre i den bemärkelse att den gick snabbare att 

genomföra och svaren blev mer fokuserade på ämnet. Den här gången tog intervjun hälften 

så lång tid och det som inte uppkom resultatmässigt var sådant som under första intervjun 

bedömdes vara irrelevant. 
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5.2 Genomförande av undersökning 

Undersökningen genomfördes i form av sex stycken kvalitativa intervjuer med 12-åringar, 

jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. De ägde rum på informanternas skola, 

Käpplundaskolan i Skövde. Intervjuerna utfördes på en person i taget och var uppdelade i tre 

segment. Först fick informanterna frågor om sina datorspelsvanor, närmare bestämt om de 

brukar spela datorspel och om de har något favoritspel. Det gav en inblick i informanternas 

syn på spel, samt fungerade som en mjuk inledning på intervjun (Östbye, m.fl., 2002). Sedan 

fick informanterna titta på en karaktär i taget och beskriva den. Syftet med detta var att se 

om de avsedda karaktärsdragen framgick eller om informanterna gjorde karaktärstolkningar 

som inte stämde. Slutligen fick de titta på karaktärsgrupp 1 och 2 och rangordna dem utifrån 

vilken karaktär de tyckte var ”bäst” och vilken som var ”sämst”. Det segmentet skulle visa på 

om informanterna upplevde någon tydlig hierarki i karaktärsgrupperna. 

Med godkännande från samtliga informanter spelades intervjuerna in. Informanterna hade 

även fått skriftligt godkännande från någon av sina målsmän, vilket de tog med till intervjun. 

Innan intervjuerna hade informationsbrev gått ut till informanternas målsmän, där de 

informerades om intervjuns syfte och genomförande. Där uppmanades de även att delta 

själva vid intervjun. Det var dock ingen av målsmännen som deltog. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Intervjuerna resulterade i dels kvantifierbar data om informanternas uppfattning av 

karaktärerna, men även deras motiveringar tack vare intervjuernas kvalitativa natur. Under 

den här rubriken ges en sammanfattning av resultatet. Först presenteras informanterna i en 

sammanfattande tabell. Därefter presenteras deras svar först i sammanfattande tabeller för 

att sedan presenteras i detalj, då även informanternas motiveringar tas upp. 

5.3.1 Informanterna 

I tabellen nedan presenteras informanterna kortfattat. För att de ska vara anonyma kallas de 

Informant följt av siffran som stämmer överens med ordningen de intervjuades i. Det nämns 

även deras kön, samt hur deras datorspelsvana ser ut. Det senare är ett sammanfattat intryck 

av informanternas svar i det första intervjusegmentet, vilket behandlar just datorspelsvana.  

Tabell 2 Sammanfattning av informanterna. 

Namn 

 

Kön Datorspelsvana 

Informant 1 Pojke God, spelar ofta spel som League of Legends. 

Informant 2 Flicka Låg, spelar endast lättsamma mobilspel ibland. 

Informant 3 Flicka Medel, ibland tyngre spel, men oftast Facebookspel. 

Informant 4 Pojke God, spelar ofta spel som GTA V. 

Informant 5 Pojke God, spelar ofta spel som World of Warcraft. 

Informant 6 Flicka Medel, spelar ibland mobilspel som Geometry Dash. 
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5.3.2 Enskilda karaktärer 

Tabell 3 nedan sammanställer resultaten från karaktärsformulären som informanterna fyllde 

i för karaktärerna i karaktärsgrupp 1, det vill säga de karaktärer som hade formgivits utifrån 

både mjuka och hårda karaktärsdrag. 

I varje kolumn, som representerar de fyra karaktärerna, listas de valbara nyckelorden från 

karaktärsformulären rad för rad. Raderna har färglagts utifrån de färger nyckelorden har på 

formulären. De gula är levnadsmiljöer, de blåa är hårda karaktärsdrag och de röda är mjuka 

karaktärsdrag. I varje ruta står det hur många informanter som valde det nyckelordet, samt 

uppdelningen mellan pojkar och flickor. Exempelvis innebär ”2 (2/-)” att två informanter 

har valt nyckelordet och av dessa var det två pojkar och ingen flicka som valde det. 

På raden ”Antal olika” sammanfattas hur många olika nyckelord som har valts. Detta visar 

hur tydliga karaktärerna var i förmedlingen av sina karaktärsdrag, eftersom man utifrån 

detta kan se om informanterna får samma intryck av dem. Detta värde kan vara mest 16, 

samma som antalet nyckelord, och minst 5, eftersom varje informant väljer 5 olika ord. Ju 

högre värdet är, desto mer spritt intryck har karaktären givit. 

 

 Karaktärsgrupp 1, bestående av Köttätare 1, Växtätare 1, Värmetålig 1 
och Köldtålig 1. Formgivna utifrån mjuka och hårda karaktärsdrag. 

  



 28 

Tabell 3 Resultatet för karaktärerna ur karaktärsgrupp 1. 

 

Tabell 4 nedan sammanställer resultaten från karaktärsformulären som informanterna fyllde 

i för karaktärerna i karaktärsgrupp 2, det vill säga de karaktärer som hade formgivits utifrån 

endast hårda karaktärsdrag. Tabellen följer samma upplägg och formalia som tabell 3 ovan. 

 

 Karaktärsgrupp 2, bestående av Köttätare 2, Växtätare 2, Värmetålig 2 
och Köldtålig 2. Formgivna utifrån endast hårda karaktärsdrag. 

  

Valbara Köttätare 1 Växtätare 1 Värmetålig 1 Köldtålig 1 

nyckelord: Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) 

Levnadsmiljöer 

Snö och is - - - 6 (3/3) 

Skog 2 (1/1) 2 (1/1) 1 (-/1) - 

Djungel 1 (-/1) 4 (2/2) 2 (1/1) - 

Öken 3 (2/1) - 3 (2/1) - 

Hårda karaktärsdrag    

Långsam - 2 (1/1) - 5 (3/2) 

Snabb 1 (-/1) 1 (-/1) 6 (3/3) - 

Svag - 3 (2/1) - 3 (2/1) 

Stark 6 (3/3) - 3 (1/2) 2 (1/1) 

Köttätare 5 (3/2) 1 (-/1) 3 (2/1) 1 (-/1) 

Växtätare - 5 (3/2) - 1 (-/1) 

Mjuka karaktärsdrag 

Snäll - 6 (3/3) - 3 (1/2) 

Elak 6 (3/3) - 3 (1/2) - 

Smart 3 (2/1) 1 (-/1) 5 (3/2) 2 (1/1) 

Modig 3 (1/2) - 3 (1/2) - 

Lugn - 4 (2/2) 1 (1/-) 5 (3/2) 

Stressig - 1 (1/-) - 2 (1/1) 

Antal olika: 9 11 10 10 
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Tabell 4 Resultatet för karaktärerna ur karaktärsgrupp 2. 

Valbara Köttätare 2 Växtätare 2 Värmetålig 2 Köldtålig 2 

nyckelord: Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) 

Levnadsmiljöer 

Snö och is - - - 6 (3/3) 

Skog 1 (-/1) 1 (1/-) 3 (1/2) - 

Djungel 3 (2/1) 2 (1/1) 2 (1/1) - 

Öken 2 (1/1) 3 (1/2) 1 (1/-) - 

Hårda karaktärsdrag 

Långsam 1 (-/1) 1 (1/-) 1 (-/1) 6 (3/3) 

Snabb 2 (1/1) 5 (2/3) 3 (2/1) - 

Svag - - 3 (1/2) - 

Stark 4 (2/2) 1 (-/1) - 2 (1/1) 

Köttätare 5 (3/2) 1 (-/1) - 3 (1/2) 

Växtätare - 4 (3/1) 5 (3/2) 1 (1/-) 

Mjuka karaktärsdrag 

Snäll 1 (1/-) 4 (2/2) 5 (3/2) 4 (2/2) 

Elak 2 (-/2) - - - 

Smart 5 (3/2) 3 (2/1) 1 (1/-) 2 (1/1) 

Modig 4 (2/2) 2 (1/1) 1 (-/1) 2 (1/1) 

Lugn - 2 (-/2) 4 (2/2) 4 (2/2) 

Stressig - 1 (1/-) 1 (1/-) - 

Antal olika: 11 13 12 9 

 

Det är en övergripande skillnad mellan resultaten från karaktärsgrupp 1 och 2. Karaktärerna 

i karaktärsgrupp 1, som är formgivna med både mjuka och hårda karaktärsdrag, gav ett 

något mer fokuserat utfall än de i grupp 2 som innehöll enbart hårda karaktärsdrag. 

Informanterna var mer eniga om de upplevda karaktärsdragen i karaktärsgrupp 1, medan 

grupp 2 gav upphov till ett mer varierat intryck. Detta kan utläsas från det antal olika 

nyckelord som valdes, exempelvis paret Köttätare 1 och Köttätare 2 där den första fick 11 

olika nyckelord och den andra fick 13. 

Under intervjuerna hade informanterna överlag lättare att välja nyckelord för 

karaktärsgrupp 1, medan de tog längre tid på sig för karaktärsgrupp 2. Flera gånger sade de 

att det var ”svårt” eller ”klurigt” medan de funderade på karaktärer ur karaktärsgrupp 2.  

Ett fåtal gånger gjordes även kopplingar mellan grupp 1 och 2, då informanterna valde 

liknande nyckelord för exempelvis Köttätare 1 och Köttätare 2. Det uttrycktes som att ”den 

andra fick det här, då får den här också det” eller ”han kan få en kompis”. 

Köttätare 1 formgavs utifrån nyckelorden ond, arg, modig, muskulös, taggig och kantig (se 

4.1 Grundläggande designarbete). De nyckelord som informanterna tyckte passade bäst var 

stark, köttätare och elak. Dessa stämmer väl överens med den ursprungliga beskrivningen. 
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Svaren var överlag fokuserade. Informanterna sade att den såg elak ut på ögonen och att 

dess vassa tänder avslöjade att den var en köttätare. 

Växtätare 1 formgavs utifrån nyckelorden god, glad, lugn, graciös, mjuk och rund. 

Informanterna tyckte att nyckelorden växtätare, snäll och lugn passade bäst, vilket stämmer 

väl överens med ursprungsbeskrivningen. Svaren var dock något spridda och inkluderade 

även motsägande svar som köttätare, stressig, snabb och långsam. Informanternas 

motiveringar var främst att karaktären kändes lugn och snäll tack vare ögonen. 

Värmetålig 1 formgavs utifrån nyckelorden ettrig, slug, smart, liten, smal och fjällig. De 

nyckelord som informanterna tyckte passade bäst var snabb och smart. Efter de två 

nyckelorden var det en jämn fördelning på stark, köttätare, elak och modig. Dessa val 

stämmer någorlunda väl in på den ursprungliga beskrivningen. Det var dock ingen av 

informanterna som valde nyckelordet stressig, vilket var den närmaste motsvarigheten till 

det ursprungliga ettrig. 

Köldtålig 1 formgavs utifrån nyckelorden dum, godtrogen, snäll, päls, tjock och stor. 

Informanterna valde främst nyckelorden långsam och lugn, följt av en jämn fördelning på 

svag och snäll. Utöver två svar på nyckelordet smart, som motsäger det ursprungliga 

nyckelordet dum, stämmer informanternas svar någorlunda bra. Två av informanterna valde 

både nyckelorden stressig och lugn för den här karaktären. Informant 5 motiverade detta 

med en förklaring om hur karaktären skulle bete sig i en situation där den blev jagad. 

Köttätare 2 formgavs utifrån nyckelorden muskulös, taggig och kantig. För den här 

karaktären tyckte informanterna att nyckelorden köttätare och smart passade bäst in, följt av 

stark och modig. Detta stämmer väl in på ursprungsbeskrivningen. Informant 3 uttryckte att 

Köttätare 2 var lik Köttätare 1 och hon valde därför liknande nyckelord. Utöver det 

motiverades valen flera gånger med att karaktären såg stark och smart ut för att den behöver 

kunna jaga. 

Växtätare 2 formgavs utifrån nyckelorden graciös, mjuk och rund. Informanternas svar blev 

huvudsakligen nyckelorden växtätare, snäll och lugn, följt av snabb och svag. Dessa 

nyckelord stämmer väl överens med den ursprungliga beskrivningen. Det är dock en stor 

spridning på resultaten, vilket kan ses utifrån det antal olika nyckelord som valdes. Växtätare 

2 fick 13 olika nyckelord valda, vilket gör det till den karaktären med flest olika nyckelord. 

Informanternas motiveringar var ofta lösa och de resonerade sig fram till sina svar på det 

sätt att de förklarade vissa nyckelord för att kunna utesluta dem. De jämförde även Växtätare 

2 med verkliga djur vid flera tillfällen, till exempel hund och ko. 

Värmetålig 2 formgavs utifrån nyckelorden liten, smal och fjällig. De nyckelord 

informanterna tyckte passade bäst var växtätare, snäll och lugn, vilket inte direkt stämmer 

överens med den ursprungliga beskrivningen. Nästan alla påpekade att den såg snäll ut. 

Köldtålig 2 formgavs utifrån nyckelorden päls, tjock och stor. Informanternas svar blev 

främst långsam, snäll och lugn. Detta kan delvis ses som en bra överensstämmelse med den 

ursprungliga beskrivningen. Flera informanter gjorde en koppling mellan att karaktären har 

tjock päls och att den därför måste vara stark och långsam. 

Nyckelorden i det gula fältet i tabell 2 och 3 avser karaktärens levnadsmiljö. Detta är främst 

aktuellt att titta på för karaktärerna Värmetålig 1, Värmetålig 2, Köldtålig 1 och Köldtålig 2. 

Värmetålig 1 har en majoritet på ”öken”, vilket är det mest passande svaret. Den har även två 
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svar på det svalare alternativet ”djungel” och ett på det ännu svalare alternativet ”skog”. 

Dessa svar motiverades med att karaktärens färg påminde om sand och öken. Svaren på 

Värmetålig 2 var tvärtom, med tre på ”skog” och ett på ”öken”. Nu talade informanterna 

istället om karaktärens kamouflage och mindre om dess färg. 

Köldtålig 1 och Köldtålig 2 har båda fått samtliga svar på ”snö och is”, vilket är det mest 

passande svaret. Dessa svar motiverades av i stort sett alla informanter med att karaktärerna 

har tjock päls. För Köldtålig 1 nämndes också den blåa färgen som motivering till 

levnadsmiljön. 

5.3.3 Karaktärerna i grupp 

Tabell 5 och 6 nedan sammanställer resultaten från den rangordning informanterna gjorde 

när de blev ombedda att besvara vilken av karaktärerna i karaktärsgruppen som var ”bäst” 

och vilken som var ”sämst”. Först fick de rangordna de fyra karaktärerna i karaktärsgrupp 2, 

sedan de fyra i karaktärsgrupp 1. I varje ruta i tabellerna står det hur många informanter 

som placerade karaktären på den positionen, samt uppdelningen mellan pojkar och flickor.  

Tabell 5 Resultatet för rangordningen av karaktärsgrupp 1. 

 Bäst Näst bäst Näst sämst Sämst 

Karaktär Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) 

Köttätare 1 4 (2/2) 2 (1/1) - - 

Växtätare 1 1 (-/1) - 3 (2/1) 2 (1/1) 

Värmetålig 1 1 (1/-) 3 (2/1) 2 (-/2) - 

Köldtålig 1 - 1 (-/1) 1 (1/-) 4 (2/2) 

 

Tabell 6 Resultatet för rangordningen av karaktärsgrupp 2. 

 Bäst Näst bäst Näst sämst Sämst 

Karaktär Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) Antal (pojkar/flickor) 

Köttätare 2 6 (3/3) - - - 

Växtätare 2 - 2 (-/2) 2 (1/1) 2 (2/-) 

Värmetålig 2 - 4 (3/1) - 2 (-/2) 

Köldtålig 2 - 1 (-/1) 3 (2/1) 2 (1/1) 

 

Informanterna blev instruerade att lägga karaktärerna i ordning från ”bäst” till ”sämst”. Två 

av dem frågade vad som menades med detta, varpå de fick förklarat för sig att de själva fick 

bestämma definitionen av orden. De fick börja med karaktärsgrupp 2. Anledningen till detta 

var att karaktärsgrupp 1 var formgivna utifrån fler nyckelord och informanterna skulle 

därför lättare kunna ha fört över sina intryck från karaktärsgrupp 1 till karaktärsgrupp 2 än 

tvärtom. 

När informanterna motiverade sina val för rangordningen av karaktärsgrupp 2 började 

majoriteten med att förklara att den ”bästa” karaktären var starkast och snabbast. Den 

beskrevs även som cool, kraftig och den karaktär de skulle välja i ett spel. De övriga 

karaktärerna beskrevs som svagare och inte lika snabba. Vad gäller personlighet beskrevs de 
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”bättre” karaktärerna som ibland elaka och onda, medan de ”sämre” karaktärerna ett par 

gånger beskrevs som snälla. I övrigt beskrevs karaktärernas personlighet inte i någon större 

utsträckning. 

Sedan fick informanterna göra samma uppgift med karaktärsgrupp 1. Överlag gick det 

snabbare för den här karaktärsgruppen. Även här innehöll informanternas motiveringar att 

den ”bästa” var starkast, snabbast och kraftigast. En skillnad var dock att för den här 

gruppen tillkom motiveringar rörande karaktärernas personlighet. Informanterna beskrev 

karaktärerna som lugna, snälla, listiga, trötta och stressade. De beskrev även karaktärernas 

intelligensnivå, då de till exempel förklarade att de ”bättre” karaktärerna var smartare än de 

andra karaktärerna. 

Räknat utifrån högst antal placeringar såg karaktärsgrupp 1 sammanfattningsvis ut så här, 

med den ”bästa” karaktären först och den ”sämsta” sist: Köttätare 1, Värmetålig 1, Växtätare 

1 och Köldtålig 1. 

Enligt samma princip såg karaktärsgrupp 2 ut så här: Köttätare 2, Värmetålig 2, Köldtålig 2, 

Växtätare 2.  

De båda karaktärsgrupperna rangordnades alltså ganska lika om man ser till den 

sammanfattade ordningen, så när som på de två ”sämsta” karaktärerna. Det är dock skillnad 

i spridningen. Det är till exempel större spridning på den ”bästa” karaktären i 

karaktärsgrupp 1, där informanterna har valt totalt tre olika alternativ, medan de var helt 

eniga om den ”bästa” karaktären i karaktärsgrupp 2. I karaktärsgrupp 1 blev det övervägande 

svar på Köttätare 1 som ”bäst”, med ett svar på vardera Värmetålig 1 och Växtätare 1. Dessa 

motiverades av Informant 3 som att Växtätare 1 var ”cool” och av Informant 4 att Värmetålig 

1 var ”Snabb och lömsk [och] det ser ut som att han tänker efter”. De övergripande 

motiveringarna för de ”sämre” karaktärerna kretsade främst kring att de inte upplevdes som 

lika starka och snabba. Flera informanter beskrev även den ”sämsta” som snäll.  

5.4 Analys 

Under den här rubriken ges en sammanfattande analys av resultaten från intervjuerna, där 

informanternas svar ämnas förklaras och utvärderas. Analysen är uppdelad på samma vis 

som resultatsammanfattningen, med svaren gällande de enskilda karaktärerna först, följt av 

karaktärerna som grupp. 

5.4.1 Enskilda karaktärer 

Utifrån resultatsammanfattningen syns en genomgående skillnad mellan karaktärerna i 

karaktärsgrupp 1 och de i karaktärsgrupp 2. Karaktärsgrupp 1 fick ett genomgående mer 

fokuserat resultat, vilket kan innebära att karaktärsgrupp 1, som uppvisade tydliga mjuka 

karaktärsdrag, med större lätthet förmedlade sina hårda karaktärsdrag. Detta går i linje med 

klassiska principer inom karaktärsdesign, då man oftast använder sig av både mjuka och 

hårda karaktärsdrag för att göra väl utarbetade karaktärer (Isbister, s.13, 2006; Vipsjö, s.35, 

2014). Karaktärsgrupp 1 kan alltså ses vara tydligare än karaktärsgrupp 2 i sitt uttryck 

gentemot spelaren. Detta styrks även av att informanternas svar gällande karaktärsgrupp 1 

stämde väl överens med det som var korrekt, det vill säga de ursprungliga 

karaktärsbeskrivningarna (se tabell 1). Det syns tydligt på exempelvis Köttätare 1, som 

formgavs med stereotypa monster och demoner som inspiration. Informanterna tyckte att 

Köttätare 1 såg elak och farlig ut.  
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Karaktärsgrupp 2 fick mer spridda resultat, vilket kan tyda på att informanterna tyckte att de 

var svårare att placera. Eftersom karaktärerna inte uppvisade några tydliga mjuka 

karaktärsdrag uppkom troligtvis informanternas personlighetstolkningar utifrån deras egna 

stereotypa idéer om hur karaktärer med de uppvisade hårda karaktärsdragen borde bete sig. 

Karaktären Värmetålig 2 är ett tydligt exempel på detta. Dess huvudsakliga syfte är att 

förmedla att den är just värmetålig och den har formgivits utifrån nyckelorden liten, smal 

och fjällig. Den har alltså inte givits några mjuka karaktärsdrag alls. Informanterna 

applicerade alla olika nyckelord för mjuka karaktärsdrag på den, förutom elak. Om 

Värmetålig 2 hade givits mjuka karaktärsdrag från början skulle informanternas svar 

troligtvis ha fokuserats mer till ett färre antal nyckelord för mjuka karaktärsdrag. 

Vid framtagningen av karaktärerna baserades de stereotypa kopplingarna för Köttätare 1 och 

Köttätare 2 på att köttätare är onda. Det var dock ingen av informanterna som uttryckligen 

gjorde den kopplingen när de fick beskriva karaktärerna. På samma sätt baserades Växtätare 

1 och Växtätare 2 på att växtätare är goda, vilket inte heller uttrycktes av informanterna. 

Trots detta stämde resultatet till största del väl överens med de ursprungliga 

karaktärsbeskrivningarna. Det kan vara så att man i den åldern inte har en så tydlig 

förståelse för stereotyper så att man inte medvetet gör någon koppling mellan till exempel en 

karaktärs moraliska läggning och dess diet. Men det kan även vara så att de antaganden om 

stereotyper som gjordes vid karaktärsdesignen var felaktiga. 

Vid ett antal tillfällen jämförde informanterna karaktärerna med verkliga djur, exempelvis 

liknades Växtätare 2 vid ett lejon och Värmetålig 1 vid en hyena. När detta skedde var 

djurjämförelsen det första informanterna sade. Detta gav dem en utgångspunkt för resten av 

motiveringen av den beskrivning de hade gett karaktären. Man kan se detta som att de sökte 

efter roller att applicera på karaktärerna och att stereotyper gällande verkliga djur låg 

närmast till hands. Utifrån detta finns paralleller med fysionomin, som går ut på att jämföra 

människors utseende med djur för att utifrån det kunna bedöma deras personlighet. 

Fysionomin kan anses ligga till grund för många av de stereotyper och fördomar som 

figurerar idag och även vara en förklaring till varför det är så vanligt förekommande att man 

jämför människor och karaktärer med djur (Twine, 2002), vilket visades här. Man kan även 

se informanternas metod att jämföra med djur som ett sätt att förenkla inläsningen av 

karaktärens drag. Om karaktären i sig upplevdes som svår att förstå kunde en jämförelse 

med ett verkligt djur möjliggöra en tolkning av karaktärens helhet, eftersom informanterna 

troligtvis redan har vissa åsikter om hur de verkliga djuren är. 

5.4.2 Karaktärerna i grupp 

Utifrån teorierna om stereotyper kunde karaktärsgrupp 1, som utgick från både mjuka och 

hårda karaktärsdrag, förväntats ha en mer enhällig rangordning än karaktärsgrupp 2. Så 

blev dock inte fallet, utan det blev snarare tvärtom. Rangordningen för karaktärsgrupp 2 var 

aningen mer fokuserad. Det var dock en så pass liten skillnad att den kan anses försumbar. 

Enligt Hintons (2000) teorier om stereotyper borde den brist på information som 

karaktärsgrupp 2 innebar, eftersom de saknade mjuka karaktärsdrag, ha inneburit en 

svårare kategoriseringsprocess. Karaktärsgrupp 1 uppvisade fler framträdande 

karaktärsdrag, vilket kunde ha bidragit till en snabbare analys och därmed en mer enhällig 

uppfattning av karaktärerna. Att resultatet endast svagt pekade i den riktningen kan ha flera 

orsaker, men mest troligt beror detta på en liten urvalsgrupp och begränsningar i 

undersökningsmaterialet. 
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Det som skiljde resultatet för de båda karaktärsgrupperna åt mest var hur de ordnades. I 

båda karaktärsgrupperna valdes köttätarkaraktärerna som ”bäst”, dock med viss spridning i 

karaktärsgrupp 1. Därefter var det en jämnare nivå, där nästan alla karaktärer placerades på 

varje steg i rangordningen av någon informant. 

Enligt informanternas motiveringar låg fokus för rangordningen av karaktärsgrupp 2 på 

karaktärernas fysiska förmåga. Detta är positivt, eftersom karaktärerna i den här 

karaktärsgruppen endast är baserade på hårda karaktärsdrag och har som mål att inte 

förmedla någon personlighet. Mjuka karaktärsdrag nämndes i stort sett inte alls under det 

här momentet, vilket kan tyda på antingen att informanterna inte uppfattade några sådana 

eller att informanterna ansåg att de hårda karaktärsdragen var viktigare. 

När informanterna därefter fick rangordna karaktärsgrupp 1 blev det tydligt att de baserade 

rangordningen på personlighet till större del än vid rangordningen av karaktärsgrupp 2. 

Detta är, tillika resultatet för karaktärsgrupp 2, ett positivt utfall. Eftersom dessa karaktärer 

har för avsikt att förmedla mjuka karaktärsdrag lika mycket som hårda karaktärsdrag borde 

betraktarna få en tydlig bild av karaktärernas personlighet, vilket de också fick. Det är också 

värt att notera att informanterna rangordnade karaktärsgrupp 1 märkvärt snabbare än 

karaktärsgrupp 2. Detta kan ha berott på att karaktärerna var lättare att läsa av och 

kategorisera och därmed rangordna. Det kan dock också ha berott på att karaktärsgrupp 1 

var den andra gruppen informanterna fick rangordna och att de därför var mer vana vid 

uppgiften. 

Flera informanter påpekade att de var likadana karaktärer i de båda karaktärsgrupperna och 

anmärkte på att de gjorde ungefär likadan rangordning när de fick ordna den andra 

karaktärsgruppen. Detta kan ha påverkat resultatet och bidragit till att rangordningarna i de 

båda karaktärsgrupperna är sammanfattningsvis ganska lika. Det går även att relatera till 

informanternas svar gällande de enskilda karaktärerna, där de flera gånger drog paralleller 

mellan karaktärsparen för att lättare kunna välja nyckelord. Därför kan informanternas vana 

vid karaktärerna ha spelat in vid denna rangordning. Man kan se det som att informanterna 

tilldelade den första karaktären en roll och knöt vissa egenskaper till den. När de sedan fick 

se den andra karaktären var det lätt för dem att applicera samma roll på den och därför ge 

den samma egenskaper (Isbister, 2006). När de sedan placerade karaktären i relation till 

andra hade de därför redan värderat karaktären i viss mån.  

5.5 Slutsatser 

Här presenteras slutsatser utifrån resultatsammanfattningen och analysen, som ställs i 

relation till arbetets frågeställning. Arbetets resultat inte är generaliseringsbart, eftersom 

undersökningen byggde på ett fåtal karaktärsillustrationer och en mindre grupp 

informanter. Vi kan dock se intressanta indikationer. 

Arbetets frågeställning lyder: 

- Hur skapar man en mångbottnad karaktär med hjälp av enbart hårda karaktärsdrag? 

- Hur viktiga är mjuka karaktärsdrag för förmedlingen av hårda karaktärsdrag? 

- Applicerar betraktaren medvetet eller omedvetet egna mjuka karaktärsdrag på en karaktär 

som har som mål att enbart förmedla hårda karaktärsdrag? 
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För att svara på hur man skapar en mångbottnad karaktär med hjälp av enbart hårda 

karaktärsdrag behöver man se på arbetets definition av ”mångbottnad”, därefter 

framtagandet av arbetets karaktärer och slutligen huruvida informanterna upplevde 

karaktärerna som mångbottnade. Med en ”mångbottnad” karaktär menas här en karaktär 

som skapar ett intresse och gör ett mångfacetterat intryck hos spelaren genom att 

karaktärens förmågor och personlighet presenteras successivt. För att åstadkomma detta hos 

det här arbetets karaktärer har de utformats med vanligt förekommande stereotyper som 

utgångspunkt. Först skapades de karaktärer som utgår från både mjuka och hårda 

karaktärsdrag, vilka var baserade på stereotypa drag. Därefter kopierades och modifierades 

de karaktärerna för att skapa de karaktärer som endast skulle ha hårda karaktärsdrag. I de 

intervjusegment som behandlade karaktärsgrupp 2, det vill säga karaktärer utan mjuka 

karaktärsdrag, gjorde informanterna ibland egna tolkningar av karaktärernas mjuka 

karaktärsdrag. Det visar en slags progression av betraktarens uppfattning av karaktären, 

som drivs på av ett intresse. Det var inte heller någon större skillnad mellan kvalitén på 

informanternas beskrivningar för karaktärsgrupp 1 och 2, vilket tyder på en jämlik 

intressenivå för de två karaktärsgrupperna. Därför går det att se en stereotyp utgångspunkt 

som en passande del av processen i att ta fram mångbottnade karaktärer med enbart hårda 

karaktärsdrag. 

För att se hur viktiga mjuka karaktärsdrag är för förmedlingen av hårda karaktärsdrag kan 

man se på informanternas uppfattning av de hårda karaktärsdragen i karaktärsgrupp 1 och 

karaktärsgrupp 2. I karaktärsgrupp 1 uppvisar karaktärerna mjuka karaktärsdrag som ett 

stöd för förmedlingen av sina hårda karaktärsdrag. Om informanternas uppfattning av 

karaktärerna jämförs med den ursprungliga karaktärsbeskrivningen passade deras svar 

överlag bra. Det var däremot ingen större skillnad i hur korrekta de var om man jämför 

karaktärsgrupp 1 och karaktärsgrupp 2. Svaren för karaktärsgrupp 1 var bara en aning mer 

överensstämmande med de ursprungliga karaktärsbeskrivningarna. Det innebär att mjuka 

karaktärsdrag kan bidra till en korrekt förmedling av hårda karaktärsdrag, men för det här 

arbetets karaktärer bidrog de relativt lite. 

För att besvara den sista delen av frågeställningen, huruvida betraktaren applicerar egna 

mjuka karaktärsdrag på karaktärer som har som mål att enbart förmedla hårda 

karaktärsdrag, är det intressant att se på dels informanternas beskrivningar av de enskilda 

karaktärerna, men även deras rangordning av karaktärsgrupp 2. När informanterna ombads 

beskriva och värdera karaktärsgrupp 2, som inte har mjuka karaktärsdrag, var en 

övervägande majoritet av beskrivningarna fokuserade på fysiska förmågor. När de gjorde det 

samma för karaktärsgrupp 1, som har både mjuka och hårda karaktärsdrag, bestod 

beskrivningarna ungefär lika mycket av personlighetsaspekter som fysiska förmågor. För den 

här undersökningen applicerade alltså betraktarna inte i någon större utsträckning egna 

mjuka karaktärsdrag på karaktärer som inte hade det. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om karaktärsdesign för datorspel och riktar in sig på hur spelaren 

uppfattar karaktärer. Arbetet gör skillnad på mjuka och hårda karaktärsdrag, där de mjuka 

karaktärsdragen avser personlighetsdrag och de hårda karaktärsdragen avser fysiska 

egenskaper och förmågor.  

För att undersöka detta inleds arbetet med en genomgång av hur stereotyper används som 

ett verktyg inom karaktärsdesign. Därefter följer en förklaring av stereotyper ur ett kognitivt 

och ett fysionomiskt perspektiv. Det förs även en diskussion om de ”risker” som tas med 

stereotyper som utgångspunkt vid karaktärsdesign. Den teoretiska grunden avslutas med ett 

kort avsnitt om färg och form. 

Arbetet sätts i kontexten av en spelproduktion för Balthazar Science Center i Skövde. Det 

material som skapades för arbetets undersökning användes till detta spel och påverkades av 

dess restriktioner. Materialet bestod av åtta stycken karaktärer, där hälften var formgivna 

utifrån klassiska karaktärsdesignprinciper, vilket innebar att de hade både mjuka 

karaktärsdrag och hårda karaktärsdrag. Den gruppen av karaktärer kallades karaktärsgrupp 

1. Den andra hälften, karaktärsgrupp 2, utgick från endast hårda karaktärsdrag. Dessa 

karaktärer användes sedan i kvalitativa intervjuer som utfördes på ett urval av spelets 

målgrupp, vilket är 10- till 14-åringar med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. De 

fick titta på karaktärerna och berätta hur de tolkade dem utifrån förutbestämda definitioner. 

Intervjuerna gav ett resultat som visade hur informanterna uppfattade karaktärerna och om 

det var någon skillnad mellan deras uppfattning av karaktärsgrupp 1 och 2. Det visades även 

vilka värderingar informanterna gjorde av karaktärerna. Utifrån detta resultat kunde 

arbetets frågeställning besvaras. Nedan följer arbetets tre delfrågeställningar, samt en kort 

sammanfattning av svaren. 

- Hur skapar man en mångbottnad karaktär med hjälp av enbart hårda karaktärsdrag? 

Man kan använda stereotyper som utgångspunkt och sedan arbeta bort de mjuka 

karaktärsdragen för att lägga karaktärens fokus på de hårda karaktärsdragen. 

- Hur viktiga är mjuka karaktärsdrag för förmedlingen av hårda karaktärsdrag? 

De kan vara viktiga, men visade sig inte vara det för det här arbetets artefakt. 

- Applicerar betraktaren medvetet eller omedvetet egna mjuka karaktärsdrag på en karaktär 

som har som mål att enbart förmedla hårda karaktärsdrag? 

I stort sett inte, betraktarens fokus ligger då på de hårda karaktärsdragen. 

6.2 Diskussion 

Det här arbetet har undersökt hur det går att arbeta med neutrala karaktärer, vilket är 

nödvändigt för det spel som utvecklas till Balthazar. I spelet är det viktigt att karaktärerna 

uppfattas på ett objektivt vis och att spelarna främst uppfattar karaktärernas faktiska 

funktion i spelet och inte lägger så stor vikt vid karaktärernas personlighet. Detta bidrar till 
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spelets syfte, som är att lära ut evolutionsteorin och få barn intresserade av ämnet. På 

samma vis kan detta vara nödvändigt att tänka på för andra lärospel med liknande syfte. Att 

använda sig av karaktärer med stark personlighet som spelarna snabbt kan göra en 

värdering av är också ett starkt verktyg, men i spel som detta behöver de olika karaktärerna 

vara så fria som möjligt från en social hierarki, för att försäkra sig om att spelet inte ger en 

vinklad bild av verkligheten. 

Resultatet från den här undersökningen är, på grund av det specificerade urvalet, inte 

generaliseringsbart. Att använda sig av det urvalet var dock nödvändigt på grund av arbetets 

och uppdragsgivarens riktlinjer och omständigheter. Det här tillvägagångssättet tillät att 

undersöka problematiken ur ett konkret perspektiv, vilket underlättade hela arbetet och 

tillät en handfast analys av resultatet. Det bör dock också nämnas att resultatet inte heller är 

fullt generaliseringsbart inom den kategori som urvalet tillhör, då parametrar som skola, 

samhällsklass och geografiskt läge kan spela in och för den här undersökningen togs 

samtliga informanter från samma skolklass. 

Det är intressant att se hur väl förankrade vanligt förekommande karaktärsstereotyper är, 

även bland så unga personer som undersökningen utfördes på. Det framgick tydligt att ”elak” 

och ”stark” hörde ihop, medan ”snäll” passade bättre ihop med ”svag”. Att man som 

mediekonsument ständigt matas med dessa värderingar ställer vissa krav på en själv. Man 

bör lära sig att vara kritisk till den media man konsumerar och redan i ung ålder börja 

ifrågasätta varför ”elak” och ”stark” hör ihop. Det är samtidigt lätt förstå varför grafiker och 

designers använder det, eftersom det är ett så pass effektivt verktyg för att förmedla sitt 

budskap tydligt. Men det kan också ses som ett hinder för utvecklingen av exempelvis 

spelbranschen, eftersom kreatörer blir mer eller mindre indoktrinerade i att använda 

stereotyper. Det kan leda till att karaktärer som bryter mot stereotypa normer ses som 

felaktiga och blir svåra att förstå, snarare än att deras originalitet får ett varmt mottagande.  

Det här arbetet pekar mot att stereotypa karaktärer inte behöver vara nödvändigt i den 

utsträckning de förekommer i spel idag. I undersökningens resultat syns det att de 

karaktärer som formgavs utan mjuka karaktärsdrag ändå lyckades förmedla rätt egenskaper. 

Dessa var visserligen på en nivå ändå stereotypa karaktärer, men jämfört med de som hade 

både mjuka och hårda karaktärsdrag lyckades de i stort sett lika bra i förmedlingen av sina 

egenskaper. Detta kan relateras till hur många populära spel ser ut idag. Exempelvis är ofta 

huvudpersonen, som spelaren ska kunna relatera till en vit, attraktiv man i yngre 

medelåldern. I sådana avseenden borde utvecklare och grafiker kunna ta sig större friheter. I 

mindre spel kan man se en trend i den riktningen, eftersom man där ofta kan se 

normbrytande aspekter, så som huvudkaraktärer som går emot stereotyperna. 

Vad gäller genus blev detta mindre aktuellt för resultatanalysen än väntat. Till en början var 

det en genomgående skillnad mellan pojkarna och flickorna i urvalsgruppen i den 

bemärkelse att deras spelvana skiljde sig: pojkarna spelade mer än flickorna. Men när det 

kom till deras svar och motiveringar var det svårt att urskilja några trender bland pojkarna 

och flickorna. De svarade i stort sett likadant. En märkbar skillnad hade möjligen uppstått 

om urvalet hade varit större. Värt att notera är dock att informanterna självmant kallade de 

flesta karaktärer för ”han” och de kallade i stort sett aldrig någon karaktär för ”hon”. Som 

intervjuare var jag noga med att benämna karaktärerna som ”den”, för att de var designade 

med ambitionen att vara könlösa. Det kan dock vara så att karaktärerna trots detta fick ett 

något maskulint uttryck, på grund av mina underliggande vanor som grafiker. 
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6.3 Framtida forskning 

De karaktärer som skapades till arbetet kunde ha varit tydligare i uppvisningen av mjuka och 

hårda karaktärsdrag, vilket hade gett tydligare resultat. Detta kunde ha åstadkommits av en 

längre pilotstudie följt av en period av revisioner av karaktärerna, alternativt genom att se 

den nuvarande undersökningen som en större pilotstudie. Utifrån den nuvarande 

undersökningens resultat går det att se ett antal aspekter som skulle kunna revideras hos 

karaktärerna. Man kan till exempel tona ner sådana aspekter som alla informanter anmärkte 

på, för att göra karaktärsdesignen mer subtil och därigenom uppnå ett mer nyanserat 

resultat. Det hade också varit användbart med fler intervjuer. Tack vare undersökningens 

semistrukturerade natur baseras analysen till viss del på kvantifierbar data, vilken hade fått 

högre reliabilitet vid ett större antal intervjuer. 

Det hade också varit intressant att låta informanterna uppleva karaktärerna i en färdig 

version av spelet. I den här undersökningen fick de ta del av karaktärerna genom utskrivna 

bilder, dels för att förenkla och fokusera intervjuerna, men också för att spelet inte var i ett 

spelbart skick. Detta skulle kunna ha gett ett annorlunda intryck av karaktärernas förmågor 

och personlighet, eftersom de då hade fått en viss uppfattning om vilken typ av 

karaktärsdrag som var aktuella att överväga. Det hade även förstärkt arbetets kontextuella 

koppling: att karaktärerna var en del av en faktisk spelproduktion. 

Om detta ses som en förstudie kan man forska vidare på en rad olika ämnen. Det vore 

exempelvis intressant att fokusera på vikten av karaktärers ansiktsuttryck för förståelsen av 

karaktärens funktion, då karaktärernas ansikten nämndes flera gånger under intervjuerna. 

Det vore också intressant att utveckla det här arbetet genom att föra in genus i 

karaktärsdesignen. Nu utelämnades det för att hålla karaktärerna så neutrala som möjligt 

och därmed fokusera på mjuka och hårda karaktärsdrag. Att ge karaktärerna stereotypa 

könsroller skulle kunna vara ett sätt att påverka deras intryck hos betraktaren. 

Den här undersökningen är speciell eftersom den riktar sig till en specifik målgrupp, 

nämligen 10- till 14-åringar. Den utgår också från en specifik kontext med tillhörande 

begränsningar. Det vore intressant att komplettera den här undersökningen med en 

liknande undersökning med en annan målgrupp och kontext, till exempel 40-åringar och 

mer realistiska science fiction-karaktärer. Utifrån det går det att undersöka hur människors 

uppfattning av stereotyper ändras med åldern och föra en diskussion om lämpligheten i att 

systematiskt använda stereotyper vid karaktärsdesign för digitala spel.  
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Appendix A -  Intervjuguide 

Intervjuguide  

- Personlighet och förmågor i karaktärsdesign 

Intervjuare: Anders Larsson 

Informanter: 6 st 12-åringar, 3 flickor och 3 pojkar 

Plats: Balthazar Science Center, Skövde 

Beräknad tid: 15-30 min 

Material: 8 bilder av karaktärer. Surfplatta för inspelning. Block och penna för anteckningar. 

Godis och dricka till deltagarna. Per deltagare (6 st): Deltagarblankett, 4 st Intervjuenkät 

Sammanfattning av arbetet: 

Arbetet handlar om igenkänning av fysiska förmågor i karaktärsdesign. I arbetet delar jag 

upp karaktärsdrag i mjuka karaktärsdrag (personlighetsdrag) och hårda karaktärsdrag 

(fysiska förmågor). Jag undersöker om det går att skapa intressanta och tydliga karaktärer 

även om man undviker mjuka karaktärsdrag. Det menar jag ska skapa en jämnare social 

hierarki utan större värderingar olika karaktärer emellan, alltså skapa en objektiv spelvärld 

som är lämplig i ett pedagogiskt spel. 

Intervjun är uppdelad i tre segment: 

1. Medievanor 

Den första delen av intervjun, som handlar om medievanor, ger en inblick i hur informanten 

vanligtvis ser på karaktärer. För att begränsa området ligger frågornas fokus på datorspel, tv 

och film. Det kan vara användbart för analysen då det kan ställas i relation till de övriga 

svaren. Vid den här inledande fasen antecknas även informantens kön, vilket också kan 

användas vid analysen. 

2. Karaktärers förmågor 

Den andra delen ämnar undersöka informantens uppfattning av det här arbetets karaktärer. 

Svaren ska visa hur denne upplever karaktärerna och vilka karaktärsdrag som upplevs som 

mest framträdande. Analysen visar sedan hur detta förhåller sig till teorierna om mjuka och 

hårda karaktärsdrag, samt om de avsedda karaktärsdragen har framgått. 

3. Karaktärers samspel 

Den tredje delen visar om informanten upplever att det finns någon social hierarki i gruppen 

av karaktärer. Detta visar om informanten lägger in olika värderingar på karaktärerna. 

Särskilt intressant att analysera utifrån den här delen är skillnaden mellan karaktärsgrupp 1 

och 2, då karaktärsgrupp 1 teoretiskt har tydligare värdegrunder. 
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Anders heter jag. Jag pluggar dataspelsutveckling på högskolan och där får vi lära oss allt om 

hur man gör dataspel. Mitt specialområde är grafik och så finns det andra som sysslar med 

programmering och animering och allt annat som behövs för ett spel. 

Jag och fyra klasskompisar håller på att göra ett spel som kommer finnas på Balthazar. Nu 

behöver jag din hjälp att göra spelet så bra som möjligt. Eftersom det riktar sig till folk i din 

ålder är du helt rätt person att be om hjälp. Du kommer få svara på lite frågor och så ska vi 

prata lite om de karaktärer som ska finnas med i spelet. 

Jag kommer spela in hela intervjun så att jag kan skriva ner allting senare, men allting är 

helt anonymt, så ingen kommer kunna ta reda på vem som deltog. Bara för att jag ska kunna 

hålla reda på intervjuerna behöver jag ditt förnamn och din ålder, kan du skriva i det här? 

(Se nästa sida)  

Okej, då börjar vi. (Starta inspelning) 

Medievanor 

1. Brukar du spela datorspel? Då menar jag också tv-spel, facebookspel, mobilspel och allt 

sånt. 

1a. Har du något favoritspel? Vad tycker du är speciellt med det spelet? 

Karaktärers förmågor 

(Först visas alla åtta karaktärerna och intervjusegmentet förklaras:) Det här är olika 

karaktärer från spelet som vi håller på att utveckla. De har olika förmågor och de lever på 

olika platser och kan göra helt olika saker i spelet. Nu ska vi se om du kan lista ut vad det är 

de kan göra och vart de lever. 

1. Vi börjar med den här karaktären. Du ska få fylla i ett sånt här papper. Först får du titta på 

bilden och fundera på vart du tror att karaktären bor. Du får ringa in ett av alternativen i den 

gula rutan. 

2. Sen får du titta på den blåa rutan. Vilka två ord här tycker du passar bäst in på 

karaktären? 

3. Sen får du välja två ord i den röda rutan också som du tycker passar bäst in. 

4. Varför valde du just de orden? 

Karaktärers samspel 

(Här visas först karaktärsgrupp 2 i sin helhet:) Nu ska vi kolla på hur de här karaktärerna 

beter sig i en grupp. Först tar vi de här fyra. Du får gärna flytta runt dem som du vill. 

1. Är det någon som är bättre eller sämre? Lägg dem i ordning om du vill. 

2. Be om motivation för varje karaktär, börja med att fråga varför den bästa är bäst. 

(Anteckna ordningen) (Upprepa med karaktärsgrupp 1)  
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Appendix B -  Karaktärsformulär 

På detta formulär fick informanterna ringa in ord som de tyckte passade. De fick ett utskrivet 

exemplar av det här formuläret per karaktär. 
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Appendix C -  Karaktärer 

Karaktärerna Köttätare 1 och Köttätare 2. 
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Karaktärerna Växtätare 1 och Växtätare 2. 
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Karaktärerna Värmetålig 1 och Värmetålig 2. 
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Karaktärerna Köldtålig 1 och Köldtålig 2 

 


