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Sammanfattning 

 
Arbetet som här presenteras har fokuserat på färgvariationer i karaktärsdesign för 

spelmediet och hur dessa kan påverka associationer till förbestämda attribut som mot 

bakgrund av tidigare forskning kan vara associerade till makt och dominans. Syftet med 

studien var att undersöka om färg kan påverka grad av uppfattad dominans och makt 

hos en spelkaraktär vid en direkt jämförelse mellan olika färgsättningar.  

Den metod som användes var en semistrukturerad intervju tillsammans med ett 

material som utgjordes av sex bilder av två spelkaraktärer (en man och en kvinna) från 

fantasygenren som var färgsatta på olika sätt. De personer som intervjuades var 

spelutvecklare med spelvana från spel i fantasygenren. För att undersöka 

frågeställningen lästes en text upp för informanten som listade ett antal attribut (se 

appendix A) enligt tidigare forskning kan förknippas med makt och dominans, varpå 

informanten ombads rangordna de olikt färglagda bilderna utefter vilken av dessa som 

de upplevde tydligast framhävde flest av de listade attributen. Informanten ombads 

också berätta om vilka associationer de olika färgerna gav under en semistrukturerad 

intervju. 

Resultatet av undersökningen kan tolkas som att den färg som en spelkaraktär har i den 

visuella utformningen av karaktären kan påverka i vilken utsträckning den associeras 

med makt och dominans. Detta då informanterna gjorde en rangordning av de olika 

färgsatta karaktärerna som i mycket liknade varandra. Informanterna uttryckte också i 

relativt stor utsträckning liknande associationer till de färger som studien omfattade. De 

karaktärskoncept som uppfattades mest dominanta och mäktiga var de med klarast 

färger, tydligast detaljer och högst kontrast, och de gula, röda och svarta karaktärerna.  

Nyckelord:  

[Färg  Karaktärskoncept  Dominans  Makt  Fantasy Spel] 
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1 Introduktion 

De tekniska lösningarna inom spelgrafik har utvecklats till den grad att de numera kan 

förmedla sociala och känslomässiga budskap till spelaren genom relativt realistisk grafik och 

animation (Fiorito, 2000). Nästan alla spel görs i färg, vilket gör färg till en ständigt 

närvarande faktor i spelet och spelkaraktärers uttryck. Färg kan ge psykologiska associationer, 

till exempel att blått kan förstärka intrycket av lugn, att rött kan associeras till ilska och grönt 

med harmoni och natur (Panton, 1997). Detta gör att färg kan ses som ett verktyg som bland 

annat kan förmedla information om en spelkaraktär till spelaren. Genom att använda färgers 

associationsfaktorer inom generella färgkodningssystem kan en spelutvecklare ge spelaren ett 

intryck av en spelkaraktär innan spelaren hunnit interagera med den. Katherine Isbister 

(2006) skriver att genom användandet av stereotypiska rörelsemönster kan spelkaraktärens 

syfte eller attityd snabbt förmedlas till spelaren. Både färg och kroppsspråk kan uppfattas som 

nyckelkomponenter i gestaltandet av en spelkaraktär, då de båda kan ha inflytande på hur 

spelaren tolkar spelkaraktären och vad spelaren kommer att förvänta sig av den. Syftet med 

detta arbete är att studera färgs inverkan på graden av uppfattad makt och dominans från 

spelkaraktärer hos spelare. Hur dominans uttrycks kan variera kulturer emellan, precis som 

associationer till olika färger. Därför har arbetet begränsats till västerländsk kultur. NCS, 

Natural Color System är ett i Europa etablerat system som kategoriserar färg genom att 

jämföra dem med de kromatiska varianterna av gult, grönt, blått och rött, samt i vilken mängd 

akromatisk svart och vitt förekommer i blandningen. NCS ligger som grund för vilka färger 

som valdes att studera i undersökningen. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som arbetet lutar sig på. Det inleds med en 

sammanfattning av färg som fenomen, hur det kan upplevas och användas i spel. Sedan följer 

ett avsnitt om karaktärsutformning i spel, följt av ett underkapitel som definierar makt och 

dominans i det här arbetet.  

2.1 Färg 

2.1.1 Färg som fysiskt fenomen 

Alan Robertson (chef för sektionen för mekaniska standarder från institutet för nationella 

mätstandarder, nationella forskningsrådet i Ottawa, Kanada, 1992) beskriver färg som något 

man iakttar, men att det i själva verket är ett resultat av komplexa processer i vårt visuella 

system (Human Visual System). Robertson beskriver att ordet ”färg” kan användas på många 

sätt, men att det som vanligen åsyftas är den ”iakttagna färgen”. Iakttagen färg förklaras som 

aspekten av ett visuellt fenomen som låter en person skilja på olika visuella element och 

kategorisera dessa genom färgnamn som till exempel röd, blå eller gul (Robertson, 1992). Vi 

upplever färg när ljus når vårt öga, fokuseras i näthinnan, absorberas av fotoreceptorer och 

konverteras till nervsignaler (Robertson, 1992). Verner Panton, en inflytelserik designer under 

1900-talet, (1997) beskriver färg som en subjektiv, fysisk varseblivning - färg existerar endast 

i våra sinnen. 

Panton (1997) menar att valet av färg i design borde vara medvetet då färg medför mening och 

funktion. Panton beskriver de tre primärfärgerna som röd, blå och gul samt att alla färger kan 

framställas genom blandningen av dessa tre, tillsammans med svart och vitt. 

Komplementärfärger beskrivs som två färger vars läge är på motsatt sida av den så kallade 

färgcirkeln (se figur 1), vilket gör att den ena färgen inte närvarar alls i den andres blandning 

och vice versa. De tre primärfärgerna befinner sig i vardera tredjedelen av färgcirkeln. 

 

Figur 1: färgcirkel. 
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Det finns andra strukturer för att kategorisera färg utöver ”färgcirkeln”. Robertson (1992) 

beskriver Munsells färgsystem (se figur 2). Systemet omfattar två tredimensionella, 

geometriska strukturer som definierar färgers relation, som beskriver olika kulörer och hur de 

påverkas av svart och vitt. 

 

Figur 2: Munsells färgsystem 

Vidare finns det ett kategoriseringssystem som har beteckningen NCS (Natural Color System). 

Ursprungligen är NCS baserat på den tyska fysiologen Ewald Herings arbete vid namn The 

Natural System for Color Perception, 1874 (Harkness, 2006). NCS utgår från att vi människor 

uppfattar sex grundläggande färger: de akromatiska versionerna av svart och vitt samt de 

kromatiska rött, gult, grönt och blått. Alla färger kan beskrivas utifrån graden av likhet med 

dessa grundfärger (se figur 3). Inom NCS finns det fyra kvadranter baserade på olika 

kombinationer av de fyra grundfärgerna: röd-blå, grön-gul, blå-grön och gul-röd. Systemet 

fungerar som så att betäckningen på färgen visas som exempelvis 1070 - R60B, vilket betyder 

att färgen som beskrivs ligger i kvadranten röd-blå, att färgen är en röd med 60 % halt av blå 

(Harkness, 2006). 1070 betecknar 10 % uppfattad svärta och 70 % kulör i den beskrivna 

färgen. 1979 blev NCS Sveriges nationella standard för att kategorisera färg. 
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Figur 3: NCS, Natural Color System (2015) 

En vetenskapsman skulle förmodligen använda guldfärg för att måla guld, men en konstnär 

som Rembrant valde att inte använda guldfärg för det ändamålet (Jacobson & Bender, 1996). 

Jacobson och Bender (1996) skriver att en forskares syn på färg är vida skild från hur 

konstnärer ser på färg - forskare ser färg som något som kan mätas medan konstnärer ser på 

färg som något man upplever. Newton karaktäriserade ljus medan Goethe studerade dess 

utseende (Jacobson & Bender, 1996). 

2.1.2 Färg som upplevelse 

Färg kan tolkas utöver sin fysiska natur och få en psykologisk mening - en associationsfaktor 

(Gil & Bigot, 2014). Robert Finlay (2007) menar att människors reaktion på färg kan vara 

starkare förankrat i det undermedvetna i jämförelse med rationella överväganden. 

Tingting Wang (2014) tar upp hur färgteoretiker menar att färg influerar människors beteende 

via inlärda associationer, och att man bör skilja på naturliga associationer och sociala 

associationer. Wang refererar till Moller (2009) som beskriver naturliga färgassociationer 

som något en art har lärt sig från sin biologiska miljö under sin utveckling. Sociala 

färgassociationer beskrivs som invanda mönster en individ utvecklat i sin sociokulturella 

miljö. Andrew Elliot m.fl. gjorde en undersökning (2007) kring hur färgen röd påverkar 

prestationsförmågan hos en individ inför en målinriktad uppgift. Undersökningens resultat 

visade åt att rött kan i viss mån avskräcka en individ eller på annat sätt förknippas med 

misslyckande inför uppgiften i fråga då färgen röd uppvisades för individen innan uppgiften 

började. Detta jämfördes med då individen visades färgen grönt och grått innan uppgiften, där 

dessa tydligen inte påverkade individens prestation negativt. Detta kan hävdas stärka att vissa 

typer av färger, i detta fall färgen röd, kan länkas till instinktiva reaktioner hos människor: till 

exempel att rött skulle vara en naturlig association med bland annat fara eller blod. 

Även Fleming och Honour (2009) skriver att färg både kan ha en beskrivande och symbolisk 

natur, särskilt inom religiös konst, som till exempel den ”himmelskt” blåa klädnaden hos 
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kristendomens Maria Magdalena. Färg kan också uttrycka känslor genom bland annat 

ändringar av färgtoner: mörka färger kan ge intrycket av melankoli medan ljusare färger, till 

exempel blekt rosa och ljusblått kan uttrycka glädje (Fleming & Honour 2009). 

Wang (2014) refererar till Gerend och Tricia (2009) då han skriver att även färgs emotionella 

inflytande kan delas upp i naturliga och sociala associationer. Genom att utgå från Mahrabian 

och Russels (1974) teori om att känslor kan delas upp i de tre dimensionerna upphetsning, 

dominans och nöje, beskriver Wang att vissa färger kan ses återkomma inom samma 

känslomässiga dimensioner hos flertalet kulturer och arter och då antas vara naturliga 

associationer. De två känslomässiga dimensionerna som beskrivs naturligt influeras av färg är 

dominans och upphetsning. Wang tar färgen röd som exempel - rött kan ses signalera kraft 

och uppmärksamhet (dominans och upphetsning). Detta har man funnit i studier på både 

människor och djur och i studier från olika kulturer (Wang, 2014). 

Robert Moore m.fl. (2005) refererar till Birren (1978) och Schaie & Heiss (1964) när de inför 

sin undersökning av människors reaktioner på olikfärgad onlinebaserad reklam utgick från 

att varma färger, exempelvis rött, genererar mer uppmärksamhet medan kalla färger, till 

exempel blått, kan bidra till att människor känner större lugn och njutning. 

Ytterligare exempel på associationer kring färgen rött är potens, sexualitet, hetta, kraft, strid, 

spänning och varningar (Panton 1997, Sisefsky 1995). Wucius Wong, kurator, konstnär och 

författare till flertalet böcker angående färg, form och design, beskriver också att rött ger dessa 

associationer (1997). En studie av Eric Karp (2001) där barn i fjärdeklass skulle attribuera färg 

till känslor fick färgen röd högst värde bland känslorna ilska, kärlek och smärta. 

Ett antal exempel på associationer kring färgen blått är lugn, tillfredsställelse, renlighet, 

intellekt, sanning, koncentration, havet, vänskap och värdighet (Panton 1997, Sisefsky 1995, 

Wong, 1997). Enligt Karps studie (2001) associerade barnen i undersökning blått främst till 

ledsamhet. Associationer till gult kan vara glädje, frihet, ljus, uppmuntran, präktighet, 

kommunikation, energi, rörelse och hopp (Panton 1997, Sisefsky 1995, Wong 1997, Karp 

2001). Vitt associeras enligt Panton (1997) och Sisfesky (1995) med renlighet, neutralitet, 

tyngdlöshet och oskuld. Svart kan ge associationer till sorg, död, rädsla, hat, kaos, 

professionalitet, seriositet och tyngd (Panton 1997, Sisefsky 1995, Karp 2001). Grönt kan ge 

intryck av stabilitet och säkerhet, balans, harmoni, avundsjuka, ungdom, livlighet, natur och 

friskhet. Inom Goethes färglära förknippas grönt med känslighet (Panton 1997, Sisefsky 1995, 

Wong, 1997). 

2.2 Färg i spel 

Grafiken i spel har på relativt kort tid utvecklats från de enkla, vita blocken i Pong till tusentals 

färger, applicerade på högupplösta, animerade 3D-modeller (Foiorito, 2000). Detta kan bland 

annat ses ha inneburit att den visuella gestaltningen av karaktärer i spel har fått större 

möjligheter att förmedla känslor och attityder, då deras virtuella representation kan gestaltas 

mer verklighetstroget (se figur 4).  
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Figur 4: 2004 (V) och 2014 (H) World of Warcraft (Blizzard, 2004) 

John Fiorito, grafiker och art director på spelföretaget Insomniac sedan 1996, beskriver 

(2000) spelmediets estetiska gränser i jämförelse med traditionellt måleri och filmskapande. 

För den traditionella målaren kanske tavlans komposition och färger behöver vara i balans för 

att målningen ska komma till liv. När en filmregissör skapar sitt verk måste hen fortfarande 

tänka på samma regler som målaren och samtidigt ta med rörelse i bilden, skiftande 

perspektiv och tajming. Spel beskriver Fiorito (2000) som en tredje nivå - utmaningen 

speldesigners möter är att skapa en ”film” som tillåter spelaren att röra sig fritt i spelvärlden 

och betrakta spelvärlden ur alla vinklar utan att försämra spelupplevelsen. Spelaren måste 

kunna se spelvärlden utifrån alla vinklar och perspektiv, alltså måste spelets grafiska design 

innefatta alla element som krävs för att spelaren ska kunna uppleva spelets värld utifrån 

samtliga synvinklar. 

Fiorito (2000) beskriver vidare att färg påverkar våra sinnen, och att vi är känsliga för subtila 

ändringar i färgsättningen omkring oss. Han tar som exempel hur hög halt av färgen blå kan 

ändra sinnesstämningen en spelare upplever i en spelmiljö. Vilken färg spelscenen behöver 

för att få spelaren intresserad nog att fortsätta spela, samt vilka underliggande känslolägen 

som ska förmedlas till spelaren är frågor som Fiorito anser att en speldesigner bör besvara 

kring varje scen i spelet. Färg kan alltså assistera i att föra spelaren in i det känsloläge som 

scenen i spelet ska spegla. 

Anjin Anhut, frilansande grafiker, lärare och speldesigner, beskriver (2015) att färg i spel kan 

användas till att skilja på vän och fiende och till att gestalta det emotionella tillstånd som 

spelaren ska uppleva. Vidare att färg kan användas som feedback för olika regeltekniska 

moment i spelet, exempelvis då spelaren tar skada, ökar i styrka och så vidare. Färg kan också 

användas för att urskilja olika lagmedlemmar i spel som syns i figur 5 och 6. Genom att 
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använda komplementfärger, det vill säga färger som befinner sig på motsatt sida av färgcirkeln 

(se figur 1), eller endast primärfärgerna, kan spelarna lättare skilja på de olika lagen i spelet. 

 
Figur 5: lagkamrater eller motståndare? Halo 4 (Microsoft Studios, 2012) 

 
Figur 6: röd mot blå, motståndare. Halo 4 (Microsoft Studios, 2012) 

Som tidigare nämnt så beskriver Isbister (2006) stereotyper som inlärda mentala mönster där 

vi attribuerar förutbestämda sociala egenskaper till individer som faller inom stereotypens 

kategori. Detsamma kan hävdas när det kommer till designbeslut kring en spelkaraktärs 

färgläggning - i och med att vissa färger kan leda till specifika associationer skulle även dessa 

kunna användas för att ge spelaren en bild av vilken slags interaktion spelaren kan förvänta 

sig av en spelkaraktär med en viss färgläggning. Baserat på det som ovan beskrivits vad gäller 

associationer till olika färger skulle en stark, stridande karaktär kunna färgläggas röd, en 
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intellektuell karaktär blå, en snabb, energisk karaktär gul och en harmonisk, stabil karaktär 

grön. Som tidigare nämnts kan olika kulturer anamma olika system för färgkodning, precis 

som spel också kan ha sina egna system vad gällande färgers betydelser. Genom att spela ett 

spel eller vistas i en annan kultur kan man lära sig nya system för färgers betydelser. Ett 

exempel på ett sådant system skulle kunna vara Blizzard Entertainments spelserie Diablo där 

den visuella representationen av antalet träffar spelarkaraktären kan ta innan denne dör 

gestaltas med en sfärisk röd mätare och har gjort så genom samtliga spel inom Diablo-serien. 

Samma princip gäller hur färgen blått har använts för att gestalta summan av poäng som 

spelarkaraktären har till sitt förfogande att använda sina magiska förmågor. 

Som tidigare nämnts beskrivs färg av Fleming och Honour (2009) som ett sätt att förmedla 

känslor med exemplet där dova, mörka färger kan ge ett melankoliskt uttryck medan ljusare, 

bleka färger kan tolkas som glada. I vissa spel, mer eller mindre tydligt, kan detta användas 

för att spegla bland annat en karaktärs personlighet, till exempel i spelet Final Fantasy X-2 

(se figur 7). Där kan två av karaktärerna ses spegla Fleming och Honours exempel: spelets 

huvudkaraktär, Yuna, bär huvudsakligen ljusblått, vitt och rosa samtidigt som hon kan tolkas 

som en glad och hoppfull karaktär. Paine (vänster) bär mörka kläder och har ett reserverat 

yttre, oftast med en seriös ton. 

 

Figur 7: Yuna (höger) och Paine (vänster). Final Fantasy X-2 (Square Enix, 2003) 

 

Isbister (2006) pekar också på vikten av den förståelse en speldesigner måste ha för sin 

publiks varierande sociokulturella bakgrund. Som tidigare beskrivits så kan de associationer 

som olika färger förknippas med variera mellan olika sociokulturella kontexter. 
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2.3 Karaktärsutformning 

Karaktärer som figurerar i spel bör ge klara sociala budskap till spelaren så att denne kan 

förhålla sig till karaktärerna i linje med den känslomässiga upplevelsen som designern av 

spelet strävar efter att ge spelaren. Spelkaraktärers visuella uttryck ska vara ett hjälpmedel för 

att visa om karaktären till exempel är fientlig, vänlig, god, ond, svag, eller stark. Därför ses 

ofta överdrivna representationer av karaktärernas särdrag genom till exempel posering eller 

färgläggning. Stereotyper, det vill säga mönster i betraktarens minne som kopplar vissa drag 

till förutbestämda attribut hos en person, används för att snabbt ge spelaren en klar bild om 

spelkaraktären (Isbister, 2006). I sitt arbete Better Game Characters by Design: A 

Pshychological Approach sammanfattar Isbister teorier kring hur användandet av 

socialpsykologisk forskning kan hjälpa speldesigners att skapa mer trovärdiga karaktärer i 

datorspel, detta för att ge spelaren en rikare spelupplevelse. Isbister (2006) beskriver 

användandet av stereotyper som ett sätt att snabbt förmedla information till spelaren så att 

denne inte behöver forma en åsikt kring den nya karaktären från grunden. Användandet av 
stereotyper är vanligt bland speldesigners och hjälper spelaren att bedöma framtida 

handlingar från de övriga karaktärerna i spelet. 

Carol Kinsey Goman, legitimerad terapeut och ledarskapscoach skriver lite skämtsamt i sin 

bok The Nonverbal Advantage (2008) att kroppsspråk kan liknas vid en dator - många av oss 

är medvetna om vad det är men få av oss förstår hur det fungerar. Detta hävdar Goman (2008) 

beror på att det främst är vårt undermedvetna som bearbetar den informationen vi tar in vad 

gäller vårt eget och andras kroppsspråk. Det kan ses som allmänt känt att människor har en 

förmåga att automatiskt registrera och tolka beteendet hos dem runtom oss. För att bli 

medveten om den icke-verbala kommunikationen från andra behöver man enligt Goman 

(2008) medvetet fokusera på sin automatiska tolkning av andras och sitt eget kroppsspråk. 

Det vill säga utveckla förmågan att kunna stanna upp i våra reflexiva handlingar och utvärdera 

dessa för att få en djupare förståelse för icke-verbal kommunikation. 

Goman (2008) skriver att tidigare forskning om kroppsspråk har visat att människor 

uppfattar andra människors känslor via ansiktsuttryck, men att nya studier inom forskning 

om kognition och affekter visar att helkropps-signaler kan ha lika stor betydelse när det 

kommer till emotionell kommunikation. En persons ansiktsuttryck kan signalera att ett hot 

föreligger, men utan att ge en annan individ information om hur man ska reagera på hotet - 

ska man fly, slåss eller stå stilla. Emotionellt kroppsspråk, till exempel helkroppsrörelser, kan 

kommunicera vad som bör göras i förhållandet till ett närvarande hot (Goman, 2008). 

2.3.1 Kulturella variationer 

Isbister (2006) pekar på vikten av den förståelse en speldesigner måste ha för den kulturella 

variation som kan finnas vad gäller på vilket sätt olika kroppshållningar förknippas med grad 

av dominans. Dock kan det vara svårt att bli medveten om sina egna kulturella mönster, då 

dessa lärs in tidigt i livet (Goman, 2008). Kroppsspråk kan hävdas utvecklas genom kultur: 

amerikaner som, i vissa fall, värderar individens oberoende och rätt till att uttrycka sig kan 

bidra till ett mer rättframt, direkt sätt att kommunicera (Isbister, 2006). Kollektivistiska 

kulturer, som den i Japan, där harmoni inom gruppen och hänsyn till varandras känslor står 

i fokus, kan ibland ses till en större grad uttrycka sig genom icke-verbal kommunikation. En 

obalans kan uppstå mellan dessa två kulturellt färgade sätt att uttrycka sig, då amerikaner kan 

uppfatta japaner som känslolösa eller timida medan japaner kan komma att se på amerikaner 

som barnsliga eller själviska (Isbister, 2006). Zoltan Kövecses, lingvistprofessor, skriver 
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(2000) att människor kan uppleva känslolägen på samma sätt men att det inte är självklart att 

dessa uttrycks likadant, kulturer emellan. 

Goman (2008) delar in icke-verbala signaler i två kategorier: inlärda och instinktiva. 

Instinktiva sätt att kommunicera icke-verbalt är något som många kulturer delar, till exempel 

reflexen att höja på ögonbrynen när man hälsar på en ny individ. De inlärda signalerna är 

socialt konstruerade och kan ha olika meningar mellan kulturer. I ett flertal europeiska länder 

kan en hälsning uttryckas med handflatan riktad mot mottagaren och handen, riktad uppåt, 

pendlar från vänster till höger, medan samma gest i Grekland kan uppfattas som en 

förolämpning, kallad moutza, där handens avstånd till mottagarens ansikte kan signalera hur 

grov förolämpningen är (Goman, 2008). 

2.4 Makt och dominans 

2.4.1 Makt 

Att bilda sig en uppfattning om en ny individ är en process som kan börja med att man försöker 

hitta svar på ett antal frågor för att veta hur man ska förhålla sig till den nya personen (Isbister, 

2006). Dessa frågor, skriver Isbister (2006), besvarar de flesta individer inom sig själva, 

intuitivt. En av de viktigaste frågorna som behöver besvaras är: Hur mäktig är denna person i 

jämförelse med mig? (Isbister, 2006). 

Keltner (2003) hänvisar till Russel (1938) som beskriver makt som den fundamentala faktorn 

i social forskning - på samma sätt som energi är den grundläggande faktorn inom fysiken. 

Makt kan tolkas som en alltid närvarande faktor inom all social dynamik. Keltner (2003) 

beskriver att makt kan definieras som en individs relativa kapacitet till att påverka andra 

individer genom att förse dessa med resurser, tillgångar, eller dela ut bestraffningar. Även de 

Waal (1998) definierar makt som tillgång till resurser. Keltner (2003) delar upp resurser och 

bestraffningar i två kategorier: materiella och sociala. Exempel på materiella resurser kan vara 

mat och rikedom. Materiella bestraffningar kan vara till exempel fysisk skada eller ett 

uppsägningsbrev. Sociala resurser beskriver Keltner (2003) bland annat som kunskap, 

tillgivenhet, vänskap och möjligheter att fatta beslut. Sociala bestraffningar kan vara till 

exempel verbal misshandel eller utfrysning. Isbister (2006) tar fasta på makt som just 

förmågan att påverka andra individer, och benämner denna form av makt som dominans. 

2.4.2 Dominans 

Den grad av dominans en person har i en grupp kan beskrivas som var i den så kallade sociala 

hierarkin en individ står (Isbister, 2006). Isbister beskriver att drag som förknippas med 

dominans kan delas upp i två kategorier – permanenta, samt de vi själva i större grad kan styra 

över. På vilket sätt olika drag förknippas med olika grad av dominans kan variera mellan 

kulturer. Kultur kan beskrivas som en samling värden en grupp människor delar, agerar och 

bedömer andra genom (Goman, 2008). Exempel som Isbister (2006) ger på permanenta drag 

är ålder, släkt, rikedom, fysisk storlek och styrka, hälsa, utbildning eller yrke. Någon som är i 

god fysisk form och hälsa, som är högutbildad, äldre och har stora tillgångar kan ses ha en 

högre grad av social dominans (Isbister, 2006). De drag vi själva har större kontroll över, 

beskriver Isbister (2006), är de uttryck vi signalerar med vår kropp, vår röst och vårt ansikte. 

Det kan dock hävdas att det finns ett visst tolkningsutrymme när det kommer till att läsa av 

det som här beskrivs som dominanta drag. Det kan finnas en risk för att informanterna i 

undersökningen inte tolkar begreppet ”dominans” på det sätt som beskrivs här då det kan 



 XI 

liknas vid ett känsloladdat uttryck vars tolkning i första hand är upp till betraktaren som 

baserar intrycken på sina egna erfarenheter. Arbetet kommer att utgå från de undersökningar 

och teorier som listas i bakgrunden i hopp om att bilda en utgångspunkt inför diskussionen 

kring informanternas svar efter undersökningen. 

2.4.3 Visuell gestaltning av dominant personlighet 

En individ med dominant kroppshållning tar upp större plats, har lugnare, större och ibland 

mer empatiska kroppsrörelser (Isbister, 2006). Carney (2010) hävdar enligt en undersökning 

att mäktiga individer använder sig av öppnare poseringar, något Carney definierar som ”high-

power poses” (se figur 8). I dessa pekar både armar och ben bort från kroppen för att ta mer 

plats. Carney (2010) gör en jämförelse mellan hur en schimpans håller andan tills dennes 

bröst sväller upp för att påvisa sin rank i den sociala hierarkin med hur en direktör kan ses 

lägga fötterna på bordet, knyta händerna bakom huvudet och låta armbågarna peka utåt. Båda 

exemplen, hävdar Carney, är uttryck för dominans och makt: individer uppvisar dessa attribut 

genom att använda sig av utbredda rörelser, något som kan kopplas till vad som uppfattas som 

”alfa” enligt Darwin (Carney, 2010). Enligt Goman (2008) kan armrörelser ovanför axel- och 

huvudhöjd bidra till ett mindre kontrollerat, mäktigt yttre. Goman (2008) hävdar även att 

avslappnade människor tenderar att ta mer plats, till exempel genom att sitta med benen brett 

isär som ett tecken på självsäkerhet och dominans. I figur 8 kan man se en jämförelse mellan 

dominant kroppsspråk, ”high-power poses” och vad Carney (2010) beskriver som ”low-power 

poses”, motsatsen till dominant kroppsspråk där individen tar upp så lite plats som möjligt. 

 

Figur 8:”High-power poses” (överts) och”Low-power poses” (nederst), (Carney, 2010). 

Genom att studera hur människor rör sig i olika sociala kontexter kan speldesigners skapa 

karaktärer i datorspel vars kroppsspråk tydligt kan vidarebefordra sociala budskap till 

spelaren (Isbister 2006). Kroppsrörelser menar Isbister har ett inflytande på sociala relationer 

och är därför viktiga när en speldesigner skapar karaktärer. Kroppsspråk genom pose och 

hållning kan sända signaler om en persons sociala identitet, information som kan säga något 

om hur man kan förvänta sig att personen kommer att interagera (Isbister 2006). Detsamma 

gäller i spel då spelaren på förhand genom karaktärens pose kan få information som ger en 

förståelse för vilken typ av interaktion hen kan förvänta sig. 
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Ytterligare ett exempel på hur dominans genom kroppsspråk kan uttryckas i spel är sättet som 

karaktären Mido från spelet The Legend of Zelda: Ocarina of Time (figur 9) blockerar 

spelarkaraktärens försök att ta sig vidare i spelmiljön. Mido står med händerna på höfterna 

med armarna pekades utåt, blicken fokuserad på spelaren, samt benen poserade brett isär 

med fötterna pekandes utåt. Detta kan tolkas som en dominant form av kroppsspråk då Mido 

tar upp mycket plats i sin miljö (Isbister 2006, Carney 2010, Goman 2008). Midos hållning 

kan också vara ett sätt att placera honom högt upp i den sociala hierarkin och stärker intrycket 

av överlägsenhet - spelaren kommer inte kunna ta sig förbi Mido då Mido är kraftfullare än 

spelaren. 

 

Figur 9: The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 1998). 

Utöver kroppshållning så beskriver Isbister (2006) ansiktsuttryck som ännu ett sätt för både 

människa och spelkaraktär att förmedla uttryck. Jämfört med en underkastande individ så 

har en dominant person mer ögonkontakt med den person de pratar med, samt är bekväma 

med att hålla blicken fäst på personen i fråga. Att läsa ansiktsuttryck är enligt Goman (2008) 

en förmåga vi har som innebär att vi kan avläsa budskap med hög hastighet och över stora 

avstånd. För att identifiera dominanta drag hos en individ kan det vara användbart att vara 

medveten om drag som symboliserar motsatsen till dominans - underkastelse. Ansiktsuttryck 

som kan uttrycka underkastelse beskriver Isbister (2006) som mindre ögonkontakt då de talar 

med andra, men mer när de lyssnar. 

Goman (2008) skriver att huvudlutningar kan uppfattas som tecken på engagemang hos en 

lyssnare, samtidigt som det kan associeras som en feminin gest. Dock kan en lutning av 

huvudet undermedvetet uppfattas som en signal på undergivenhet, vilket leder till att Gomans 

(2008) menar att kvinnor borde hålla huvudet rakt under yrkesmässiga förhandlingar med 

män. Detta kan beaktas vid utformandet av kvinnliga spelkaraktärer om syftet är att gestalta 

en professionell figur. 

Dominans i spel kan gestaltas på fler sätt. Exemplet ovan från The Legend of Zelda: Ocarina 

of Time kan tolkas som ett sätt att använda dominant kroppsspråk för att förmedla en typ av 

spelmekanik - att spelaren nekas tillträde till en zon av en karaktär som är starkare än 

spelarkaraktären. I exemplet nedan i spelet The Legend of Zelda: Twilight Princess används 

kamera-vyn under en filmsekvens i spelet (bland annat) för att förstärka storleken, ett av de 

permanenta dragen för uttryck av dominans dominanta drag (Isbister, 2006), hos spelets 

antagonist, Ganondorf (se figur 10). 
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Figur 10: Antagonisten Ganondorf The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo EAD, 

2006) 

Samtidigt presenteras spelarkaraktärerna i en vinkel (se figur 11) som kan bidra till att dessa - 

Link och Midna - kan uppfattas som mindre i storlek och tolkas mindre dominanta i 

förhållande till Ganondorf. 

 

Figur 11: Spelarkaraktärerna Link och Midna The Legend of Zelda: Twilight Princess 

(Nintendo EAD, 2006) 

2.4.4 Dominanta stereotyper i spel 

I sin artikel Powerplay – Power, Violence and Gender in Video Games diskuterar Jantzen och 

Jensen (1993) hur maskulinitet hos manliga spelkaraktärer kopplas till dominans och makt. 

Maskulinitet kan i västerländsk kultur förknippas med social makt, dominans och kontroll 

(Jentzen & Jensen, 1993). Dessa attribut kan gestaltas på olika sätt, till exempel via förmågan 

att planera, kontrollera och uppvisa intellektuell förmåga. Vidare genom rå fysisk styrka, 

bemästrande av olika stridstekniker, eller användandet av avancerad teknologi. Att vara 
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maskulin innebär att ha kontroll, vara målinriktad, oberoende och att agera. Samtliga listade 

egenskaper kan förknippas med makt (Jantzen & Jensen, 1993). Vad som förknippas med 

maskulinitet kan dock variera över tid inom en kultur, det är något som utvecklas där vissa 

uttryck består medan andra försvinner. 

Jantzen och Jensens (1993) översikt över maskulinitet har många gemensamma drag med de 

egenskaper och attribut som Isbister (2006), de Waal (1998) och Keltner (2003) kopplar till 

dominant uttryck. 

Jeroen Jansz och Raynel Martis (2007) refererar till bland annat Beasley och Standley (2002), 

Ramirez, Forteza, Hernand och Martorell (2002) som liknar det stereotypiska narrativet i spel 

vid ett scenario där män porträtteras som dominanta och agerande medan kvinnor som 

undergivna, passiva. Jansz och Martis (2007) hänvisar till en studie (De Jean, Upitis, Koch & 

Young 1999; Kafai, 1998) där det framgick att kvinnliga huvudkaraktärer hade en positiv 

inverkan på kvinnors möjlighet att kunna identifiera sig med spelets huvudkaraktär. För att 

skapa spel som båda könen kan finna intressanta bör man undvika att inkludera material som 

begränsar intresset hos, eller förolämpar, något av könen (Adams, 2014). Adams (2014) 

beskriver att hypersexualiserade kvinnliga spelkaraktärer, repetitiv spelstil, eller spel som 

endast fokuserar på poäng är exempel på spel som kan vara mindre uppskattade av kvinnliga 

spelare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de könsstereotyper som Jantzen och Jensen (1993) 

hänvisar till begränsar kreativiteten hos spelgrafiker. Genom att endast hålla sig till 

vedertagna mallar för specifika spelkaraktärer finns en risk för att utvecklingen av olika 

karaktärskoncept inom spel slutar utvecklas. Isbister (2006) menar att stereotyper kan 

användas då man snabbt vill kommunicera ett ytligt attribut hos en spelkaraktär, men bör 

undvikas om karaktären ska ge ett djupare, mer komplext intryck. 

2.5 Spelkategori och fantasygenren 

2.5.1 Spelkategori 

Det kan anses som allmänt känt att olika typer av spel, till exempel first-person shooters 

(FPS:s), role playing games (RPG:s), fightingspel eller real time strategy games (RTS) 

använder sig av olika kameravinklar. Detta kan bidra till vilken del av spelmiljön och 

spelkaraktärerna som hamnar i fokus, det vill säga vart spelarens vy kommer vara riktad. 

Fightingspel kan definieras vid en typ av spel där två spelare styr spelkaraktärer som möter 

varandra i närkamp, oftast användande stiliserade eller överdrivna representationer av olika 

typer av kampsport, tillhyggen eller vapen (Adams, 2014). Kameran i fightingspel är oftast 

placerad så att båda karaktärerna visas på samma horisontella plan (se figur 12). Kamera-vyn 

visar oftast spelarkaraktärerna snett framifrån, vilket kan motivera en spelgrafiker att 

fokusera detaljerna på framsidan av en karaktär i ett fightingspel. Innan matchen mellan 

spelarna börjar är det vanligt i fightingspel att spelarkaraktärerna visas upp i en helkroppsbild 

vars pose och kameravinkel kan förstärka karaktärens egna uttryck (se figur 13). 
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Figur 12: Street Fighter X Tekken (Capcom, 2012) 

 

 

 Figur 13: fightingspelet Guilty Gear Xrd (Sega, 2014). 
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2.5.2 Fantasy 

Fantasy kan beskrivas som en typ av genre berättad i en värld som inte har någon koppling till 

vår egen värld, utan utspelar sig ”någon annan stans” (Kelleghan, 2002). Kellegan (2002) 

beskriver fantasy som ett uttryck för artefakter som innehåller påhittade varelser, som 

varulvar, vampyrer eller imaginära världar som Tolkiens Midgård, Atlantis eller vilken 

berättelse som helst där personerna, världen och även förhållandena invånarna i världen lever 

under är påhittade, tagna ur fantasin. Exempel på teman inom fantasygenren kan vara episka 

äventyr med hjältelika karaktärer, magisk realism där en realistisk handling utspelar sig 

genom mytiska varelser eller fantasi-figurer, mytologisk fantasy där den påhittade världen 

lutar sig på ett etablerat system inom mytologi eller ”magical world” fantasy, där fokusen ligger 

på hur samhällssystem har byggts kring teknologi som inte baseras på vår nuvarande 

vetenskap (Kellighan, 2002). 

Spelkaraktärerna i artefakten i denna studie utformades inom ramen av ett fightingspel med 

fantasytema. 
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3 Problemformulering  

Sedan början av 2000-talet har en snabb utveckling skett vad gäller detaljrikedomen inom 

grafik för datorspel. Detta har bland annat inneburit att den visuella gestaltningen av 

karaktärer i spel har fått större möjligheter att förmedla känslor och attityder, då deras 

virtuella representation kan gestaltas mer verklighetstroget. 

Spelkaraktärers grafiska utformning ska vara ett hjälpmedel för att snabbt visa spelaren om 

karaktären är till exempel vänlig, god, ond, svag, eller stark. Därför används ofta överdrivna 

representationer av karaktärernas särdrag. Dessa så kallade ”stereotyper”, det vill säga 

mentala mönster vi bär i vårt medvetande som kopplar vissa yttre drag till förutbestämda 

attribut hos en person, används för att snabbt ge spelaren en klar bild om spelkaraktärens 

egenskaper. 

De flesta spel görs i färg, vilket gör färg till en ständigt närvarande faktor i grafisk design. Färg 

kan tolkas utöver sin fysiska natur och även få en psykologisk mening. Inom forskning om 

vilka associationer färg kan ge har man funnit stöd för att det, inom ett givet sociokulturellt 

sammanhang, finns likheter i vad vi associerar till olika färger. I den grafiska utformningen av 

dator- och tv-spel bör därför val av färg vara ett medvetet val baserat på vilka associationer 

olika färger ger spelare och hur dessa kan uttrycka olika attityder eller egenskaper. 

Hur färg kan påverka tolkningen av de sociala attributen hos en spelkaraktär har tidigare 

studerats av bland annat Therese Johansson (2012). Johanssons studie visade att färg kan 

påverka spelarens känslomässiga tolkning av en spelarkaraktär. Valet av spelkaraktärens färg 

kan bidra till fler narrativa lager då spelkaraktärens färg i vissa fall kan användas till att avleda 

spelarens uppfattning om spelkaraktärens egentliga roll i spelets handling. Vad som dock inte 

tidigare studerats är om färg kan påverka till vilken grad en spelkaraktär från fantasygenren 

som grafiskt är utformad för att signalera dominans kan upplevas mer eller mindre dominant 

beroende på färgsättning. 

Färgläggningen hos en spelkaraktär är dock inte den enda aspekten som spelare tolkar när de 

bildar sig en uppfattning om en spelkaraktär: spelarkaraktärer kan genom sitt kroppsspråk 

snabbt ge spelaren information om hur mäktig denne är i jämförelse med sin omgivning. 

Genom att tolka karaktärens kroppsspråk kan spelaren få hjälp att besvara frågorna om 

karaktären är vän eller fiende, samt hur mäktig karaktären är i förhållande till spelaren. 

Kroppsspråk genom pose och hållning kan ge en föraning om hur man kan förvänta sig att 

karaktären kommer att agera. 

Denna undersökning hade till syfte att studera den inverkan olika färgsättningar kan ha på 

graden av uppfattad dominans hos manliga och kvinnliga spelkaraktärer inom fantasygenren, 

främst inom västerländsk färgkultur. Inkluderandet av associationer till andra typer av sociala 

attribut, till exempel undergivenhet, och färgassociationer från fler kulturer skulle riskerat att 

arbetet blev för omfattande för att rymmas inom den givna tidsramen. 

De frågeställningar om dominant utformning av spelkaraktärer som denna undersökning har 

sökt att svara på är:  

 Uppfattar blivande spelutvecklare, att graden av dominans blir annorlunda, vid en 

direkt jämförelse, hos en spelkaraktär inom fantasygenren om endast färgen 

förändras hos den? 
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 Vilka tendenser till skillnad i uppfattningen av dominans kan studien påvisa när 

informanterna kan jämföra olika färgsättningar på en spelkaraktär i fixerad pose? 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta kapitel förklaras grunden för framtagandet av artefakten, vilken undersökningsmetod 

som användes för att samla information, samt hur informationen analyserades. Då fenomet 

som studerats är människors subjektiva tolkning av något i sin omgivning (i detta fall 

spelkaraktärers grafiska utformning) ansågs kvalitativ metodik vara ett lämpligt val (Östbye, 

2003). 

3.1.1 Artefakt 

För att söka svar på frågeställningarna togs ett bildmaterial fram. En manlig respektive 

kvinnlig representation av en spelkaraktär inom fantasygenren utformades på ett sätt som kan 

användas för att signalera dominans, baserat på de attribut som beskrivits i bakgrunden, och 

gestaltades tillsammans på bild. 

En spelkaraktär som av spelaren ska uppfattas som dominant utformas ofta i en pose som 

använder sig av ett expansivt kroppsspråk. Vidare ofta med fysiska attribut som överdriven 

storlek, atletisk fysik, mogenhet och/eller utrustning som kan ge signaler om stor tillgång till 

materiella resurser, till exempel rikedomar. För att undvika att karaktärerna uppfattades som 

unga, oerfarena eller oansvariga utformades de med ett moget yttre, bland annat genom 

skarpa ansiktsdrag. Detta för att undvika babyface-effekten som Isbister (2006) nämner kan 

ge associationer till undergivenhet, beroende av andra och att vara lättmanipulerad. 

Betraktarvinkeln som karaktären presenterades i kan hjälpa till att ge ett intryck av stor fysisk 

storlek (se figur 10) vilket kan bidra till en tydligare dominant utstrålning. Ansiktet gestaltades 

med fokus på betraktaren och i övrigt hade karaktärerna en lugn kroppshållning (Isbister, 

2006). 

De två bilderna gjordes i 6 olika versioner där det enda element som skilde dem åt var 

färgläggningen. Bilderna gestaltades i färgerna röd, blå, grön, gul, svart och vit. Valet av färg 

baseras på NCS system där kromatisk rött, blått, gult och grönt är svårast att missta för andra 

färger. I och med att akromatiskt vitt och svart ingår i NCS mätsystem för att kategorisera 

övriga färger togs även dessa två med, då dessa också kan anses svåra att missta för andra 

färger. Det var av stor vikt att färgerna var tillräckligt distinkta för att informanten inte skulle 

missta dem för en annan färg, vilket utesluter exempelvis orange och lila. Sisfesky (1995) 

beskriver de tre primärfärgerna som ideal, till exempel idealgul - en gul som inte liknar någon 

annan färg än sig själv då den inte är en blandning av någon annan färg. Grönt är undantaget 

i detta fall, men den används ändå som grundfärg i NCS:s färgskala. Dessutom är det allmänt 

vedertaget att många digitala skärmar och projektorer använder sig av RGB-systemet - ett 

färgsystem som projicerar samtliga färger på digitala skärmar genom användandet av rött, 

grönt och blått. På grund av dessa iakttagelser kring färgen grönt kan den tolkas som mer 

närvarande i grundläggande färgkategorisering än till exempel lila och orange. Genom att 

använda ett mångfacetterat urval av färger, men samtidigt hålla dessa distinkta nog för att 

dessa inte ska misstas för andra färger, kunde mer diskussionsmaterial från informanterna, i 

form av till exempel fler färgassociationer, framtas än om undersökningen hade utgått från ett 

färre antal färger. 
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Ovan beskrevs forskning som tar upp associationer som kan vara förknippade med de valda 

färgerna. Denna information fungerade som underlag för en diskussion med informanterna 

kring vad hen associerar med dessa färger, och om associationerna kan ha påverkat hur hen 

rangordnade bildmaterialet i undersökningen. 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer. Användandet av kvalitativa 

intervjuer var ett lämpligt val då denna metod ger möjlighet till att fånga det fenomen som ska 

studeras, nämligen informanterna subjektiva upplevelser (Östbye m.fl., 2003). I detta fall den 

visuella upplevelsen av olika varianter av en spelkaraktär. 

I och med att temat för intervjuerna var definierat på förhand, men ändå relativt öppet för att 

få inblick i hur informanterna resonerar, användes semistrukturerade intervjuer (Östbye m.fl., 

2003). Innan varje intervju fick informanterna en text (se bilaga A) uppläst för sig. Denna text 

(se bilaga A) beskrev undersökningens syfte för informanterna, informerade dem om hur de 

skulle rangordna bildmaterialet och vilka riktlinjer de skulle följa. Texten ur bilagan 

informerar även informanten om att hen skulle vara anonym vid redovisande av resultaten 

från intervjuerna, samt vilka allmänna forum som informationen skulle publiceras på.  

Då det kan finnas ett tolkningsrum kring begreppet dominans användes inte orden 

”dominans” och ”makt” i beskrivningen av undersökningens syfte, då informantens tolkning 

av dessa attribut kunde skilja sig från hur arbetet har definierat dessa. De attribut som 

informanten ombeds rangordna bildmaterialet efter var följande:  

Karaktären ger intrycket av att ha hög kapacitet att påverka andra genom att 

kunna förse dem med resurser eller dela ut bestraffningar. Exempel på resurser 

kan vara rikedom, tillgivenhet och kunskap. Bestraffningar kan vara till 

exempel fysisk skada eller verbal misshandel.  

Karaktären har ett expansivt kroppsspråk, det vill säga en öppen posering som 

tar upp mycket plats i det fysiska rummet.  

Karaktären ger intrycket av att inne ha attributen: 

Mogen ålder 

Mäktig släkt 

Rikedomar 

Framträdande fysisk storlek och styrka 

God hälsa 

Högutbildad 

Kapacitet att fatta beslut 

Framför allt att karaktären ger intrycket av att kunna påverka andra individer 

efter sin egen vilja. 
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Efter det att informanten rangordnat bilderna ställdes ett antal förutbestämda frågor till 

informanten. Frågorna rörde: 

 vilka faktorer som bidrog till rangordningen av bildmaterialet 

 vilka associationer informanten förknippar med de olika färgerna i bilderna 

med fokus på de färger informanten placerade som mest respektive minst 

överensstämmande med de listade attributen 

 om informanten upplevde att färgen hade någon inverkan på hens uppfattning 

av figurens representation av de listade attributen 

 om de listade attributen sammanfattar informantens uppfattning om 

begreppen ”makt” och ”dominans” 

 
Vid sidan av de i förväg bestämda frågorna användes följdfrågor (Östbye m.fl., 2003). 

Följdfrågor är uppföljningsfrågor som ställs för att få större inblick i tankeprocessen hos 

informanten, utveckla resonemang som informanten uttrycker, samt förvissa sig om att hen 

är införstådd med vad som efterfrågas. Andra funktioner av följdfrågor beskriver Östbye 

(2003) som ett medel för att styra samtalet i den riktning som undersökningen rör sig inom, 

samt bekräfta för informanten att man är intresserad av det som hen bidrar med till 

undersökningen. Följdfrågor kan även hjälpa till att ta reda på vilket förhållningssätt/vilken 

erfarenhet informanten tidigare har av färg. Intervjuerna kretsade kring hur informanten 

uppfattade färgerna och figurerna i bildmaterialet. Detta kopplades även till hur de uppfattade 

karaktärer i fantasygenren och hur de tolkar att färg och kroppsspråk används i spel för att 

förmedla sociala budskap till spelaren. 

Som en inledning till undersökningen utfördes två förstudier. Den första förstudien 

behandlade utformningen av karaktärerna där tre olika alternativ, alla baserade på samma 

attribut som associeras med dominans, presenterades för informanten. Syftet med den första 

förstudien var att undersöka huruvida informanten uppfattar de utformade karaktärerna 

enligt de attribut som tidigare i tidigare forskning beskrivs som förknippade med dominans. 

Den andra förstudien gick till på samma vis som huvudstudien - ett antal informanter 

intervjuades på samma vis och med samma material som beskrevs i ovan. Syftet med den 

andra förstudien var att undersöka om det kunde uppstå oförutsedda scenarion eller frågor 

kring materialet, intervjun eller dess syfte som behövde undersökas och besvaras inför 

undersökningen. 

Det var viktigt att bedöma i vilken situation intervjuerna skulle ske – att till exempel 

störningsmoment som jäktade kollegor, mobiltelefoner eller oljud undveks. Om informanten 

är i en situation där hen kan känna sig lugn och fokuserad så är det troligare att hen ger 

uppriktiga svar (Östbye m.fl., 2003). Då undersökningen behandlade bildmaterial av olika 

färger var det viktigt att samtliga informanter som deltar i undersökningen gjorde detta i 

samma lokal så att olikheter i lokal inte påverkade deras uppfattning om de olika färglagda 

gestalterna. Rummet behövde också vara väl upplyst och upplyst på samma sätt så att 

informanterna fick se undersökningens bildmaterial under samma ljusförhållanden. Ett 

tillgängligt exempel på detta skulle kunna vara en kontorsmiljö i neutral färg. 

Efter det att informanten gett sitt medgivande spelades intervjuerna in. Inspelningarna 

utgjorde sedan det datamaterial som analyserades. För att i material kunna urskilja 

informanternas upplevelser av färg i relation till grad av dominans, samt associationer till de 

studerade färgerna användes kvalitativ innehållsanalys (Östbye m.fl., 2003). 
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3.1.3 Urval 

Genom att fokusera urvalet av informanter på spelutvecklare kunde undersökningen bidra till 

en bättre förståelse för aspekter som kan påverka utformandet av framtida spel. 

Ett bekvämlighetsurval användes för att få fram informanter med erfarenhet av 

spelutveckling. Dessa utgjordes av studenter vid både Högskolan i Skövde och spelutvecklare 

vid Gothia Sceince Park. Ett bekvämlighetsurval utgår från att man använder sig av resurser 

som finns nära till hands (Östbye m.fl., 2003). I detta fall används ett bekvämlighetsurval för 

att göra det möjligt att genomföra studien inom de uppsatta tidsramarna, vilket resulterade i 

nio informanter till undersökningen. Urvalsmetoden gjorde att resultatet inte kan göra 

anspråk på att kunna överföras till någon annan grupp än undersökningsgruppen. Färgblinda 

personer deltog inte i undersökningen då fokus för undersökningen var hur informanterna 

uppfattar olika färgsättningar av spelkaraktärer. 

3.1.4 Etik 

Östbye (2003) skriver att det är nödvändigt att som forskare försäkra sig om att informanten 

är införstådd med projektet och undersökningens syfte. Vidare att man berättar för 

informanten hur materialet i intervjun kommer att användas. Undersökningen ska också 

redovisas på ett sådant sätt att resultatet inte kan hänföras till enskilda intervjupersoner, 

(Östbye m.fl., 2003). I denna studie lades stor vikt vid att informanterna var införstådda med 

undersökningens syfte, samt om att resultatet inte kunde hänföras till någon enskild 

intervjuperson. I resultatredovisningen var det inte möjligt att urskilja de deltagande 

informanternas identitet. 
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4 Genomförande  

4.1 Att skapa karaktärer för spel 

I en instruktionsvideos gjord av Marc Brunet (2014), senior character artist på Blizzard 

Entertainment, beskrivs ett tillvägagångssätt han använder sig av för att skapa 

spelkaraktärer för specifika kategorier och genrer inom spel. Metoden innebär att man, 

innan skissandet på karaktären, skapar sig en mall för vilket sammanhang karaktären 

kommer gestaltas i, detta i syfte att konkretisera sin idé. Brunet delar upp sammanhanget i 

tre olika delar (se figur 14): spelkategori (genre), genre/tema (theme) och roll (class). 

 

Figur 14: Marc Brunets visuella representation av sin karaktärsskaparmetod (2014). 

Som tidigare nämnts kan man inom spelkategorier använda sig av olika typer av 

kameravinklar för att låta spelaren iaktta det som händer i spelet. Brunet (2014) exemplifierar 

detta genom att beskriva hur olika typer av spelmekaniker kan ha betydelse för detta i first-

person shooters (FPS). Där ser spelare oftast andra spelkaraktärer framifrån då de närmar sig 

spelaren för att skjuta. Detta gör att detaljnivån av karaktärens konceptutformning bör hållas 

till de områden som spelare kommer att se mest av då karaktärerna figurerar i spelet. I FPS-

kategorins fall är detta framsidan av karaktären. Att definiera vilken spelkategori karaktären 

kommer gestaltas i kan därför hjälpa en grafiker i de designval som rör inom vilka områden 

karaktären bör vara som mest intressant, innehålla flest detaljer, och starkast kontrast. 

Efter val av genre följer val av tema för spelkaraktären. Dessa exemplifierar Brunet med bland 

annat fantasy, steampunk, skräck, vikingar, samurajer och science fiction. Som visas i figur 14 

finns även möjligheten att kombinera fler genres eller teman. Genom att ha en bestämd genre 

att röra sig inom kan man förenkla processen som rör insamlandet av referensbilder och andra 

medel som kan underlätta skapandet av karaktärskonceptet.  

Till sist följer det som Brunet kallar ”Class” som här översätts till ”roll”. Det kan anses allmänt 

vedertaget att spel där flera spelare spelar tillsammans innehåller system där spelarna fyller 
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ett antal olika taktiska roller för att klara av de utmaningar som presenteras för dem. Ett 

exempel på detta är spelet Trine där tre spelare fyller tre olika roller, alla med unika förmågor, 

och där det är kombinationen av dessa förmågor som för spelarna framåt genom spelet. Ett 

annat exempel är spelet DOTA 2 där de spelbara karaktärerna är uppdelade efter vilka roller 

de är designade att spelas som. 

Under skapandet av artefakten användes Brunets metod att i viss grad. Spelkategorin för 

karaktären var fightingspel, följt av temat fantasy. I och med att fightingspel huvudsakligen 

gestaltar dueller mellan spelare, en mot en, kan Brunets kategori ”roll” hävdas vara mindre 

väsentlig. Den roll de båda spelarkaraktärerna i artefakten innehar kan enkelt definieras som 

”krigare”, då de båda gestaltas i en kontext där de ska utkämpa närkampsdueller mot andra 

fiktiva spelarkaraktärer. 

4.2 Den praktiska processen 

4.2.1 Inspiration och referenser 

Efter att sammanhanget för spelkaraktären fastställdes samlades referensbilder in. Dessa kom 

att sammanfatta den artistiska riktningen för gestaltandet av karaktärens koncept och 

visualiserades i ett referens- och inspirationskollage. 

De attribut som tidigare beskrevs som kan associeras med dominans, och som den manliga 

och kvinnliga spelkaraktären syftade till att gestalta är: stor tillgång till resurser, rikedomar, 

god fysisk hälsa, äldre, mäktig släkt, samt framträdande fysisk storlek och styrka. För att 

ytterligare konkretisera vad dessa attribut kan innebära gjordes en mind map där attributen 

listades tillsammans med vad som kan vara allmänna associationer till dessa (se figur 15). 

 

Figur 15: mind map för karaktärernas attribut och dess associationer. 

För att gestalta dessa attribut för ett fantasytema i kategorin fightingspel sammanställdes ett 

referenskollage med bilder på kungligheter, iförda någon form av krigsmundering (inom 

huvudsakligen västerländsk kultur) från olika filmer, spel och (se figur 16). Detta designbeslut 

grundades på att attribut som i vissa fall kan associeras med kungligheter i allmänhet inom 
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fantasygenren också stämde överens med de attribut som här har listats som tecken på makt 

och dominans. Det kan antas vara allmänt känt att av stereotypisk bild av kungligheter 

innefattar representationer av rikedomar, så som dyra kläder eller utsmyckningar. Dessa kan 

också gestalta någon form av släktemblem som symboliserar den kungliga ätten. Likt flertalet 

av figurerna som visas i kollaget för referenser (figur 16) så kan många ses vara medelålders 

eller äldre, till synes vid god hälsa och bära rustningar eller liknande som kan förstärka 

intrycket av fysisk styrka. 

 

Figur 16: referensbilder samlade i ett kollage. 

Figurerna i referenskollaget i figur 16 samlades in i syfte att ge ett visuellt underlag för 

gestaltandet av de associerade attribut till dominans som beskrevs i den mindmapen (se figur 

15). Samtliga figurer representerar någon form av adel eller kunglighet inom respektive fiktion 

som de figurerar i. De flesta bär kläder av dyrt material, har dekorationer på sina rustningar 

eller smycken gjorda av guld: Vidare någon form av emblem eller mönster som antingen är 

kulturella symboler eller emblem som representerar deras tillhörighet. Ett exempel på detta 

är hur figurerna i HBO:s tv-serie Game of Thrones som tillhör den framgångsrika släkten 

Lannister bär ättens släktemblem, ett lejon på sina kläder och rustningar (se figur 16).  

Referenskollaget för den artistiska inriktningen (se figur 17) kan sammanfattas med en semi-

överdriven stil där både proportioner, ljussättning och poseringar är överdrivna för att skapa 

ett mer stiliserat uttryck. Fokus är i många fall att gestalta volym i karaktärerna, snarare än 

att utforma detaljerna i de olika materialen på ett realistiskt sätt. Ytorna är ljussatta på 
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liknande mjuka sätt, trots att de olika ytorna antas gestalta olika material, till exempel plåt, 

metall, ädelstenar eller tyg. Raka, kantiga former och linjer förekommer sällan, vilket kan 

bidra till ett mer organiskt eller livfullt uttryck. 

 

Figur 17: kollage som ska sammanfatta den artistiska stilens riktning. 

4.2.2 Posering och linjeteckning 

Första delen av gestaltandet av karaktärerna var att skissa på variationer av poseringar som 

karaktärerna ska presenteras i. Dessa poseringar baserades, som tidigare beskrivits på 

kroppsställningar som associeras med dominans och makt, det vill säga ett expansivt, 

avslappnat kroppsspråk (Goman 2008, Isbister 2006, Carney 2010). Som tidigare nämnts så 

låg fokus på karaktärernas detaljer på framsidan, då kameravinkeln i många fightingspel visar 

spelarna snett framifrån. Därför gestaltades samtliga skisser på posering för karaktärerna 

framifrån eller snett framifrån (se figur 18 och 19). Tre exemplar av den manliga och kvinnliga 

karaktären valdes ut, och från dessa skapades koncept på den kvinnliga karaktären som bäst 

skulle representera de attribut som beskrivs i figur 15.  
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Figur 18: skisser för den manliga poseringen. 

 

Figur 19: skisser för den kvinnliga karaktärens posering. 

Överlag eftersträvades en grund som skulle visa både på expansivt kroppsspråk och en 

överdriven fysik, detta för att matcha attributet ’stor fysisk styrka och storlek’. En överdrivet 

atletisk kroppsform kan även ses som en vanlig utformning för karaktärer som figurerar i 

fightingspel. Feng Zhu, grundare av FZD School of Design, nämner i en av sin 

instruktionsvideos (2010) att i spel kan karaktärer gestaltas på ett mer överdrivet sätt jämfört 
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med till exempel film då man i spel inte behöver anpassa sig efter element som skådespelare 

eller scener. De tre figurerna som valdes ut ansågs gestalta ett expansivt kroppsspråk och 

fysisk styrka på tydligast sätt, samt att dessa tre skiljde sig i sin posering från varandra till 

sådan grad att det skulle vara så lätt att skilja dem åt. Zhu (2010) påpekar vikten av skillnad i 

silhuetter hos spelkaraktärer då spelaren snabbt ska kunna få en uppfattning om karaktärens 

särskiljande drag och lätt kunna identifiera dem i spelet.  

Efter att tre grundläggande poseringar för den manliga och kvinnliga karaktären valts ut 

vidtog arbete med gestaltning av utrustning, som kläder, vapen och dylikt, för att matcha 

fantasygenren och spelkategorin fightingspel. För att förtydliga att karaktärerna hade en 

stridande roll gestaltades de med ett eller flera vapen, samt någon form av rustning som 

matchar fantasytemat.  

 

Figur 20: skisser på den manliga karaktärens utrustning. 
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Figur 21: skisser på den kvinnliga karaktärens utrustning. 

När konceptet för respektive karaktärer var klart gjordes linjeteckning till dessa. I detta fall 

innebar linjeteckning att det målades ett förfinat lager av linjer ovanför den skiss som man 

utgår ifrån innan man färgsätter eller ljussätter bilden (se figur 22). Brunet (2014) hävdar att 

ett koncept för en karaktär bör ha en väl genomförd linjeteckning innan man går vidare till 

ljussättning och färgläggning, då mycket av grunden till bildens uttryck kan ligga i dess 

linjeteckning och posering. 
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Figur 22: linjeteckning för de tre varianterna av den kvinnliga karaktären. 

Variationerna för den manliga och kvinnliga karaktären utformades utifrån tanken att de 

representerade attributen från mind mapen (figur 22 och 23) på ett varierat sätt, samtidigt 

som de höll sig inom samma ram. Detta beslut grundade sig i den process som Zhu (2010) 

beskriver där en concept artist får riktlinjer för designen för en karaktär från en extern part 

eller från sin art director samtidigt som denne bör variera sin design för att matcha det resultat 

som eftersträvas. Samtidigt som karaktärerna skulle utformas med utrustning som matchade 

attribut som bland annat rikedomar, mäktig släkt, fysisk styrka och storlek så var det 

fortfarande viktigt att inte låta karaktärens utrustning dölja för mycket av dennes posering.  

Inför förstudien ljussattes de tre versionerna av den manliga karaktären för att kunna testas i 

färg (se figur 23).  

 

Figur 23: de tre varianterna på den manliga karaktären, ljussatta. 
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Ett test för färgläggningen gjordes genom att använda HTML:s koder för kromatisk blå, 

#0000FF. Då inga andra färger ingick i ljussättningen eller skuggningen av karaktären kan 

detta bidra till att den valda färgen inte misstogs för en annan färg. Genom att använda 

photoshop CS6 och lagerfunktionen ”overlay” kunde färgen appliceras ovanpå den redan 

ljussatta figuren. Resultatet var dock saturerat till den grad att vissa av formerna på karaktären 

blev mindre tydliga, samt att bilden blev ansträngande för ögonen att titta på. För att lösa detta 

justerades färglagret genom att sänka mättnaden med 35% via justeringsverktyget ”hue & 

saturation” (se figur 24). 

 

Figur 24: korrektion av mättnad i färgen kromatiskt blå. 

4.3 Förstudie 

I förstudien deltog personer från samma målgrupp som i huvudstudien: spelutvecklare. Ett 

syfte med förstudien var att undersöka vilken av de tre manliga respektive kvinnliga 

karaktärerna som uppfattades tydligast gestalta de attribut som, likt hur de tidigare beskrivits, 

kan förknippas med dominans och makt. Ett annat syfte var att undersöka om det kunde 

uppstå oförutsedda frågor kring materialet eller intervjun som behöver undersökas och 

besvaras inför huvudundersökningen.  

Förstudien genomfördes i form av en kort intervju. Först informerades informanten om att 

hen deltar anonymt i förstudien. Sedan presenterades de tre varianterna av den manliga 

respektive kvinnliga karaktären. Informanten fick en lista uppläst för sig där de attribut som 

kan förknippas med dominans och makt beskrevs. Informanten ombads sedan välja vilket av 

de tre karaktärsparen som informanten tyckte tydligast representerar de attribut som listats. 

Efter det att informanten valt ut ett av paren ställdes följdfrågor kring vilka aspekter av 

karaktären som informanten ansåg gestaltade attribut på tydligast sätt. Därefter 

presenterades två färglagda versioner (rött respektive blått) av det valda paret (se exemplet i 

figur 25). Informanten tillfrågades om färgläggningen gjorde att den ena färgläggningen, i 

jämförelse med den andra, signalerar en högre grad av dominans i enlighet med de attribut 

som lästs upp. Vidare vilka associationer informanten hade till de olika färgerna.  
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Figur 25: exempel på färgvariation. 

Texten som lästes upp för informanterna i förstudien, vars syfte var att beskriva de attribut 

som i arbetet associeras till dominans och makt (Keltner 2003, Goman 2008, Isbister 2006, 

Carney 2010) löd som följande: 

”Karaktären ger intrycket av att ha hög kapacitet att påverka andra genom att 

kunna förse dem med resurser eller dela ut bestraffningar. Exempel på resurser 

kan vara rikedom, tillgivenhet och kunskap. Bestraffningar kan vara till 

exempel fysisk skada eller verbal misshandel.  

Karaktären har ett expansivt kroppsspråk, det vill säga en öppen posering som 

tar upp mycket plats i det fysiska rummet.  

Karaktären ger intrycket av att inne ha attributen: 

Mogen ålder 

Mäktig släkt 

Rikedomar 

Framträdande fysisk storlek och styrka 

God hälsa 

Högutbildad 

Kapacitet att fatta beslut 

Framför allt att karaktären ger intrycket av att kunna påverka andra individer 

efter sin egen vilja.” 
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Förstudien resulterade i att variant 3 (se figur 23) av de tre manliga karaktärerna blev vald 

som den tydligaste representationen av flest attribut på listan som presenterades. I jämförelse 

med de andra två manliga karaktärerna beskrevs nummer tre ge klarast uttryck för attributen 

då bland annat dennes ansiktsdrag uppfattades som mer bestämda jämfört med de andra två. 

Poseringen hos karaktär 3 gav beskrevs också ge en bild som associerades med en segrare eller 

erövrare då karaktärens ena fot var placerad på en högre punkt i miljön och blicken riktad 

nedåt på betraktaren, som att man betraktade karaktär tre från en lägre punkt. Det ljusa håret 

och skägget beskrevs bidra till intrycket av att, jämfört med de övriga två, karaktären hade stor 

tillgång till resursen kunskap. Rustningen hos karaktär tre beskrevs som mer prålig än 

stridsduglig, vilket associerades mer till kunglighet än de övriga karaktärernas rustning. 

Lagerkransen på karaktär tre var också en designaspekt som gav associationer både till 

kunglighet, mäktig släkt och högutbildad. Dessa attribut kom mest från associationer till 

romarriket och titeln Ceasar. Även fast karaktär nummer tre ansågs representera flest attribut 

på listan tydligast ansågs denne framstå som minst fysiskt kapabel bland de tre karaktärerna, 

då utrustningen hos karaktär tre täckte så pass mycket av dennes kropp att hans fysiska storlek 

och styrka inte framgick lika tydligt som hos de andra två. Dock var dess representation av 

övriga attribut tydlig nog att väga upp för detta, enligt informanterna.  

Av de kvinnliga karaktärerna (se figur 22) valdes nummer tre som den karaktär vars 

gestaltning tydligast visualiserade de attribut som listades innan förstudien. Karaktär 1 av de 

kvinnliga karaktärerna beskrevs som kraftfull i sin posering, men de smalare armarna gav 

inget intryck av fysisk storlek och styrka, samt att pälsdetaljerna associerades med barbarer 

och vikingar, något som inte gav ett intryck av att karaktären inte var bildad eller hade tillgång 

till rikedomar. Karaktär 2 i figur 22 hade framträdande fysisk styrka, men ansiktsuttrycket gav 

ett uttråkat, mindre engagerat intryck. Dessutom gav utformningen på axelskydden och 

huvudets lutning intrycket av att karaktären hukade med huvudet, vilket inte gav en lika 

bestämd känsla i jämförelse med de andra två karaktärerna. Karaktär tre hade dock en silhuett 

som både förstärkte intrycket av fysiskt styrka och storlek, samt, likt nummer tre av de manliga 

karaktärerna, en blick som blickade ned på betraktaren. Även här gav detta intrycket att 

karaktär nummer tre i figur 22 befann sig högre upp i den sociala hierarkin än betraktaren. 

Utformningen på utrustningen hos karaktär tre gav även intryck av kunglighet då de, likt 

karaktär tre i figur 23, inte var lika anpassade för strid, utan snarare mer uppvisande och 

dekorativ, vilket associerades med adel, kungligheter, rikedomar och att karaktären var 

bildad.  

Då informanterna blev presenterade med den blå och röda färgvariationen av den karaktär de 

valt kan det sammanfattningsvis säga att den röda färgläggningen på karaktären fick denne 

att stå ut mest. I kontrast till den blå uppfattades den röda karaktären som livfullare, att den 

röda färgen förstärkte attributen fysisk styrka och god hälsa. Den blå varianten av karaktären 

upplevdes som äldre, kallare och mer passiv jämfört med den av röd färg. Den röda färgen 

beskrevs ge karaktären en mer aggressivt uttryck, samt att det var lättare att urskilja detaljer 

på den röda varianten jämfört med den blå. Den röda färgen gav vissa associationer till 

kungligheter.  

De tendenser som kan förekomma i detta fall verkar vara att informanterna först jämför 

ansiktsuttrycket på karaktären med många av attributen, då de flesta informanterna först 

adresserade huruvida karaktären gav ett överlägset intryck genom sitt minspel eller ej. De 

karaktärer som valdes ut hade båda ett minspel som både såg betraktaren i ögonen och 

blickade ned på denne. Utrustningsmässigt gav lättare rustningar mer kungligt uttryck och 
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var ett tydligare tecken på tillgång till stora resurser, jämfört med större rustningar av till synes 

tyngre material. Under jämförelsen av färg var diskussionen kring värme och kyla, samt 

aggressivitet och passivitet mest påtaglig. Informanterna associerade utan undantag rött till 

aggressivt och blått till passivt. Associationerna till färgen rött gick i till stor del i linje med vad 

som tidigare listats i bakgrunden: aggressivitet, styrka, hetta och uppmärksamhet. 

Associationer till färgen blå var främst kyla, ålder och passivitet. Den manliga karaktärens 

ljusa hår beskrevs visa på ålder, vilket associerades med tillgång till kunskap. I det här fallet 

skulle associationen till ålder för färgen blå vara synonymt med en association till kunskap 

eller intellekt, vilket är attribut som listas i bakgrunden under attribut associerade till färgen 

blått. Passivitet var en annan utav de attribut informanterna beskrev den blå karaktären som, 

vilket skulle kunna reflektera attributet lugn som också listas tidigare i bakgrunden.  

4.4 Arbetsprocess efter förstudie och färgläggning 

I och med att det i förstudien påpekades att den blå färgsättningen hos karaktären gjorde det 

svårare att urskilja detaljer hos karaktären, jämfört med den röda, så försöktes detta lösas 

genom att sänka mättnaden och höja ljusheten hos färgsättningarna på karaktärerna. 

Samtidigt hölls det i åtanke att inte för mycket mättnad fick tas bort från karaktärerna, då 

dessa samtidigt måste vara lätta att särskilja från varandra. Den första iterationen fick sin 

mättnad sänkt med 35%. I den andra iterationen, längst till vänster i figur 26, sänktes inte 

mättnaden från den ursprungliga färgsättningen (längst till vänster i figur 26) utan ljusheten 

höjdes med 35% användandes justeringsverktyget ”hue & saturation” i photoshop CS6.  

  

Figur 26: itterationer av färgläggning. 

Denna metod resulterade dock i att de gula och gröna färgsättningarna av karaktären blev så 

pass ljusa att deras detaljer blev svårare att urskilja. För att balansera detaljnivån bland 

färgsättningarna höjdes ljusheten hos den blå färgläggningen med 35%, medan rött, grönt och 

gult fick sin mättnad sänkt med 30%. Färgernas ursprungliga mättnad utgick från HTMLs 

hexadecimala betäckning för respektive färgs renaste digitala representation, det vill säga då 

ingen av de andra färgerna är närvarande i blandningen. HTMLs betäckningar börjar med 
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symbolen ’#’ och efterföljs av 6 siffror och bokstäver. Färgen blå skrivs #0000FF, grön skrivs 

#00FF00, gul skrivs #FFFF00 och röd #FF0000. Efter det att färgerna justerats för att 

samtliga detaljer skulle vara synliga på karaktärerna fick blå den hexadecimala koden 

#5959FF, röd #D92626, grön #26D926 och gul #D8D926 (se figur 27, 28, 29 och 30).  

 

 

Figur 27: blå. 
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Figur 28: röd.  

 

Figur 29: grön. 

 



 XXXVI 

 

Figur 30: gul.  

Den ursprungliga ljussättningen av karaktärerna i figur 31 innehöll för stor mängd grått för 

att man skulle tolka färgsättningen som vit. Därför gjordes en ny ljussättning vars syfte var att 

hålla ytorna så ljusa som möjligt samtidigt som formerna på figuren framhävdes.  

Figur 31: vit.  
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Den svarta varianten av karaktärerna gjordes genom att ta karaktärernas ursprungliga 

ljussättning och ändra dess ljushetsvärden med verktyget ”levels” i photoshop CS6. Efter att 

värdena justerats gjordes en höjning av ljusheten på vissa områden med mer detalj än andra, 

så att karaktärernas former ändå skulle vara så närvarande som möjligt. Detta gjordes genom 

att lägga ljusare linjeteckning på olika större delar av karaktärernas utrustning. För att 

framhäva det svarta i karaktärernas gestaltning lämnades karaktärernas ansikten ljusare än 

resten av kroppen (se figur 32).  

 

Figur 32: svart.  

4.5 Reflektioner och begränsningar kring den praktiska processen 

I och med att bakgrundskapitlet sammanfattade ramarna för karaktärernas uttryck var det få 

problem med att praktiskt skapa artefakten för undersökningen. Bakgrundskapitlet listade 

vilka attribut som skulle framhävas, samt vilka poseringar som karaktärerna skulle utformas 

efter. Det enda som saknades var en beprövad metod att praktiskt framställa karaktärerna, 

samt referensbilder och en lista på vedertagna associationer till de attribut som beskrevs i 

bakgrunden. Utmaningarna inom den praktiska processen var främst att färglägga 

karaktärerna på ett sätt som gjorde att den färg de representerade var tydlig, samtidigt som 

detaljerna på karaktärens utrustning och ansikte var tydliga nog för att utan problem 

uppfattas av informanterna.  

Att finna en metod att arbeta utefter, i detta fall metoden som Brunet (2014) beskriver i syfte 

att skapa karaktärer för spel, var enkelt då ett stort antal liknande instruktionsvideos, 

inspelade av professionella grafiker från spelföretag, finns tillgängliga på sidor som 

youtube.com och vimeo.com. En aspekt som återkom vid flera tillfällen av det praktiska 

arbetet var förhållningssättet som behövde tillämpas: syftet med bilderna som skapades var 

för att tjäna som underlag till undersökningen framför att de skulle vara designade på ett 
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tilltalande sätt. En viss grafisk kvalité eftersträvades för att uppnå den stil som fastslogs, men 

det grundläggande syftet var fortfarande att gestalta de attribut som beskrevs i 

bakgrundskapitlet inom kontexten fightingspel med fantasytema, inte göra högkvalitativa 

grafiska illustrationer.  

4.5.1 Färgernas återgivning i tryck 

När bilderna skrevs ut visade det sig att den gröna bilden innehöll större del blått än vad som 

var planerat, och att blå bilden framträdde som lila. I och med att intervjuerna med 

informanterna var bokade samma dag som utskriften av bildmaterialet skedde fanns det inte 

tid att korrigera bilderna för att få dem att matcha de tilltänkta färgerna bättre. Wong (1997) 

beskriver på detta sätt skillnaden mellan färger i verkligheten, på den digitala skärmen 

respektive på printat papper. Bredden av färgspektrumet som det mänskliga ögat kan uppfatta 

är större än det som kan visas på en digital skärm, och mängden färger som en digital skärm 

kan visa är fortfarande större än vad som kan skrivas ut på papper. Bilderna var av RGB-

format, vilket kan ha orsakat en förvrängning av färgerna då datorn fick översätta dessa till 

CMYK-format då detta var formatet skrivaren använde vid utskrifterna. Wong (1997) 

beskriver CMYK som ett format vars bredd i dess färgspektrum är mindre än bildformatet 

RGB. 

Då samtliga informanter tolkade de utskrivna versionerna av de (i digitalt format) blå 

karaktärerna som lila inkluderades färgen lila i undersökningen. Detta ansågs görligt eftersom 

informanterna gav helt konsistenta svar kring färgen. Genom detta uteslöts färgen blå från 

utvärderingen vilket utgör en påtaglig brist med undersökningen då det ursprungliga syftet 

med studien inkluderade en utvärdering av färgen blå. Då färgen lila ersatte färgen blå i 

utvärderingen behöver den bakgrund som gavs i kapitel 2 vad gäller upplevelser av färg 

kompletteras. I tidigare forskning om upplevelser av färg beskrivs att lila eller purpur generellt 

representerar de mörkaste färgerna inom det visuella spektrumet (Wong, 1997). På grund av 

sin dyrbara natur kan lila associeras med kungligheter och regenter samtidigt som den, med 

en liten ton av magenta, kan ge associationer till feminin elegans och romantik (Wong, 1997). 

Lila kan också associeras till seriositet, hemligheter, obeslutsamhet, vilja, mat, religion, 

mysterium, transcendens, andlighet, artisteri, genialitet, sorg, munterhet, gravida kvinnor och 

barn (Panton 1997, Sisefsky 1995). Dessa associationer skiljer sig i stor utsträckning från de 

man i tidigare forskning har funnit förknippade med färgen blå. Exempel på dessa är, som 

tidigare beskrevs i kapitel 2, lugn, tillfredsställelse, renlighet, intellekt, sanning, 

koncentration, havet, vänskap och värdighet (Panton 1997, Sisefsky 1995, Wong, 1997).  

4.5.2 Könsfördelning bland informanterna 

Ytterligare en betydande begränsning med studien som behöver påtalas är att i det 

bekvämlighetsurval som gjordes bland studenter vid Högskolan i Skövde samt spelutvecklare 

vid Gothia Science Park av tidsskäl endast inkluderades manliga informanter. Det innebär att 

de slutsatser som kan dras av resultatet av studien endast kan säga något om manliga 

spelutvecklares associationer till de undersökta färgerna i relation till de aktuella attributen.  
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras intervjuerna som ingår i undersökningen tillsammans med 

analysen av resultatet i relation till arbetets frågeställningar. Första delen av detta kapitel 

behandlar förberedelserna och genomförande av intervjuerna, samt deras struktur och 

innehåll. I den andra delen redovisas resultatet av intervjuerna i sammanfattad form, och i 

den tredje delen beskrivs de slutsatser som kan dras av resultatet av intervjuerna i relation till 

frågeställningarna.  

5.1 Presentation av undersökning 

De informanter som deltog i undersökningen informerades om att undersökningen rörde 

gestaltandet av spelkaraktärer med förbestämda riktlinjer och hur väl dessa representerade 

vissa utvalda attribut. För att informanterna skulle fokusera på de attribut som i tidigare 

forskning beskrivs som associerade till dominans och makt och inte på sin egen tolkning av 

orden ”dominans” och ”makt” blev informanterna inte informerade om arbetets specifika 

frågeställningar. 

Som tidigare beskrivit så valdes informanterna ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval (se 

kapitel 3.1.3). Informanterna bestod av nio manliga spelutvecklare, vilket återfanns på en 

närliggande plats. Samtliga informanter som valdes ut hade erfarenhet av spelutveckling och 

även erfarenhet av fantasygenren inom spel. Intervjuerna gjordes i ett personligt möte och 

inte över digital media. Detta då en viktig del av intervjuerna utgjordes av diskussion av 

associationer till de olika färgerna och informantens erfarenhet och förhållningssätt till dessa, 

och sannolikt ger det personliga mötet större möjlighet till en fördjupad diskussion.  

Inför varje intervju lades bilderna ut till viss del slumpmässigt. Syftet med detta var att inte 

lägga bilder i par som kan uppfattas som varandras motsvarigheter, till exempel att röd och 

blå eller svart och vitt inte skulle läggas bredvid varandra då dessa skulle kunna uppfattas höra 

ihop.  

Intervjuernas struktur beskrivs i kapitel 3.1.2 som semistrukturerade. Detta innebär att 

informanterna gavs utrymme att diskutera för att man skulle få en bild av deras tankegång där 

endast ett fåtal förutbestämda frågor tas upp. Områdena för dessa punktas upp i kapitel 3.1.2 

och används främst för att fokusera informantens diskussion kring de områden som innefattas 

i undersökningen.  

Efter det att informanten rangordnat bildmaterialet tillfrågades han vilka faktorer som bidrog 

till varför han ordnade bilderna i just den bestämda ordningen. Den exakta formuleringen på 

de förbestämda frågorna återfinns i kapitel 3.1.2, sida 20. Frågornas ordning syftade till att ge 

utrymme för informanten att med egna ord förklara varför hen rangordnade de färgade 

bilderna i just den ordningen. Följdfrågor syftar till att fördjupa diskussionen av vilka 

associationer informanten har till de olika färgerna utöver de attribut som beskrevs för dem i 

inledningen av intervjun. Eftersom möjligheten finns att en informant anser att färg inte 

spelar någon roll när det kommer till uttrycket av de attribut som beskrivits för dem avser den 

näst sista frågan att utröna om så var fallet.  

5.2 Analys 

Här presenteras en sammanfattning av de intervjuer som hölls med de nio informanterna.  
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Informant 1 

På grund av den monokroma färgläggningen av spelkaraktärerna, samt de lågkontrasterande 

valörerna, tolkade informant 1 den gula, vita respektive svarta varianten som statyer av guld, 

silver respektive obsidian. Informanten placerade färgerna i ordningen, med flest matchande 

attribut från listan först; guld, vit, svart, grönt, rött och sist lila. Gult, som informanten tolkade 

som guld, associerades med kungligheter, vilket gav den starkast associationer överlag till de 

attribut som efterfrågades. I och med liknelsen till statyer ansåg informanten att de mäktigaste 

individerna skulle ha avbildats i form av statyer av guld. Vitt tolkade informanten som silver i 

jämförelse med de andra karaktärsvarianterna, vilket gav den platsen efter gult då 

informanten ansåg att endast guld symboliserade mer makt än silver. Informanten 

förknippade färgen vit i spel till karaktärer med religiös eller polisiär anknytning. 

Guldassociationen beskrevs fokusera på individens auktoritet medan vitt fokuserar på 

auktoriteten hos ämbetet som individen innehar.  

Svart förknippades med ondskefulla karaktärer, ambition, makthunger, brist på empati och 

ångest. Den gröna karaktärsvarianten associerade informant 1 med en jadestaty, vilket gav 

den ett österländskt intryck. Gröna karaktärer i spel beskrev informant 1 att hen tolkar som 

bi-karaktärer eller individer med anknytning till naturen. Rött tolkade informanten som en 

färg som används av protagonister i spel. Informanten associerade rött till kraft och förmågan 

att påverka andra, men inte lika mycket till auktoritet som gult eller vitt. Rött associerades 

också till fysisk styrka. Den lila karaktärsvarianten liknade informant 1 vid korruption och 

mutation, samt en färg som förekommer bland mystiker i spel. Informanten ansåg att färgen 

tydligt påverkade i vilken utsträckning de listade attributen visualiserades, samt att listan 

saknade attribut som ”viljestyrka” eller ”mental skärpa”. Informanten ansåg att attributet 

”högutbildad” inte beskrev detta då man kan vara högutbildad men ändå ha låg intelligens.  

Informant 2 

Informant 2 placerade färgerna i ordningen gult, rött, svart, grönt, lila och vitt. Informanten 

beskrev sig själv som en person som fokuserar mycket på det visuella i spel och att detta spelar 

stor roll för hens upplevelse av spel. Gult förknippades med den grekiska guden Zeus, 

kungarnas kung, guld och rikedom, och med mest kraft av alla karaktärsvarianterna. Gult 

ingav en känsla av att färgen tillhörde en huvudkaraktär vilket gjorde att gult förknippades 

med samtliga attribut som undersöktes. Rött beskrevs som aggressivt, starkt, och stort och 

associerades med krig, mars och Ares. Informanten förklarade att de romerska 

associationerna kan ha kommit ur karaktärsdesignen hos den manliga spelkaraktären, då 

denna tog inspiration från romarrikets Caesar. Rött beskrevs även som en färg som tillhör en 

protagonist. De svarta karaktärerna förknippades med onda och olycksbådande karaktärer i 

spel. Grönt beskrevs som en passiv färg där karaktärerna kunde inneha kraft men som de inte 

använde öppet eller ofta. Informanten liknade associationerna till grönt vid de levande 

trädvarelserna enterna (agerande i fantasyromanen The Two Towers) där enterna, trots att 

de är mäktiga, till stor del agerar passivt. Lila associerade informant 2 till olycksbådande, 

mystiska karaktärer. Lila skulle kunna ha varit färgen på skurken i ett spel, då den uppfattades 

av informant 2 som mer ondskefullare än svart, och där den svarta karaktären skulle ha varit 

högra handen åt den lila. Vitt placerades längst ned i rangordningen då den inte uppfattades 

som lika färdig, praktiskt sett, i jämförelse med de andra karaktärerna. Informanten beskrev 

det som att bristen på kontrast gjorde det svårt för hen att se karaktären som annat än 
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ofullständig, vilket försvagade intrycket av kraft. Färgen vit kunde i andra fall vara kraftfull, 

enligt informanten, och associeras med magi och änglar. Informanten ansåg att färgsättningen 

spelade stor roll för uppfattningen av karaktärernas attribut i förhållande till de attribut som 

var efterfrågade. På grund av att spelkaraktärerna var gestaltade i en fantasykontext ansåg 

informanten, baserat på att traditionell fantasy tar plats i en medeltidsinspirerad värld, att 

attribut som ”högutbildad” inte var lika viktiga som mäktig släkt och rikedomar. Jämfört med 

idag då ”högutbildad” är ett attribut som informanten tydligare förknippade med hens egen 

uppfattning av makt och dominans. Informanten ansåg att olika attribut för att gestalta 

dominans och makt kan vara olika relevanta beroende på vilken kontext eller tidsålder de ska 

gestaltas i. 

Informant 3 

Informant 3 rangordnade spelkaraktärerna i ordningen rött, svart, vitt, gult, grönt och lila. 

Rött tolkade informant 3 som en ledare - och hjältefärg, den man följer och goda karaktärer. 

Samtidigt gav det associationer till temperament och ilska. Informant 3 tolkade rött som mest 

mänsklig av spelkaraktärerna på grund utav den röda färgen i karaktärens ansikte. Svart 

beskrev informant 3 som kontraparten till den röda varianten av spelkaraktärerna. Svart 

kopplades till onda karaktärer, tyranner, hårdhet och beslutsamma individer. Den vita 

karaktären associerades till vishet, hög ålder och gudomlighet. Grönt förknippade informant 

3 med envishet. Lila fick en del negativa associationer i form utav att karaktärerna upplevdes 

sjuka, omänskliga och sköra, vilket bidrog till att de inte framstod lika mäktiga i jämförelse 

med de andra. Hade endast karaktärernas kläder varit lila sa informanten att dess hade 

associerats mer till attributet ”rikedom”. Informanten upplevde att färgen i märkbar grad 

påverkade hur väl de olika varianterna gestaltade de attribut som efterfrågades, men beskrev 

också att rangordningen förmodligen blivit annorlunda för hen om spelkaraktärerna alla hade 

haft samma färg på sina ansikten.  

Informant 4 

Informant 4 rangordnade bilderna i följden gult, grönt, svart, lila, rött och vitt. De gula 

spelkaraktärerna tolkades även här som statyer av guld och gav ett intryck av att 

spelkaraktärerna var magiska övervarelser som var gjorda av levande guld, eller kungligheter 

som har råd att ha sina kläder gjorda i guld. De skulle också kunna vara statyer gjorda som en 

avbild av mäktiga individer. Informant 4 beskrev två olika sorters användande av gul färg på 

spelkaraktärer: den mer osmakliga typen av karaktär där det gula gestaltas mer plottrigt över 

karaktären för att ge intrycket av ”bling”. Det andra användandet är där karaktären gestaltas 

genomgående i gult, vilket kan ge intrycket av att de lyser svagt. Informanten utvecklade detta 

med associationer till änglar och glorior. Informanten påpekade att om valörerna i den gula 

karaktärsvarianten hade skiljt karaktärernas utrustning mer från deras ansikte och hår hade 

dessa uppfattats mer mänskliga och mindre som statyer.  

De gröna karaktärerna tolkade informanten som jadestatyer, dels på grund utav nyansen av 

grönt men också för att färgen täckte hela karaktärerna. ”Statyfärgerna” grönt och gult beskrev 

informanten ha större koppling till de attribut som efterfrågades, jämfört med färgerna rött 

och lila som inte associerades till ädla material. I och med känslan av statyer i dyra material 

gav gult och grönt informanten intrycket att dessa karaktärer var betydelsefulla. Informanten 

förklarade att om den gröna nyansen hade innehållit mer gult hade kopplingarna gått mer till 

natur, militärer och fantasivarelser som orker och troll. Den nyans som de gröna karaktärerna 

var gestaltade i gav ett ädlare intryck och associationer till kinesiska statyer. Grönt var starkast 
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i ”rikedomar”, ”god hälsa” och ”högutbildad”. På grund av sin utstående kontrast gav de svarta 

karaktärerna ett mer färdigare intryck. De gav ett mänskligare intryck än de övriga på grund 

av kontrasten mellan de svarta karaktärernas ansikten och deras utrustning.  

Svart associerade informant 4 till onda karaktärer, även fast informanten påpekade att de 

attribut som efterfrågades inte associerades till varken onda eller goda egenskaper. Lila gav 

intrycket av korruption, sjuklighet och gift. Informanten tolkade de lila karaktärerna som 

nobla, men med ett korrupt sätt. Rött upplevde informanten saknade den mognad som krävs 

för att hantera resurser, men att den kunde dela ut fysiska bestraffningar. Den röda karaktären 

var också svag i attributet ”högutbildad” och gav inte samma kungliga känsla då den tolkades 

som mer impulsiv och hetsig. Vitt hamnade längst ned på grund utav att den upplevdes ofärdig 

i jämförelse med de andra karaktärerna. I spel associerade informanten vitt till spöken, 

helighet och religiösa ordnar. Hade kontrasten i karaktären varit starkare hade den vita 

kunnat hamna högre upp i rangordningen. Informanten ansåg att listan saknade en 

representation av en stark röst, något informanten förknippade med sin personliga tolkning 

av begreppen ”makt” och ”dominans”. I övrigt ansåg hen att listan stämde överens med hens 

egen tolkning av dessa.  

Informant 5 

Informant 5 ordnade karaktärerna: gult, vitt, svart, rött, lila och sist grönt. De gula 

spelkaraktärerna associerades till överflöd av resurser, guld, och makt. Informanten beskrev 

att färgen lämpade sig väl till karaktärernas design och att dessa tillsammans tydligt gestaltade 

de aktuella attributen. Vitt associerades till goda, ädla karaktärer och till renhet. Informanten 

kopplade också vitt till romarrikets marmorstatyer. I den fantasykontext som informanten 

uppfattade att karaktärerna var placerade i associerade hen vitt också till religiösa ordnar, 

helare, spirituella karaktärer och magi. Svart associerades till onda karaktärer eller karaktärer 

i en moralisk gråzon. De gav intryck av att kunna dela ut bestraffningar och att ta kontroll, 

men som svagare i belöningsattributet. De andra attributen var inte svaga men den 

kontrollerande aspekten i karaktären var stark nog att överskugga övriga attribut på listan, 

vilket fick dem att inte kännas lika framträdande. På grund av valören fick de svarta 

karaktärernas silhuett ett större och hotfullare intryck.  

Rött gav informanten associationer till den grekiska krigsguden Ares, blod och krig. De 

offensiva attributen hos de röda karaktärerna blev enligt informanten så framträdande att de 

överskuggade de övriga attributen. På liknande sätt som de svarta karaktärernas intryck av 

kontroll överskuggade övriga attribut, men med ett krigiskt intryck. På grund av de låga 

kontrasterna i valörerna uppfattade informanten de lila karaktärerna som varelser gjorda av 

vatten. Associationerna gick till havsguden Poseidon, alver och magi. Grönt lades sist då 

informanten upplevde att dess färg i minst utsträckning var förknippad med attributen från 

listan i jämförelse med de andra karaktärsvarianterna. Informanten associerade grönt till 

naturen, druider, östern och jade. I och med att karaktärerna var gestaltade i en västerländsk 

kulturtradition blev kopplingen med den orientaliskt gröna färgen inte trolig, vilket gjorde att 

helhetsintrycket av karaktärerna uppfattades som svagare än de övriga. Informant 5 

uppfattade designen på karaktärerna som likvärdiga i sin funktion och rangordnade färgerna 

utefter hur väl varje färg framhävde de attribut som efterfrågades. Informantens uppfattning 

av makt och dominans beskrev hen som att dominans var mer inriktat på kontroll. Makt var 

mindre associerat till att tvinga andra för att få sin egen vilja igenom, och mer kopplat till att 

ha möjligheten att påverka andra.  
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Informant 6 

Informant 6 ordnade karaktärerna i ordningen svart, vitt, lila, rött, gult och sist grönt. 

Informanten beskrev att färgerna på bilderna påverkade i vilken mån de framhävde de attribut 

som efterfrågades, men att den avvikande kontrasten i de svarta och vita karaktärerna var ett 

starkare medel än kulör för att uttrycka attributen på listan. Svart upplevde informanten som 

starkast i att kunna dela ut bestraffningar och belöningar. Attributet ”högutbildad” 

framhävdes genom kontrasten i de svarta karaktärernas ansikten, då de ljusa detaljerna i 

karaktärernas ansikten och hår fick dem att framstå som äldre och visare. Karaktärer i spel 

med svart färgläggning associerade informanten till de som ska besegras eller till 

huvudkaraktären. Informanten liknade inte svart vid ”ondska” utan snarare vid en karaktär 

som är självständig. Vitt kopplade informanten samman med godhet, renlighet och ifall 

karaktären kontrasterar i sin vithet mot den övriga omgivningen kan den tolkas som en 

huvudkaraktär. Närvaron av grått i de vita karaktärernas ljussättning kunde enligt 

informanten leda tankarna till att de vita karaktärerna kommer att bli onda längre fram i 

storyn. Lila associerades till gift och illamående, samt till karaktärer vars roll är underhuggare 

åt antagonisten. Vidare gav de lila karaktärerna överlag mest negativa associationer, svaga i 

attributet ”god hälsa” och inte kapabla till att dela ut belöningar, bara bestraffningar. I och 

med sin association till okontrollerad ilska placerades rött längre ned än lila då informanten 

upplevde att båda varianterna av karaktärerna hade onda målsättningar, men att de lila 

karaktärerna gav ett större intryck av kontroll. Rött var svagt i attributet ”mäktig släkt”, då 

informanten tolkade de röda karaktärerna som att de inte var födda i en mäktig familj, utan 

kom från de lägre samhällsskikten. Trots att de var starkast i attributet ”fysisk styrka och 

storlek” var kopplingen till ursinne och brist på kontroll så pass stark att de övriga attributen 

blev lidande av detta, särskilt ”högutbildad”. De röda karaktärerna ansågs inte vara kapabel 

till att dela ut belöningar, bara bestraffningar.  

De gula karaktärerna gav informant 6 intrycket av att vara statyer gjorda av guld, vilket 

underminerade attributen ”god hälsa” och ”högutbildad” då de främst framstod som livlösa 

objekt. De var starkast i attributet ”mäktig släkt”, men saknade kraft att dela ut belöningar och 

bestraffningar, samt svaga i fysisk styrka. Grönt gav informanten associationer till naturen och 

karaktärer som levde däri, vilket inte var förenligt med materiella rikedomar, mäktig släkt och 

att vara högutbildad. De gröna karaktärernas synsätt uppfattades som naturalistiskt och att 

materiella rikedomar, utbildning och mäktiga släkter inte hade någon plats i de gröna 

karaktärernas världsbild. I övrigt associerade informant 6 grönt till healing, liv, passivitet och 

magisk kraft. De gröna karaktärerna upplevdes som att de kunde dela ut belöningar, men inte 

bestraffningar. Informanten ansåg att den manliga karaktären gestaltade de efterfrågade 

attributen bättre än den kvinnliga, då blicken hos den manliga karaktären var fäst på 

betraktaren. Även utifrån karaktärernas utrustning tolkade informanten den manliga 

karaktären som högre upp i hierarkin än den kvinnliga. Detta mycket på grund av den manliga 

karaktärens lagerkrans vilket gjorde att denne upplevdes mer som kejsare och den kvinnliga 

mer som hovdam. I jämförelse med sin egen uppfattning av begreppen ”dominans” och ”makt” 

ansåg informanten att attributen ”mäktig släkt” och ”mogen ålder” inte var nödvändiga för att 

uttrycka dessa. Det starkaste attributet för att uttrycka makt och dominans ansåg informanten 

var ”högutbildad”. En högutbildad individ vet hur man leder, bestraffar, belönar och så vidare. 

Informanten saknade attributet ”ambition” på listan, då de attribut som efterfrågades inte 

tolkades som någon drivkraft att använda karaktärernas makt och dominans.  
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Informant 7 

Rött, svart, vitt, grönt, lila och sist gult var rangordningen som informant 6 placerade bilderna 

inom. Informanten ansåg att mittenplaceringen av bilderna var svårast, då hen inte upplevde 

så stor skillnad i representationen av de efterfrågade attributen i jämförelsen mellan dessa 

bilder. Rött var lättast att placera och fångade blicken först av alla bilderna. Rött var starkast 

i ”fysisk storlek och styrka”, ”mäktig släkt” och ”rikedomar” då rött gav associationer till 

kungamantlar, blod, strid. Vidare att de röda karaktärerna är aktiva och tar vad de vill ha. De 

svarta karaktärerna uppfattades som äldre, allvarliga, beslutsamma, stränga, ståtliga och 

mäktiga. De var svaga i ”god hälsa” och ”fysisk styrka och storlek”, då de uppfattades som 

åldriga. Informanten upplevde att de svarta karaktärerna utövade sin makt främst genom 

vishet och inte genom styrka. Svarta karaktärer i spel associerade informant 7 till onda, seriösa 

karaktärer.  

De vita karaktärerna upplevde informanten som upplysta och visa, men också svaga i ”god 

hälsa” då de tolkades som urblekta och åldriga. Andra associationer informant 7 fick till de 

vita karaktärerna var helighet, renhet och änglar. De gröna karaktärerna beskrevs som 

svårplacerade. Hade den gröna färgen hos karaktärerna innehållit mer gult hade informanten 

lättare förknippat dessa med liv och natur. Lila placerades efter grönt på grund av att lila gav 

fler negativa associationer såsom gift, fara och något som är skadligt att röra vid. Gult 

upplevdes ge det minsta intrycket av makt, då informanten ansåg att den gula nyansen på 

karaktärerna blev bleka mot den vita bakgrunden. Gult associerades annars av informant 7 till 

glädje, solen och ljus, men inte till de attribut som efterfrågades. Informanten berättade vidare 

att hen var mer van att se färgerna svart, vitt och rött i sammanhang som de efterfrågade 

attributen brukar figurera i. Informanten skilde inte på positiv och negativ makt och listan 

matchade hens uppfattning om begreppen ”makt” och ”dominans”.  

Informant 8 

Informant 8 rangordnade bilderna i ordningen svart, gul, röd, lila, grönt och till sist vitt. 

Informanten upplevde att den manliga karaktären hade mer pondus än den kvinnliga då 

silhuetten på mannen var större på grund av hans breda posering, mantel och klädnad. Varken 

den manliga eller kvinnliga karaktären gav intrycket av att vara goda. Den manliga karaktären 

associerades till Caesar och den kvinnliga påminde informanten om en aristokrat från 

Frankrike. Svart associerade informanten till mörka furstar, så som Darth Vader från Star 

Wars eller Sauron från Sagan om Ringen. På grund utav de ljusa kontrasterna i ansiktet, samt 

de ljusa detaljerna i karaktärernas skägg och hår, tolkade informant 7 de svarta karaktärerna 

som äldre än övriga. Informanten beskrev att svart gav karaktärerna en tydligare silhuett, 

vilket gav en större pondus. Svart associerades till antihjältar, antagonister och brist på 

sympati. Informanten upplevde att de svarta karaktärerna var starka i att dela ut 

bestraffningar och resurser, samt att påverka andra efter sin egen vilja. De var svagast i ”god 

hälsa” och ”fysisk storlek och styrka”, men starkast i ”mogen ålder” och ”högutbildad”. De 

upplevdes som intelligenta och att deras auktoritet inte var beroende av pengar.  

Gult associerades till rikedom: informanten tolkade de gula karaktärerna som att deras 

utrustning var gjord av guld. Informanten beskrev hens associationer kring guld varierar 

beroende på vilken tidsålder karaktärerna ser ut att höra hemma i - guld idag associerade 

informanten till hip-hop, men i och med att karaktärerna gestaltades i en medeltidsinspirerad 

fantasykontext gick informantens associationer till riddare, dekadent adel och kungligheter. 

De gula karaktärerna var starka i att kunna dela ut resurser och bestraffningar på grund av 
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associationerna till rikedomar. Informanten upplevde dem dock som svaga i attributet 

”högutbildad” då hen ansåg att det faktum att en karaktär upplevs ha tillgång till mycket 

resurser betyder det inte att denne vet hur man ska använda dessa. De gula karaktärerna 

upplevdes inte som starka eller stora.  

Rött förknippade informanten med makt, handlingskraft, krig och blod. De röda karaktärerna 

gav intrycket av att kunna dela ut belöningar och bestraffningar, men bara inom en militär 

kontext. De uppfattades som starka i att kunna påverka andra efter sin egen vilja, men svaga i 

”mäktig släkt” och ”god hälsa”. Informanten ansåg att man inte behövde ha adlig bakgrund 

för att bli general - vilket hen tolkade de röda karaktärerna som – något som försvagade 

associationerna till mäktig släkt. På grund utav de krigiska associationerna föreställde sig 

informanten att om de röda karaktärerna skulle gestaltats nakna skulle deras kroppar vara 

täckta med ärr som de fått i krig, vilket försvagade attributet ”god hälsa”. Även om de röda 

karaktärerna uppfattades vara högutbildade inom sitt område – krig - var intrycket av deras 

allmänna utbildning svag.  

De lila karaktärerna uppfattade informanten som otydliga då hen hade svårare att urskilja 

detaljerna på dessa jämfört med till exempel de röda eller gula karaktärerna. Jämfört med de 

svarta karaktärerna, som hade en ljussättning anpassad för deras mörka färg, tyckte 

informanten att bristen på tydlig ljussättning på de lila karaktärerna gjorde dem svaga i sitt 

uttryck. Informanten associerade annars de lila karaktärerna till trollkarlar och rikedom. På 

grund av den manliga karaktärens pösiga kläder, uppbundna tyg och hängande ringar 

associerades detta, tillsammans med den lila färgen, till zigenare och karneval. Informanten 

ansåg att grönt inte var en lämplig färg för att framhäva de attribut som efterfrågades. I och 

med informantens associationer till natur, skog och hippies upplevde hen att dessa inte gick 

ihop med karaktärsdesignen. De gröna var starkast i god hälsa, men upplevdes annars svaga i 

rikedom, i att dela ut bestraffningar och överlag så gav de ett passivt intryck.  

De vita karaktärerna tolkade informanten som ofärdiga då hen upplevde dem som 

linjeteckningar av de övriga karaktärsvarianterna. Dock erkände informanten att hen kunde 

ha påverkats av de andra karaktärernas starka färger i tolkningen av att de vita karaktärerna 

såg så kraftlösa ut. Informanten associerade de vita karaktärerna till prästerskap och helighet. 

Informant 8 upplevde att färgen tydligt påverkade framhävandet av de attribut som 

efterfrågades. Det attribut som informanten saknade på listan, baserat på sin egen tolkning av 

begreppen ”makt” och ”dominans” var attribut som representerade mental styrka eller 

intelligens. ”Högutbildad” ansåg informant 8 inte nödvändigtvis uttryckte intelligens. 

Informant 9 

Rött, svart, gult, lila, grönt och sist vitt var den ordningen informant 9 rangordnade 

karaktärsvarianterna. Informanten tolkade den manliga karaktärens design som något ur 

romersk kultur och påpekade att detta kan ha spelat in i hur hen rangordnade färgerna då 

vissa färger associerades lättare till historisk romersk kultur än andra. Karaktärerna beskrev 

informanten som att de uttryckte samtliga attribut på listan, men att färgerna påverkade i 

vilken grad attributen framhävdes. Rött förknippade informant 9 till kejsare, rikedomar, 

mäktig släkt och högutbildad. Dessa kopplingar menade informanten kan härstamma från att 

färgen rött kopplas till karaktärsdesignen som sedan kopplas till en romersk kejsare i rött och 

att attributet ”kejsare” medför att färgen kopplas samman med de kejserliga attributen som 

informanten beskriver liknar dem på listan. Informanten associerade också andra attribut till 

de röda karaktärerna, bland annat ilska, kärlek och blod.  



 XLVI 

De svarta karaktärerna upplevdes som kraftfulla och informanten noterade att den 

annorlunda fördelningen av valörer (med ljusare detaljer på karaktärernas huvuden) bidrog 

till att ge ett mer åldrad intryck. Informanten associerade svart till onda spelkaraktärer, döden 

och liknade den manliga karaktären vid den grekiska dödsguden Hades. De svarta 

karaktärerna upplevdes fysiskt hotfulla. Den annorlunda ljussättningen på de svarta 

karaktärerna fick dem enligt informanten att stå ut mer än de övriga, där endast de röda 

karaktärerna drog till sig informantens blick snabbare. De gula karaktärerna associerades 

först till kungligheter då informanten ansåg att guld betecknar regenter, vilket i sig var en 

association som stämde överens med många attribut på listan. De upplevdes inte lika fysiskt 

kapabla eller naturligt mäktiga som de röda och svarta karaktärerna. Informanten beskrev 

gult som en överlag positiv färg, men att den i moden kontext kan associeras till 

varningsskyltar. I och med att karaktärerna upplevdes tillhöra en fantasykontext så 

uppfattades gult dock inte lika negativt.  

Lila placerade informanten längre ned då hen inte upplevde samma starka koppling till 

romartemat för den manliga karaktären, vilket försvagade intrycket av de attribut som 

efterfrågades. De lila karaktärerna upplevdes också otydligare än dem som hamnade högre 

upp då deras detaljer inte var lika framträdande. Informanten förknippade lila med gift, men 

hade i övrigt inte lika starka associationer till lila som till färgerna som placerats ovanför i 

rangordningen. De gröna karaktärerna var starka i ”rikedomar” då informanten associerade 

den nyansen av grön till jade och ädelstenar. I övrigt kopplades färgen till lugn och växtlighet. 

De gröna var svagast i ”god hälsa” då informanten upplevde att grön kan användas som en 

giftig färg. Vitt beskrev informanten som svagast i sitt intryck då den både var färglös och inte 

gav samma genomarbetade intryck som de övriga karaktärerna. Informant 9 uttryckte att 

listan, enligt hens personliga uppfattning av makt och dominans, saknade någon typ av 

attribut som uttryckte envishet eller motivationen att få sin vilja igenom - hen tyckte det var 

naturligt att individer som utstrålar makt och dominans också har en vilja att använda sina 

resurser.  

5.2.1 Resultat 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av informanternas associationer till de olika 

färgversionerna av karaktärerna, i vilken ordning dessa placerades, och hur väl de listade 

attributen stämde överens med informanternas personliga uppfattning av begreppen ”makt” 

och ”dominans”. Vidare beskrivs vad informanterna ansåg vara överflödiga attribut och vad 

som saknades för att beskriva deras uppfattning om dessa begrepp.  

I genomsnitt placerades de svarta karaktärerna högst upp, följt av gult, rött, vitt, grönt och till 

sist lila. Svart placerades dock bara först i två av nio fall. Den färg som placerades högst i flest 

fall var gult, följt av rött, svart och sedan lila och vitt där ingen av de sista tre färgerna någon 

gång placerades som bäst färg för att gestalta attributen som efterfrågades. Detta kan överlag 

tyda på att de färger som informanterna ansåg främst framhäver de attribut som listades i 

kapitel 3.1.2, sida 23-24, i jämförelse med de övriga färgerna, var svart, gult och rött.  

Informanternas placering av karaktärsvarianterna kan sammanfattas med följande graf: 

 Rött Svart Gult Grönt Lila Vitt 

Informant 1 5 3 1 4 6 2 
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Informant 2 2 3 1 4 5 6 

Informant 3 1 2 4 5 6 3 

Informant 4 5 3 1 2 4 6 

Informant 5 4 3 1 6 5 2 

Informant 6 4 1 5 6 3 2 

Informant 7 1 2 6 4 5 3 

Informant 8 1 3 2 5 4 6 

Informant 9 1 2 3 5 4 6 

 

Se appendix C för en visuell sammanfattning av informanternas rangordnande av 

spelkaraktärerna. 

Svart 

De återkommande associationerna informanterna gjorde till de svarta karaktärerna var främst 

kopplingar till onda spelkaraktärer, ambition, individer som kan fatta beslut och ta kontroll, 

antagonister, döden, den grekiska guden Hades, åldriga och högutbildade karaktärer, samt att 

de mörka valörerna förstärkte ett hotfullt intryck av deras silhuett. Informanterna beskrev de 

svarta karaktärerna som mänskligare i jämförelse med de andra karaktärsvarianterna på 

grund av de svarta karaktärernas, i kontrast till deras utrustning, ljusare ansikten. De svartas 

svagaste attribut beskrev de flesta informanterna som ”god hälsa” på grund av att de 

uppfattades som äldre. Att de var starka i attributet ”högutbildade” beskrevs vara på grund av 

att de ljusa detaljerna i karaktärernas ansikten gav ett intryck av att de svarta karaktärerna var 

äldre än de övriga versionerna, vilket ledde till att de uppfattades som visare och mer bildade. 

Gult 

Flera informanter tolkade de gula karaktärsversionerna som guldstatyer, något de trodde 

berodde på den låga kontrasten i valörerna mellan karaktärernas utrustning, hud och hår. De 

gula karaktärerna associerades till guld, kungligheter, regenter, den grekiska guden Zeus, 

dekadent adel, änglar, ljus, och glädje. I och med att de ibland tolkades som statyer - livlösa 

objekt - blev de svaga i attribut som ”god hälsa” men uppfattades som starka i ”mäktig släkt” 

och ”rikedomar”. Flertalet informanter som beskrev de gula karaktärerna som statyer följde 

upp med tankar om att de påminde om avbilder av kungligheter, vilket i sig stärkte kopplingen 

till de attribut som efterfrågades. I och med den överdrivna representationen av rikedomar 

och guld tolkade större delen av informanterna de gula karaktärerna som svaga i attributet 

”hög utbildning” då informanterna kopplade guldassociationen till dekadens och ignorant 

adel. I och med att de hade ett överflöd av resurser behövde de inte utbilda sig, var flera 

informanters resonemang. Informanterna skilde också på associationer till den gula färgen i 

olika kontexter: de jämförde den fantasykontext som karaktärerna var gestaltade i med en 

modern kontext. I fantasykontexten var associationerna till guld och glädje tydligare medan i 

en modern kontext kunde gul tolkas som en farlig färg då den ofta används på varningsskyltar. 

Rött 

Genomgående associationer till de röda karaktärerna var krig, blod, fysisk styrka, ledare, den 
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grekiske guden Ares, offensiva karaktärsdrag, hett temperament, ursinne, kungamantlar, 

rikedomar, mäktig släkt och impulsivitet. Karaktärerna ansågs vara starkast i attributet ”fysisk 

styrka och storlek”, samt i att kunna dela ut bestraffningar snarare än belöningar. 

Associationerna till krig och krigsgudar kan ha förstärkt deras intryck av styrka - att de är vana 

att strida. En tredjedel av informanterna kopplade samman den röda färgen med associationer 

till romarrikets härskare, Caesar, vilket medförde att de sågs som starka i attributen ”mäktig 

släkt”, ”rikedomar” och ”högutbildad”. Dock ansåg majoriteten av informanterna att 

associationerna till impulsivitet och ilska gjorde att kopplingen till attributet ”högutbildad” 

försvagades. Överlag förknippades rött främst med krig och strid vilket beskrevs leda till att 

de belöningar och bestraffningar de kunde dela ut främst var i en militär kontext. I och med 

att den röda färgen gav associationer till krig och till att karaktärerna skulle vara någon form 

av härförare beskrev några av informanterna att detta försvagade attributet ”mäktig släkt”, då 

de ansåg att man inte behövde vara adel för att nå den typen av position.  

Vitt 

De vita karaktärerna upplevdes av majoriteten av informanterna som ofärdiga. De liknades 

vid bilder som fortfarande var i linjeteckningsstadiet, vilket fick dem att framstå som mindre 

genomarbetade och gav ett överlag svagare intryck. Associationer till de vita karaktärerna var 

romerska marmorstatyer, religiösa ordnar, spöken, helighet, visdom, polisiär auktoritet, 

renhet, uråldrighet och gudomlighet. De beskrevs starka i attributet ”högutbildad”, mycket på 

grund av associationerna till gamla, överjordiska varelse, och uppfattades av några 

informanter som ”goda”. 

Lila 

Informanterna associerade de lila karaktärerna till korruption, gift, mystiker, omänsklighet, 

elaka karaktärer, sjuklighet, den grekiska guden Poseidon, underhuggare, antagonisten och 

rikedom. De genomgående associationerna var främst korruption, gift och sjuklighet, vilket 

gjorde de lila karaktärerna svaga i attributet ”god hälsa”. Överlag gav de lila karaktärerna mer 

negativa än positiva associationer. Majoriteten av informanterna påpekade också att på grund 

av den lila färgen och ljussättningen på karaktärerna var det svårare att urskilja detaljerna på 

dessa, jämfört med övriga karaktärsversionerna.  

Grönt 

De gröna karaktärerna placerades överlag långt ned i rangordningen, det vill säga uppfattades 

som en färg som i liten utsträckning lämpade sig för att framhäva de attribut som listades för 

informanterna. De gröna karaktärerna associerades till jade, naturen, orientalism, Kina, 

passivitet, helare, druider, livskraft, ädelstenar, lugn och växtlighet. Många informanter läste 

de gröna karaktärerna som statyer av jade på grund utav att ljussättningen av karaktärerna 

inte varierades mellan deras ansikten och utrustning. I och med associationerna till jade 

gjordes kopplingar till Östern, Kina, ädelstenar och orientalism. De gröna karaktärerna 

uppfattades av majoriteten som svagast i attributet ”rikedomar” då associationerna till 

naturen beskrevs göra det svårt att koppla karaktärerna till materiella rikedomar. 

Karaktärerna förknippades med en naturbaserad kultur där attribut som ”mäktig släkt”, 

”rikedomar” och ”högutbildad” spelade liten roll, vilket beskrevs bidra till att dessa attribut 

inte representerades väl av de gröna karaktärerna. En mindre del av informanterna ansåg att 

de gröna karaktärerna var starka i ”rikedomar” på grund utav associationerna till jade och 

ädelstenar. De upplevdes av majoriteten av informanter ge ett passivt intryck, och tolkades 

som inte lika kapabla till att dela ut bestraffningar.  
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Samtliga informanter ansåg att färgen hos karaktärerna i olika grad framhävde de attribut som 

efterfrågades. När de blev tillfrågade om attributen på listan motsvarade deras personliga 

uppfattning av vilka attribut som är associerade med ”makt” och ”dominans” svarade 

majoriteten att attributen på listan till stor del stämde överens med deras egen uppfattning. 

Det informanterna beskrev som viktigast i representationen av makt och dominans var 

förmågan att påverka andra utefter sin egen vilja, samt att kunna dela ut belöningar och 

bestraffningar. Vissa informanter skilde på makt och dominans där de definierade dominans 

mer som förmågan att kontrollera andra individer och makt mer likt något som gav en individ 

möjligheten att få sin vilja igenom. De attribut som ansågs överflödiga för att gestalta makt 

och dominans var ”mäktig släkt” och ”mogen ålder”.  

När informanterna blev tillfrågade om de skulle lägga till något attribut för att matcha sin egen 

uppfattning om makt och dominans nämnde många någon form av ambition, mental styrka, 

motivation eller viljestyrka. Sammanfattningsvis ansåg informanterna att attributen på listan 

beskrev en mäktig, dominant individ utan motivationen att använda sina resurser. De beskrev 

ambition som ett attribut som oftast är nödvändigt för att en karaktär ska vara en stark ledare 

eller för den ska kunna behålla sin position som en mäktig individ. Informanterna menade 

också att någon form av makthunger, mental styrka eller envishet fodrades för att uppnå en 

hög position med mycket inflytande och makt. Informanterna belyste också att de upplevde 

att de attribut som associerades till dominans och makt hos en karaktär förändrades beroende 

på i vilken tidsålder eller kontext de skulle visas. Ett exempel var att attributet ”mäktig släkt” 

antogs ha större inverkan på en karaktärs grad av makt i en medeltida fantasykontext jämfört 

med vad som i en modern kontext tid kan ha betydelse för vad som betecknar attributen 

”makt” och ”dominans”. 

5.3 Slutsatser 

Frågeställningen som undersökningen syftade till att belysa var om spelutvecklare med 

erfarenhet av fantasygenren upplever att graden av uppfattad dominans och makt hos en 

spelkaraktär från fantasygenren varierar om endast färgen hos denne förändras. Detta vid en 

direkt jämförelse mellan olika färger. Resultatet som beskrevs ovan visar att de färger som 

informanterna ansåg främst framhäver de attribut som listades i kapitel 3.1.2, sida 23-24, i 

jämförelse med de övriga färgerna, var svart, gult och rött.  

Då samtliga informanter uttryckte att de ansåg att färg påverkar i vilken utsträckning de 

aktuella attributen associeras till makt och dominans kan detta tolkas som ett stöd för att 

färgsättning av en spelkaraktär kan ha en inverkan på graden av uppfattad dominans och 

makt.  

Med undantaget av vitt tycks de färger som uppfattades ljusast och tydligast, rött och gult 

tillsammans med den karaktärsvarianten som innehöll mest kontrast, svart, vara de som i 

denna undersökning framhävde dominans och makt på tydligast sätt för informanterna. 

Färger som uppfattades passiva eller överlag negativa, så som grönt och lila, som också 

upplevdes mörkare av informanterna, men utan samma kontrast i sin ljussättning som de 

mörkaste karaktärerna, de svarta, gestaltades med, ansågs minst lämpliga för att framhäva de 

attribut som i bakgrunden kopplats till dominans och makt. Om man önskar att framhäva 

dominanta och mäktiga attribut på en karaktärsdesign som utformats efter dessa attribut bör 

man, enligt undersökningen, använda sig av ljusa, klara färger med en varierande kontrast i 

sin ljussättning.  
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Överlag så var associationer till manliga grekiska och romerska gudar närvarade i nästan alla 

intervjuer, något som många av informanterna menade var på grund av den manliga 

karaktärens design. Den manliga karaktärens utrustning hade detaljer som generellt kan 

förknippas med romerska symboler, så som utformandet av karaktärens läderharnesk eller 

lagerkransen som denne bar över ryggen och på huvudet. Detta tycks ha lett informanterna 

till att förknippa den röda manliga karaktären med Ares, den svarta med Hades, den gula med 

Zeus och den lila med Poseidon.  

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av undersökningen kan tolkas som att den färg 

som en spelkaraktär har i den visuella utformningen av karaktären kan påverka i vilken 

utsträckning den associeras med makt och dominans. Detta då informanterna gjorde en 

rangordning av de olika färgsatta karaktärerna som i mycket liknade varandra. Informanterna 

uttryckte också i relativt stor utsträckning liknande associationer till de färger som studien 

omfattade. Samtliga informanter från urvalsgruppen spelutvecklare med erfarenhet av 

fantasygenren upplevde att både kulör och valör spelade in i hur väl de olika färgerna 

framhävde dominanta och mäktiga drag hos spelkaraktärerna.  

Resultatet av undersökningen ska tolkas med försiktighet då det är baserat på endast nio 

personers uppfattningar. Resultaten av undersökningen kan därför inte antas representera 

populationen spelutvecklare med erfarenhet av fantasygenre. Att samma tendenser skulle 

kunna iakttas om fler informanter tagits med från samma urvalsgrupp, eller från en annan 

grupp, kan inte antas. Tolkningen av resultatet kan också endast säga något om manliga 

spelutvecklares uppfattningar. Detta då informanterna som deltog i studien, som tidigare 

påtalats, av en metodologisk brist enbart var män.  
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6 Avslutande diskussion 

Här sammanfattas det utförda arbetet och undersökningen i ett helhetsperspektiv. Kapitlet 

inleds med en sammanfattning av arbetet i dess helhet och dess resultat. Därefter följer en 

diskussion av resultatet av studien ur kulturella och genusbetingade aspekter samt av 

undersökningsmetoden. Sist följer ett avsnitt om framtida forskning inom området och hur 

denna skulle kunna utvecklats, samt vilka närliggande områden som kan gagnas av att 

undersökas.  

6.1  Sammanfattning 

Arbetet som utförts har fokuserat på visuella variationer i karaktärsdesign inom spelmediet 

och hur dessa kan påverka associationer till förbestämda attribut. Syftet med undersökningen 

var att belysa till vilken grad färg kan påverka graden av uppfattad dominans och makt hos 

spelkaraktärskoncept, vid en direkt jämförelse koncepten emellan. Utgångspunkten för 

arbetet har varit forskning om olika kulturellt och naturligt grundade associationer till färg, 

hur färg har använts i både konst och inom spelmediet, samt forskning kring vad människor 

uppfattar som dominanta uttryck inom både kroppsspråk och sociala attribut hos människor. 

Färg kan tolkas subjektiv där människor med olika bakgrunder och från olika kulturer kan ha 

skilda uppfattningar, varför arbetet avgränsade sig till färgassociationer inom västerländsk 

kultur.  

För att undersöka frågeställningen utformades ett bildmaterial som bestod av sex monokromt 

färglagda variationer av två spelkaraktärskoncept, en manlig och en kvinnlig. Karaktärerna 

utformades för att passa i fantasygenren med en nivå av detaljer som är vanliga i fightingspel. 

Karaktärernas kroppsspråk, minspel, utrustning och fysiskt permanenta attribut utformades 

mot bakgrund av forskning om vilka fysiska och sociala attribut som i västerländsk kultur kan 

associeras med dominans och makt. 

Undersökningen som utfördes var i form av semi-strukturerade intervjuer där urvalsgruppen 

var spelutvecklare med erfarenhet av fantasygenren. Informanterna ombads rangordna de sex 

olikfärgade karaktärsvarianterna utefter en lista med attribut som i västerländsk kultur kan 

associeras med dominans och makt. De karaktärsversioner som framhävde attributen som 

efterfrågades bäst skulle placeras först och sedan i fallande ordning.  

Resultatet av undersökningen visade en tendens till en viss samstämmighet informanterna 

emellan kring uppfattningen av de olika färgerna vad gäller i vilken utsträckning de framhävde 

de efterfrågade attributen. Resultatet visade att de färger som informanterna ansåg främst 

framhäver de attribut som listades i kapitel 3.1.2, sida 23-24, i jämförelse med de övriga 

färgerna, var svart, gult och rött. 

Dessutom pekade informanternas associationer kring karaktärerna på att karaktärsdesignen 

- i detta fall inspirerat av historisk romersk kultur och fransk 1500-tals adel - hade en inverkan 

på informanternas associationer till de olika färgerna, då majoriteten av informanterna 

associerade den manliga karaktären till olika romerska gudar beroende på vilken färg denne 

framställdes i.  

Större delen av de attribut som i tidigare forskning beskrivits som associerat med dominanta 

och mäktiga drag stämde överens med informanternas egna uppfattningar kring begreppen 

”dominans” och ”makt”. Det som enligt informanterna saknades var ett attribut som 
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associerades till karaktärens motivation och ambition att använda de resurser som fick den att 

uppfattas som mäktig och dominant.  

6.2 Diskussion 

Här diskuteras resultatet av arbetet samt undersökningsmetoden i ett större perspektiv. 

Relation till tidigare forskning samt kulturella- och genusbetingade aspekter av arbetet och 

dess resultat tas upp.  

6.2.1  Associationer till färg 

Panton (1997), Sisefsky (1995), Karp (2001) och Wong (1997) beskriver färgen rött som 

associerad till bland annat strid, kraft, varningar, sexualitet, ilska, kärlek, smärta och hetta. 

Informanternas associationer ligger till stor delen i linje med denna forskning, med undantag 

av associationerna informanterna hade till kungligheter, rikedomar och mäktig släkt. Rött kan 

ofta synas på kungamantlar som karaktärer i fantasygenren bär, och rött kan associeras med 

romarrikets Caesar, både från historiska sammanhang och inom populärkultur, som 

inspirerade karaktärsdesignen till den manliga karaktären. Detta kan vara förklaringar till 

varför informanternas associationer sträckte sig utanför de nämnda författarnas exempel. 

Rött var en av färgerna som i undersökningen associerades med många av attributen 

associerade till dominans och makt. Rött hade också flest associationer till offensiva attribut 

och beskrevs också som en av de karaktärsversioner som uppmärksammades först. Detta är 

något som går i linje med Robert Moores undersökning m.fl. (2005) där hans respondenter 

uppmärksammade röda reklamskyltar framför blåa. Detta att uppmärksamma rött kan bero 

på att rött är en färg som vi förknippar med fara eller blod (Elliot, 2007), att rött har en 

naturligt inlärd association till blod och fara, något vår art har lärt sig från sin miljö i vår 

biologiska utveckling (Wang, 2014). Wang (2014) nämner att vi också har en annan typ av 

associationer till färg, sådana som är inlärda och förankrade i en individs sociokulturella miljö. 

Ett exempel på en sådan skulle kunna vara hur informanterna, utöver blod och fara, 

associerade rött till kulturellt betingade fenomen som kungamantlar och romersk kultur.  

De svarta karaktärerna bedömdes av informanterna som en av de tydligaste 

representationerna för makt och dominans. Panton (1997), Sisefsky (1995) och Karp (2001) 

förknippar svart med sorg, död, rädsla, hat, kaos, tyngdlöshet och oskuld. Inom kontexten för 

undersökningen gav de svarta spelkaraktärerna ett intryck av kontroll och kunnande, något 

som inte är i linje med denna forskning. Detta kan möjligtvis hänga samman med 

informanternas associationer till hur antagonister ofta gestaltas i svart och att dessa individer 

samtidigt ger ett intryck av dominans och makt för att upplevas som hotfulla av spelaren. 

Informanterna beskrev också de svarta karaktärerna som mer närvarande i det fysiska hotet 

än alla andra utom de röda karaktärerna. Associationerna till död som informanterna hade 

koppling till den grekiska dödsguden Hades. Jämfört med de nämnda författarnas 

associationer till färgen svart föreföll informanterna fokuserat främst på rädsla, hat och död 

då de svarta karaktärerna ofta liknades vid onda spelkaraktärer, figurer som kan ingjuta 

rädsla, som förknippas med död, och har lite sympati för andra.  

I den tidigare forskning som beskrevs i kapitel 2 associeras färgen gult till glädje, frihet, ljus, 

uppmuntran, präktighet, kommunikation, energi, rörelse och hopp (Panton 1997, Sisefsky 

1995, Wong 1997, Karp 2001). Inom karaktärernas fantasykontext och förmodligen på grund 

av en karaktärsdesign som baseras på kungligheter tycks attributet ”präktighet” ha dominerat 

hos informanterna i deras kategoriserande av de gula karaktärerna. Associationer till glädje, 
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frihet, energi och rörelse förefaller ha överskuggats av intrycket att karaktärerna antingen var 

statyer gjorda av guld, eller att informanterna inte associerade de övriga positiva attributen 

till karaktärerna på grund av karaktärernas utrustning, association till dekadent adel och 

seriösa minspel. 

Vitt inom västerländsk kultur kan associeras till renlighet, neutralitet, tyngdlöshet och oskuld 

(Panton 1997, Sisfesky 1995). Av dessa var renlighet och i viss mån oskuld de attribut som 

stämde överens med informanternas tolkning. Informanterna såg vitt främst som en helig, 

gudomlig färg med associationer till änglar och religiösa ordnar. Detta då enligt 

informanternas erfarenhet vitt användes i spel för att framhäva karaktärer som associeras med 

dessa attribut.  

De lila karaktärerna upplevdes av många av informanterna som mörkare än de övriga 

karaktärerna, något som kan bero på att lila representerar bland de mörkaste färgerna inom 

det visuella spektrumet (Wong, 1997). Av informanternas associationer så är mysterium och 

hemligheter associerat till färgen lila i tidigare forskning. Övriga associationer som 

informanterna hade var främst negativa attribut som gift, korruption, sjuklighet och onda 

avsikter. Informanterna påpekade att de ofta sett lila gestalta dessa attribut i spel. Jämfört 

med de svarta karaktärerna, som också associerades till onda karaktärer i spel, så saknade lila 

samma utstrålning av kontroll som de svarta karaktärerna. Detta kan ha påverkats av att de 

lila karaktärerna uppfattades som otydliga och mörka, i jämförelse med övriga karaktärer, och 

därför inte gav samma kraftfulla intryck som de svarta karaktärerna. Bland de associationer 

till färgen lila som tidigare beskrevs fanns inte informanternas associationer av gift, 

korruption, sjuklighet och onda avsikter beskrivna. Informanternas associationer kan hänga 

samman med att i spel kan lila ha utvecklats till att representera många negativa aspekter. 

Informanterna påpekade också att om lila hade använts i mindre mängd tillsammans med 

andra färger så kunde associationerna tydligare ha gått till attribut som ”rikedomar”, men i 

och med den heltäckande färgläggningen uppfattades den lila färgen främst som giftig.  

De gröna karaktärerna var de enda av versionerna som uppfattades passiva. Informanterna 

gav vidare flertalet associationer till naturen och till ett naturalistiskt tankesätt som 

representerar liv. Detta kan tolkas som ett empatiskt förhållningssätt, att värna om liv och 

natur, något som varken de gula, röda eller svarta karaktärerna associerades med. Detta kan 

tolkas som att empati inte är ett attribut som informanterna associerade med individer som 

ska utstråla makt och dominans. Jämfört med vad som nämns i bakgrunden kring attribut 

associerade med färgen grön så kan informanternas associationer till större delen ses stämma 

överens med dessa, då dessa bland annat var harmoni, natur, livlighet, säkerhet och 

känslighet. Ingen informant associerade de gröna karaktärskoncepten till avundsjuka. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de associationer till olika färger som beskrivits i tidigare 

forskning till viss men begränsade del stämmer överens med resultaten i denna studie. Som 

tidigare påtalats så kunde dock färgen blå, på grund av en metodologisk, brist inte undersökas 

i detta arbete utan ersattes av färgen lila. 

6.2.2  Kultur, grafisk utformning och genus 

Som tidigare beskrivits så är färg och associationer till färg subjektiva upplevelser. En persons 

associationer till färger kan påverkas av i vilka sammanhang färgerna har figurerat, hur kunnig 

individen är om färglära, vilken kulturell bakgrund individen kommer från och av den kontext 

individen blir ombedd att tolka färgen inom. I resultatet finns en tendens till att de svarta, 
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röda och gula spelkaraktärerna (samt de framställda med hög kontrast) i stor utsträckning av 

informanterna associerades med mäktiga och dominanta attribut. Dock bör man också ta i 

beaktan den kulturella aspekten av den typ av karaktärsdesign som användes i 

undersökningen. Det är möjligt att informanterna hade fått annorlunda associationer av 

karaktärskoncepten om karaktärernas utseende och utrustning inspirerats av en annan kultur, 

till exempel aztekisk eller asiatisk. Att många informanter associerade vissa färger till 

romerska gudar och kopplade samman färgen röd med romersk kultur och Caesar, inom både 

historia och populärkultur, kan alltså bero på de romerska influenserna i den manliga 

karaktärens design. Fiorito (2000) beskriver hur färgen i spelmiljöer kan påverka spelarens 

sinnesstämning, samt understryka vilka känslolägen som ska förmedlas. Resultatet av denna 

studie kan sägas stödja antagandet att färgen hos de karaktärer som en spelare möter också 

vägs in när denne bildar sig en uppfattning om karaktären.  

Ytterligare en aspekt av utformningen av karaktärerna kan ha haft betydelse för resultatet. 

Många av informanterna trodde att deras rangordning av bildmaterialet kan ha påverkats av 

att karaktärerna var helt färgade i en viss färg, snarare än att färgen på deras utrustning 

varierades medan karaktärernas hud och hårfärg var densamma. När karaktärerna var 

helfärgade samt med mindre kontrast i sin valörskala uppfattades de ofta som statyer, något 

som inte var syftet. Det är möjligt att intrycket av att karaktärerna var statyer snarare än 

människor, förändrade associationerna hos informanterna på ett sätt som undersökningen 

inte syftade till.  

Ytterligare ett oväntat resultat var att flera informanter upplevde den vita karaktärsvarianten 

som ofärdig eller bara som linjeteckning. I och med att samtliga informanter var 

spelutvecklare finns möjligheten att denna association kom sig av att de har vana av att ofta 

se professionella karaktärskoncept. Hade informanterna inte varit spelutvecklare, och då 

kanske inte lika medvetna om hur professionella karaktärskoncept ser ut i branschen för 

spelutveckling, kanske de hade fokuserat mer på vilka associationer de vita karaktärerna gav 

dem, snarare än att de upplevdes bristande på ett praktiskt plan. För att uppnå ett resultat 

som mer generellt besvarar frågeställningen skulle en testgrupp för spelutvecklare och en 

testgrupp bestående av individer utan spelvana kunnat användas. Detta för att se om 

informanter som har mycket vana av färg i spel skulle beskriva annorlunda associationer än 

informanter utan spelvana. Om dessa testgrupper skulle skilja sig åt vad gäller associationer 

skulle en hypotes kunna formuleras om att spelmediet har utvecklat en egen kultur för 

användandet av färg. Hur färgs användande inom spelmediet eventuellt skiljer sig från 

stereotyper i samhället kan till viss del ha belysts då majoriteten av informanterna hade 

liknande färgassociationerna, samtidigt som dessa inte till så stor del stämde överens med de 

associationer som bland annat Panton (1997), Sisefsky (1995) och Wong (1997) kopplade 

färgerna i undersökningen till.  

Under intervjuerna resonerade informanterna främst kring den manliga gestalten och vilka 

kulturella associationer och attribut som tilldelades denna. Detta skulle kunna bero på att 

samtliga informanter var manliga spelutvecklare och kanske inte naturligt associerade attribut 

av makt och dominans till den kvinnliga karaktären. Detta skapade en obalans i hur stor 

inblick som var möjlig att få av vad som associerades till de två spelkaraktärskoncepten då den 

kvinnliga karaktären överlag fick mindre uppmärksamhet. Karaktärerna var gestaltade för att 

framhäva samma attribut, samtidigt som användandet av negativa stereotyper undveks efter 

bästa förmåga. Ett exempel på en negativ stereotyp skulle vara om karaktärskoncepten skulle 

begränsa intresset hos, eller förolämpa något av könen (Adams, 2014). Ett exempel är att den 
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kvinnliga karaktären skulle porträtterats undergiven och passiv jämte den manliga karaktären 

(Jansz & Martis, 2007).  

Informanternas uppfattning av de enskilda attributen efterfrågades i studien. Ingen enhetlig 

bild av detta framträdde dock. Vissa informanter ansåg att attributet ”högutbildad” var det 

bästa för att gestalta dominans och makt, då en högutbildad person beskrevs kunna leda och 

fatta beslut bäst. Samtidigt så tolkade vissa informanter inte ”högutbildad” som ett attribut 

som garanterade intelligens eller viljestyrka: ”man kan fortfarande vara högutbildad och ändå 

inte veta vad man gör” uttryckte sig två av informanterna. Detsamma skulle gälla attributet 

”rikedomar”, då detta går att tolka som både materiella och immateriella rikedomar. 

Materiella rikedomar kan vara resurser i form av ädelstenar eller arbetskraft, medan 

immateriella rikedomar kan tolkas som visdom, vänskap och kunskap. För att få en klarare 

bild av informanternas förhållningssätt till dessa attribut skulle man ha kunnat efterfråga hur 

de sammanfattningsvis tolkade attributen som efterfrågades i undersökningen och som i 

bakgrundskapitlet kopplades till dominans och makt.  

Resultatet av undersökningen ska tolkas med försiktighet då det är baserat på endast nio 

personers uppfattningar. Resultaten av undersökningen kan därför inte antas representera 

populationen spelutvecklare med erfarenhet av fantasygenre. Att samma tendenser skulle 

kunna iakttas om fler informanter tagits med från samma urvalsgrupp, eller från en annan 

grupp, kan inte antas. Tolkningen av resultatet kan också endast säga något om manliga 

spelutvecklares uppfattningar. Detta då informanterna som deltog i studien, som tidigare 

påtalats, enbart var män. Detta måste betraktas som en betydande begränsning av arbetet. 

Genom detta gick en möjlighet förlorad till att bidra till ökad kunskap om kvinnors upplevelser 

av spelkaraktärer. Som beskrevs i kapitel 2 så behöver man för att skapa spel som kan 

intressera båda könen undvika material som begränsar intresset hos eller förolämpar något 

av könen (Adams, 2014). Här gick en möjlighet förlorad i att undersöka kvinnliga 

spelutvecklares syn på kopplingen mellan de aktuella attributen och de undersökta färgerna. 

Det obetänkta exkluderandet av kvinnliga informanter kan även ha bidragit till att skapa en 

uppfattning kring arbetet som en främjade faktor inom maskulint betingade normer inom 

spelkulturen, något som är beklagligt och i framtiden inte bör upprepas. I syfte att skapa en 

mer inkluderande kultur inom spelmediet kan det anses nödvändigt att utforma arbeten med 

ett fokus på att ifrågasätta och problematisera den manliga normen inom 

datorspelskaraktärer.  

En strävan i studien har varit att informanterna skulle uppleva sin anonymitet som skyddad 

och på så sätt lättare svara ärliga på frågorna (Östbye m.fl., 2003). Därför försäkrades 

informanterna att deras anonymitet skulle förbli intakt, vilket gör att det i redovisningen av 

studien inte framgår ålder eller graden av spelvana eller yrkesroll inom spelutvecklingen hos 

informanterna. Om undersökningen hade omfattat en större grupp informanter så hade det 

varit möjligt att redovisa dessa faktorer utan att riskera informanternas anonymitet.  

6.3  Framtida arbete 

Här ges exempel på hur framtida undersökningar skulle kunna se ut som söker utveckla 

arbetets frågeställning eller använda liknande undersökningsmetoder.  

En betydande brist med det arbete som här har presenterats är att informanterna enbart 

bestod av manliga spelutvecklare. Som det beskrevs tidigare så fokuserade de sin 

uppmärksamhet främst på den manliga spelkaraktären i det par som de presenterades för i 
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bilderna. En oönskad effekt av detta arbete kan därför ha blivit att ytterligare belysa eller 

förstärka de könsstereotypa föreställningar som finns i spel (Jantzen och Jensen, 1993) istället 

för att utmana dem. En framtida studie inom samma område skulle därför primärt 

genomföras med även kvinnliga spelutvecklare som informanter. I en sådan studie skulle det 

bland annat vara möjligt att få en bild av huruvida de främst skulle fokusera på karaktären av 

det egna könet, eller om även de skulle lägga fokus på den manliga gestalten. Mot bakgrund 

av att Jantzen och Jensens (1993) översikt över maskulinitet har många drag gemensamt med 

de egenskaper och attribut som Isbister (2006), de Waal (1998) och Keltner (2003) kopplar 

till ett dominant uttryck, samt att normen för spelkaraktärer, allmänt vedertaget, kan 

uppfattas gestaltas i form utav manliga karaktärer så skulle det kunna vara ett möjligt utfall. 

Inkluderandet av kvinnliga informanter skulle även kunna ge en inblick i om dessa tolkade 

färgerna på karaktärskoncepten på andra sätt eller förknippade dem med annorlunda attribut. 

Hade mer tid funnits till detta arbete skulle det också varit av intresse att inkludera 

informanter med en annan kulturell bakgrund för att undersöka associationer till färger inom 

andra kulturer. Detta skulle kunna ge större förståelse för aspekter av framtida spelares och 

spelutvecklares tolkning av färg i spel, baserat på deras sociokulturella bakgrund. Som Isbister 

(2006) påpekar så är det viktigt att ta i beaktan vid designen av spelelement vilken kulturell 

bakgrund de tilltänkta spelarna förmodas komma ifrån. 

För att undvika associationer till icke-levande objekt som statyer, och för att hålla de kulturella 

associationerna mer sammanhängande, skulle en framtida undersökning kunna använda sig 

av ett material som gestaltar karaktärernas varierande färger endast på deras utrustning, 

samtidigt som de använder sig av samma kulturella influenser.  

Som tidigare nämnts så skulle framtida studier också kunna undersöka om liknande 

associationer till färger i relation till de förutbestämda dominanta och mäktiga attributen blir 

desamma med informanter som inte är vana vid den färgkultur som kan ha utvecklats inom 

spelmediet. För att vara tillräckligt jämförbara bör de informanter som saknar spelvana ändå 

komma från liknande kulturella bakgrund, så att de invanda stereotyperna informanterna 

upplevt i sitt samhälle och sin kultur (Isbister, 2006) kan antas likna varandra. Då en 

metodologisk brist i detta arbete gjorde att färgen blå inte inkluderades i undersökningen så 

är frågan om associationer till färgen blå i relation till de aktuella attributen fortfarande 

outforskad och kan därför blir föremål för framtida studier. För att undvika de oförutsedda 

brister i metoden som begränsade arbetet bör liknande framtida arbeten därför planera in en 

test av bildmaterialet i god tid innan arbetets undersökning äger rum. Detta för att kunna 

korrigera eventuella brister i bildmaterialet som skall användas i undersökningen.  

Attributen dominans och makt är inte de enda typen av sociala attribut som kan undersökas 

med en metod som den i detta arbete. Undersökningar kan göras i vilka man använder samma 

eller liknande metoder för att undersöka andra former av sociala attribut. Frågeställningar för 

nya undersökningar skulle till exempel kunna kretsa kring hur och om varierande färg på 

samma karaktärskoncept förändrar graden av uppfattad glädje, sorg, undergivenhet, 

hotfullhet eller empati hos karaktären när inget annat ändras.  
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Appendix A -  Text åt informanterna 

”Undersökningen handlar om gestaltandet av spelkaraktärskoncept efter givna riktlinjer och 

hur väl den visuella gestaltningen matchar en lista med förutbestämda attribut. Du kommer 

nu visas olika varianter av två karaktärer. Dessa ska du rangordna enligt en viss ordning. De 

attribut som eftersträvas att gestaltas hos karaktärerna är: 

Karaktären ger intrycket av att ha hög kapacitet att påverka andra genom att kunna förse dem 

med resurser eller dela ut bestraffningar. Exempel på resurser kan vara rikedom, tillgivenhet 

och kunskap. Bestraffningar kan vara till exempel fysisk skada eller verbal misshandel.  

Karaktären har ett expansivt kroppsspråk, det vill säga en öppen posering som tar upp mycket 

plats i det fysiska rummet.  

Karaktären ger intrycket av att inneha attributen: 

Mogen ålder 

Mäktig släkt 

Rikedomar 

Framträdande fysisk storlek och styrka 

God hälsa 

Högutbildad 

Kapacitet att fatta beslut 

Framför allt att karaktären ger intrycket av att kunna påverka andra individer efter sin egen 

vilja. 

Rangordna de olika bilderna utefter vilken av dessa som matchar flest och minst av de listade 

attributen med flest attribut längst åt höger och sedan i fallande ordning åt vänster.  

Intervjun kommer spelas in för analytiska syften, men du som informant kommer förbli 

anonym vid alla typer av offentliggörande av resultat från undersökningen. Du kan avbryta 

intervjun närsomhelst.”  
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Appendix B -  Beskrivande graf av intervjuerna 
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karaktärer

. Renhet. 

Romerska 

marmorst

atyer. 

Helare, 

religiösa 

ordnar, 

spirituella 

2 

Goda 

karaktäre

r. 

Renlighet

. 

Huvudka

raktär.  

3 

upplysta

, åldriga, 

urblekta. 

Svaga i 

god 

hälsa. 

Helighet

, renhet, 

änglar.  

6 

linjeteck

ningar. 

Svaga i 

sin 

represent

ation. 

Ofärdiga.  

6 

inget 

genomar

betat 

intryck, 

färglös. 

Ofärdig.  
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karaktärer

, magi.  



 LXIV 

Appendix C -  Rangordnande av karaktärsvarianter 

Efter varje intervju fotograferades ordningen informanterna placerade spelkaraktärerna i. 

 


