
             

 

   

   

   

 

 

Att skapa spelkaraktärer utan att följa den 
stereotypiska mallen 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Jennifer Choi 
 
 

 

 

 

2014 
 

 

Examensarbete, C-nivå, 15 högskolepoäng 

Datavetenskap 

Examensarbete i Datavetenskap 
Creative Computer Graphics 

 

1.  
  

 

 

 

Handledare: Carina Pettersson 
Examinator: Torsten Jonsson 

2.  
  

 

 

 



             

 

   

   

   

 

 

  



             

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Att skapa spelkaraktärer utan att följa den stereotypiska mallen  
 

av 

 

Jennifer Choi 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

 

S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

ncg11jci@student.hig.se 

 

 

 

Abstrakt 
Inom spelvärlden finns det många karaktärer med stereotypiska drag, som t.ex. har 

skurkar ofta spetsigare drag medan de goda har mjukare former. Dessa karaktärer är 

skapade för att vi snabbt ska kunna identifiera dem, då människor har en tendens att 

tolka andra utifrån de stereotypa drag som de finner hos personen. Denna studie 

undersöker om det är möjligt att skapa en viss typ av spelkaraktär utan att följa den 

stereotypiska mallen men ändå kunna förmedla vad för typ den är. För att ta reda på 

det har en litteraturstudie och analys av kända spelkaraktärer genomförts. Utifrån 

resultatet från dessa har framtagning av karaktären skett i två versioner, en 

stereotypiskt och en neutralt. Sedan utfördes en enkätundersökning för att ta reda på 

hur respondenterna uppfattade karaktären. Resultatet visade sig att det var svårt att 

skapa en viss typ av spelkaraktär utan att ge den stereotypiska drag, i alla fall när 

den porträtterades med ett neutralt ansiktsuttryck och kroppspråk. 
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1. Inledning 

Inom populärkulturen, inte minst inom datorspel, finner vi snabbt och enkelt 

karaktärer med stereotypiska drag. Några vanligt förekommande drag är t.ex. att onda 

karaktärer har spetsigare och vassare drag medan de goda har mjukare former. 

Karaktärdesigner har en tendens att använda sig av stereotyper för att göra karaktären 

omedelbart mer tillgänglig, minnesvärd och överraskande [1]. Det ger även en antydan 

om karaktärens personlighet och hur den kan reagera i olika situationer. I och med 

detta kan spelaren dra snabba slutsatser om hurdan karaktären är och kanske t.o.m. om 

dennes intention är god eller ond. 

För att tolka personer vi möter tar vi hjälp av stereotyper. Det fungerar som ett 

mentalt hjälpmedel som snabbt och tydligt förmedlar idéer och bilder [2]. Eftersom 

stereotyper är mer eller mindre djupt rotad hos oss människor kan vi utnyttja dem till 

vår fördel för att bl.a. låta spelaren snabbt identifiera karaktären i ett datorspel [1]. 

Men är det nödvändigt att använda sig av stereotyper för detta syfte eller är det möjligt 

att föra fram budskapet utan att ta hjälp av dem? I denna studie ska vi granska några 

av de vanligt förekommande stereotyperna i spelvärlden och undersöka möjligheten 

att utesluta användning av dem i samband med karaktärskapandet men ändå kunna 

föra fram budskapet. 

1.1 Mål och problemformulering  

1.1.1 Frågeställning 

Studiens fokus ligger i att undersöka och fördjupa oss kring de stereotyper som är 

vanligt förekommande inom spelkulturen. Målet är att ta reda på om det är möjligt att 

skapa en viss typ av spelkaraktär utan att följa den stereotypa mallen. För att kunna nå 

målet behöver vi:  

 identifiera de olika element som påverkar vad för intryck vi får av en 

karaktärsdesign 

 utvärdera och analysera välkända karaktärers design inom spelvärlden och 

kartlägga dem 

 undersöka begreppen karaktärsdesign, concept art och stereotyper 

1.1.2 Avgränsningar 

Studien kommer att behandla begrepp som karaktärisering, dvs. beskrivning av 

karaktär, dess drag och inre egenskaper eftersom dessa reflekteras mer eller mindre i 

karaktärens utseende. Dock kommer fokusen inte att ligga i karaktärisering eftersom 

denna studie i första hand berör spelkaraktärer som skapas utifrån en viss stereotyp.  

En begränsning på könstereotyper kommer också att göras genom att översiktligt 

behandla en del ur kategorin ”översexualiserade karaktärer”.  

1.1.3 Studiens värde 

Studiens värde ligger i att undersöka möjligheten att skapa en viss typ av spelkaraktär 

utan att ta hjälp av stereotyper. Om resultatet visar sig vara positivt är det därmed 

möjligt att bryta den stereotypiska mallen men ändå lyckas att förmedla budskapet om 

vad för slags spelkaraktärstyp det är. Karaktärdesigner inom spel förlitar sig oerhört 

mycket på stereotyper och det har således lett till kritik [1]. Skulle studien visa sig 

vara positiv kan det eventuellt minska på kritiken för framtida design av karaktärer då 

de skapas utan att grundas på stereotyper.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie  

För att bekanta läsaren inom detta ämnesområde genomfördens en litteraturstudie då 

det är viktigt att få en förståelse för det. Detta utfördes även för att undersöka 

stereotyper och identifiera de olika element som påverkar vårt intryck av en karaktär. 

Litteraturstudien behandlade även relevanta termer som concept art, karaktärsdesign 

och form. 

Relevant litteratur hittades genom sökningar som skedde främst i ACM Digital 

Library, Google Scholar och eBook Collection (Ebsco). Efter att ha funnit relevanta 

artiklar har sedan ytterligare litteratur hittats under referenser hos dessa. Sökningen 

skedde då med hjälp av Google Scholar genom att söka på artikelns titel. 

2.2 Analys av existerande spelkaraktärer  

Utifrån resultatet av litteraturstudien har en analys av kända karaktärsdesign inom 

spelvärlden utförts. Analysen skedde främst för karaktärer som passade in i de 

stereotyper som berördes i litteraturstudien och urvalet av spelkaraktärerna skedde 

inom olika genre för att få en större variation. En del av karaktärerna hör till liknande 

genre men har tagits med ändå eftersom de fungerade som ett bra exempel då de 

visade tydliga drag för den stereotypen den illustrerades för. Även icke-stereotypa 

karaktärer togs med för att göra dem rättvisa och visa att de existerar, att karaktärer 

inte enbart byggs kring stereotyper. 

Analysen har genomförts för att illustrera ett par exempel av existerande 

stereotyper inom ämnesområdet för läsaren. Genom att ha påpekat om vad som 

definiera en viss stereotyp och hur det påverkar vår uppfattning om dem ger det oss en 

klarare bild om varför de används. Med detta i åtanke kunde sedan karaktärer med och 

utan stereotypiska drag utformas. 

2.3 Framtagning av spelkaraktären   

För att undersöka och utvärdera möjligheten att skapa en viss typ av spelkaraktär utan 

att följa den stereotypiska mallen har framtagning av spelkaraktären skett. 

Spelkaraktären skapades i två versioner, en med stereotypiska drag och en utan. 

Framtagningen grundade sig på resultatet från litteraturstudien och analysen av kända 

spelkaraktärer.  

2.4 Enkät  

Hur vi uppfattar karaktärer är väldigt individuellt och subjektivt trots att vi tenderar att 

tolka vissa drag mycket lika, som t.ex. saker som vi anser vara säkra brukar ha 

rundade former [3]. För att ta reda på hur andra upplever de olika versionerna av 

karaktären genomfördes en undersökning i form av enkät. Utformningen av enkäten 

var enkel för att öka chansen för flera att delta med tanke på den begränsade tiden 

undersökningen hade.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  3             

 

3. Teoretisk bakgrund  

Vid möte av en ny person sker en snabb perceptionsprocess som tar hjälp av de inlärda 

stereotypiska dragen för att göra bedömningar om personen. Detta sker för det mesta 

undermedvetet av oss och används för att vi snabbt och enkelt ska kunna identifiera 

personer vi möter. Spelkaraktärer med stereotypiska drag är vanligt förekommande 

och används i samma syfte. För att bekanta läsaren inom detta ämnesområde har en 

litteraturstudie utförts. Termer som kommer att behandlas i detta kapitel är 

stereotyper, könstereotyper – översexualiserade karaktärer, halo effekten och 

attraktiva karaktärer samt babyface effekten. Innan dessa kommer termer som concept 

art, karaktärsdesign och form att behandlas. 

3.1 Concept art 

Concept arts, konceptgrafik på svenska (ska inte förväxlas med konceptkonst), 

huvudsakliga syfte är att förmedla en visuell representation av en design, idé och/eller 

känsla för att användas i filmer, tv-spel m.m. innan den tas med i den slutliga 

produkten [4][5]. Istället för att specificera allt i definierade termer redan från början 

av projektet är syftet snarare att förmedla den övergripande designen för visionen. 

Concept artists arbetar oftast inom spel- och filmbranschen. Deras uppgift är att 

utveckla planer och visualisera koncept [6]. De ansvarar alltså för skapandet och 

utformning av miljöer, bakgrunder, karaktärer och färgscheman för spel eller 

videoproduktion från koncept till slutidé som är grundade på idéer från Art director 

och utvecklingsteam. Arbetsprocessen för concept art är iterativt [4], idéer förbättras, 

omarbetas eller avvecklas helt. Det är ytterst sällan att en design blir bestämd direkt 

utan någon form av omarbetning [4]. 

3.2 Karaktärsdesign  

Karaktärsdesign är en visuell representation av ett karaktärskoncept eller idé, dvs. 

fokuserar på att skapa karaktären utseendemässigt. Gard [7] berättar att den visuella 

designen av karaktären kan i stora drag delas upp i två aspekter: fysiologiska formen 

och de kläder som karaktären bär på. Gard anser att den fysiologiska formen inte 

förekommer i så stora variationer. Exempel på variationer är hudfärg, storlek, hår, 

kroppsbyggnad och vikt medan kläder varierar kraftigt med avseende på färger, form, 

ändamål och betydelse. Därför anser Gard att kostymdesign är mycket viktigt vid 

karaktärskapandet.  

Adams förklarar [8] att vi i den verkliga världen har en väldigt begränsad förmåga 

att förändra våra kroppar. För att uttrycka vår personliga stil använder vi oss av kläder 

och accessoarer. I ett tv-spel kan spelaren på så vis lättare urskilja karaktärerna ifrån 

varandra, särskilt under situationer som kräver snabba beslut, t.ex. i ett shooter-spel. 

Concept artisten Iain McCaig talar om [9] att det viktigaste är att skapa karaktären 

i en kontext av en berättelse. Karaktärsdesignen ska kunna återspegla berättelsen 

visuellt genom dess utseende, kläder, detaljer och accessoarer. McCaig betonar även 

vikten av att ge karaktären en distinkt silhuett – den bör skilja sig från de andra 

karaktärernas i ett verk och även kunna kännas igen på långt håll. 

Målet med karaktärsdesign är att skapa karaktärer som spelare finner tilltalande, 

trovärdiga och som spelaren kan identifiera sig med. Detta gäller för vän som fiende. 

Karaktären kan vara mycket minnesvärd för spelaren om den lyckats tillräckligt bra 

med allt detta och vara särskiljande nog [8]. 
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3.2.1 Karakterisering  

Karakterisering innebär att designa de observerbara aspekterna av en karaktär [10]. 

Dvs. beskrivning av karaktär, dess drag och inre egenskaper. Lankoski, Heliö, och 

Ekman beskriver [10] att karakterisering är en viktig del i karaktärsskapandet då 

faktumet att de fysiska förmågor och egenskaper bidrar till att tilldela 

personlighetsdrag till karaktären. Med hjälp av karakterisering kan flera aspekter av 

karaktären tolkas av spelaren. 

3.3 Form  

Abstrakt kommunikation med former som förekommer inom visuell design är 

förvånansvärt universell [3]. Hypotesen att enkla och kontextfria geometriska former 

förmedlar känslor stödjs av resultaten i en studie utförd av Larson, Aronoff och Steuer 

[11]. Denna uppfattning kräver heller ingen tydlig bedömning. Begreppen om rundade 

kontra kantiga former härstammar mycket från naturen [3]. Saker som vi anser vara 

säkra tenderar att ha rundade former medan vassa, spetsiga former anses vara farliga. 

Vi blir därmed naturligt mer försiktiga i sällskap av dessa hotfulla former.  

Våra instinktiva reaktioner på dessa objekt är baserad på känsel. Som barn 

utforskar vi världen först och främst genom beröring [12]. Under den tiden tar vi oss 

fram genom att känna oss runt och jämföra texturer. Samtidigt, baserad på 

erfarenheter, utvecklas ett mentalt hjälpmedel för visuell bedömning av allmänna 

kännetecken hos ett objekt. Vi associerar därmed primära former till en mängd olika 

känslor och kan utifrån det bedöma karaktärer och objekt. I bildkonst saknas den 

fysiska känslan men tack vare associationen kan betraktaren utifrån deras erfarenhet 

och upplevelse reagera på dem [3].  

De primära formerna består av cirkel, kvadrat och triangel. Vi kan föreställa oss 

dessa som konventioner som förmedlar vanliga föreställningar om god och ond, 

passivitet och aggression, dynamisk och statisk energi. Inom speldesign är detta 

mycket användbart då skaparna kan dra nytta av detta för att så fort som möjligt få 

spelarna att förstå spelmiljöns roll och betydelse [3]. 

3.3.1 Primitiva former  

 

Figur 1. De primitiva formerna. 

3.3.1.1 Cirklar 

Cirkulär form anses vara den vänligaste då den inte har några spetsiga eller farliga 

kanter [13]. I den verkliga världen brukar objekt som har rundade former vara mjuka 

och säkra. Av detta skäl är många utav de välkända ”goda” spelkaraktärer uppbyggda 

kring det cirkulära konceptet [3]. Cirkulär form brukar associera med termer som: 

fullständig, elegant, lekfull, tröstande, sammanhållen, skyddande och barnliknande 

[14].  
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3.3.1.2 Kvadrater  

Kvadratiska former definierar styrka. Om vi tänjer på en kvadrat horisontellt känns 

den som en solid bas eller grund medan vertikalt känns den som en kolonn av styrka 

[13]. 

Kvadratiska former kan även etablera tyngd och volym hos karaktärer [15]. På så 

sätt känns de tunga och stora, eller klumpiga beroende på vad för slags karaktärer man 

skapar. Termer som förknippas med kvadratisk form är: stabilitet, förtroende, ärlighet, 

ordning, överstämmelse, säkerhet, jämställdhet och manlighet [14]. 

3.3.1.3 Trianglar 

Trianglar används ofta till att designa skurkar p.g.a. dess dynamik och vassa drag [13] 

då de kan upplevas som aggressiva och lömska [14]. Triangeln är även den mest 

dynamiska utav alla grundformerna p.g.a. dess starka vinklar. Triangel förknippas med 

termer som: action, aggression, energi, lömsk, konflikt och spänning [14]. 

I en studie utförd av Larson, Aronoff och Steuer [11] fann de att personerna i 

undersökningen upplevde de nedåtpekande trianglarna (en V-form) som obehagliga, 

särskilt i de fall då trianglarna hade spetsiga vinklar. Krökta former upplevdes däremot 

som behagliga. Författarna drog slutsatsen att denna association beror på att 

nedåtpekande trianglar påminner om ett argt ansikte då de innehåller flera sådana 

vinklar, som t.ex. att ögonbrynen pekar nedåt. Ett glatt ansikte innehåller däremot mer 

rundade former och anses därför behagligare. 

3.4 Stereotyper  

Inom socialpsykologi har omfattande forskning om stereotyper och kategoriseringar 

som människor gör av varandra utifrån utseendet gjorts [16]. Vid en ansikte-mot-

ansikte-interaktion mellan människor aktiveras en snabb perceptionsprocess som ger 

oss möjlighet att uppfatta kön, ålder, personlighet, intelligens, social klass, 

nationalitet, etnicitet, fysisk och psykologiskt tillstånd [17]. Denna bedömning har 

gjorts utifrån stereotyper-scheman eller prototyper som finns lagrade i vårt minne. Det 

associerar ett mönster av antydningar med en typisk uppsättning av egenskaper hos en 

person [1]. Dessa antydningar kan vara, som tidigare nämnt, kön, ålder, hur vi klär oss 

etc. Istället för att utvärdera varenda person från grunden hjälper stereotyper oss att 

göra snabba bedömningar, vilket gör våra sociala möten mer bekväma och 

förutsägbara. Vi sparar därmed tid och behöver inte anstränga oss lika mycket. Detta 

är viktigt med tanke på att vi i normala fall har begränsad tid när vi träffar någon ny. 

Stereotyp är alltså en beskrivning av hur en person är och kan ge förenklad, ofta 

allmänt omfattande fördomsfulla uppfattning om personer tillhörande en viss grupp 

som t.ex. en viss nation, folkgrupp etc. [18]. Det är ett mentalt hjälpmedel som 

förmedlar idéer och bilder snabbt och tydligt [2], och är även ett kraftfullt social 

verktyg som fungerar som en guide för undermedvetna beslut som kan vidmakthålla 

en orättvis situation [1]. När en stereotyp har formats i en persons sinne tenderar 

personen att leta efter, och ser för det mesta, de dragen hos individen som stödjer just 

den stereotypen, vilket gör att de förbiser de egenskaper som inte passar in hos dem. 

Detta sker dock undermedvetet. I forskning har det observerats t.ex. att personer som 

uppger sig inte vara rasistiska alls (och som medvetet inte tänker sig själv som rasist) 

kan ändå ha fördomsfulla rasistiska, stereotyp-drivna, undermedvetet reaktioner. 

I korta drag är stereotyper en allmänt, icke-kontextuell bild av en individ. Det tar inte 

hänsyn till de unika egenskaperna som alla individer besitter [19]. 

Hilton och Von Hippel [20] tror att det stereotypiska tänkandet tjänar flera syften 

som speglar en mängd olika kognitiva och motivationsprocesser. Ibland kan 

stereotyper uppstå som ett sätt att minska på ansträngningen hos betraktaren vid 

tolkning av andra individer. Genom att låta betraktaren förlita sig på tidigare lagrade 

kunskaper istället för inkommande information blir informationsbehandlingen lättare. 
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Stereotyper uppstår även till följd av omgivningsfaktorer som olika sociala roller, 

gruppkonflikter och skillnader i makt. 

Karaktärsdesigners inom spel förlitar sig mycket på stereotyper då det kan hjälpa 

spelaren i en fartfylld spelmiljö att tolka en karaktärs avsikter och möjliga handlingar 

[1]. T.ex. fungerar de oändliga horder av fiender i många spel då de utnyttjar 

människans tendens att tilldela gemensamma drag för de med liknande antydning. 

Med hjälp av stereotyper kan man göra karaktären omedelbart mer tillgänglig, 

minnesvärd och överraskande. 

Bra designer skapar även minnesvärda karaktärer genom att använda utslitna 

stereotyper och bearbeta dem på så sätt att de har några drag som går emot den 

aktuella stereotypen. Dvs. man skapar dem med omvänd-stereotyp-egenskaper, som 

t.ex. Tetra från The Legend of Zelda: The Wind waker [21] är ledare för hennes 

piratgrupp, trots att hon är en kvinna. 

3.4.1 Könstereotyper – översexualiserade karaktärer  

Könstereotypiska karaktärer är mycket vanligt förekommande inom spel där kvinnliga 

karaktärer ofta har översexualiserade kroppar och klädsel medan de manliga har 

orealistiska övermuskulösa kroppar [22]. Manliga spelkaraktärer får väldigt breda 

bröstkorg och axlar, stora muskler, framstående käkar och överdrivna stora händer och 

fötter medan kvinnliga karaktärer tilldelas enorma bröst, extremt smala midjor och 

breda höfter [8]. Detta kan ge ett ohälsosam och negativ budskap för de yngre 

spelarna, då de kan uppfatta att det finns ett visst sätt män och kvinnor ska bete sig och 

se ut [22]. 

Adams [8] menar att man ska undvika översexualiserade karaktärer eftersom 

sådana är väldigt kliché och tilltalar endast en ung publik. Äldre spelare avskräcks 

eftersom de har sett sådant förr och är inte intresserad av det. Lättklädda kvinnor i 

strippklubbar är för att locka och hålla kvar män; en karaktär som ser ut på det viset 

skickar en tydlig signal om att kvinnliga spelare inte är önskad eller välkomna och 

därmed avskräcker dem. 

3.4.2 Halo effekten och attraktiva karaktärer 

Trots i förutsägbara och på förvånansvärt bestående sätt verkar människor inte kunna 

hjälpa att reagera på en annan person utifrån utseendet, även inför motstridiga 

uppgifter som dyker upp under en pågående interaktion [1]. Olika studier har visat att 

ett vackert ansikte har tydliga fördelar [17]. ”Halo effekt” är kort och gott antagande i 

hur vi behandlar attraktiva människor bättre än vad vi gör med de som är mindre 

attraktiva [7]. Attraktiva personer blir sedda som varmare, snällare, starkare, mer 

känsliga, mer sociala, mer socialt övertygande och dominanta, och t.o.m. smartare än 

andra [1]. Det händer rentav att attraktiva personer får lindrigare straff i domstolen och 

kan även få företräde vid anställning. 

De egenskaper som ger högre attraktionsvärde är ett symmetriskt ansikte och 

kropp och en rak profil [1]. Motsatsen till detta är ett asymmetriskt ansikte och kropp, 

sneda tänder, ohälsosam hud, svag käke och en utbuktad profil. Enligt vissa forskare 

är anledningen till att människor har en sådan kraftfull fördom mot de som är 

attraktiva kan vara att det indikerar om personens hälsotillstånd. En person med 

asymmetri visar ett uppenbarligt tecken på sjukdom och anses därför inte vara 

attraktiv. Andra forskare menar att människor sätts i en positiv sinnesstämning när de 

betraktar personer med tilltalande drag. De blir då mer benägna att bedöma personen, 

eller t.o.m. händelser i allmänhet, mer positivt. 

Vad som anses attraktivt utöver de grundläggande egenskaperna kan naturligtvis 

variera kraftigt mellan kulturer [1]. Människan har utvecklats kulturellt och historiskt 

specifika ändringar av vad som är ”ideal” skönhet. Dessa egenskaper kommer också 

att vägas vid bedömning om vad som är attraktivt. 
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I studien ”What is Beautiful is Good” av Dión, Barscheid och Walster [23] utförde 

författarna ett experiment för att bl.a. fastställa om fysiskt attraktiva personer 

förutsetts att ha mer socialt önskevärda personlighetsdrag än de som är fysiskt 

oattraktiva. Förutom att resultaten visade sig att fysiskt attraktiva personer blev 

tilldelad mer positiva egenskaper förutsätt de även att deras liv kommer att bli 

lyckligare och mer framgångsrika jämfört med oattraktiva personer. Resultaten visade 

även att mer negativa egenskaper förknippades med personer som ansågs vara 

oattraktiva. Dión et al. drog därmed slutsatsen att en fysisk attraktiv stereotyp existerar 

och att det stämmer överrens med deras tes.  

De flesta protagonister i datorspel är attraktiva för att uppmuntra spelaren att se 

dem som smartare, starkare, snällare och är mer social kompetenta medan oattraktiva 

drag används för att skapa motvilja hos spelaren och bidrar till att skapa den rätta 

stämningen i spelet [1].  

Gard skriver [7] dock att han stött på argument där alltför attraktiva karaktärer kan 

bidra till orealistiska förebilder för yngre personer eller att vissa likställer sensuella 

karaktärer med sexism. I och med det bör spelutvecklare inte skapa den här typen av 

karaktärer. Gard kontrar med att berätta om att serietidningar i flera år har blivit 

kritiserad av att porträttera överdrivna starka och sensuella karaktärer men har trots det 

lyckats ha den största gruppen av bestående och lätt igenkännbara karaktärer. Han 

hävdar således att en karaktärsdesigner borde göra allt i sin makt för att göra 

karaktärerna så attraktiva som möjligt. En persons första intryck av en karaktär 

baseras med största sannolikheten på dess utseende. Om karaktären ger ett bra första 

intryck är chansen att spelaren blir intresserad av dennes personlighet högre.  

3.4.3 Babyface effekten 

En person som har stora ögon, liten haka, höga ögonbryn och panna, liten näsa och 

fylliga läppar och kinder har ett klassiskt babyface drag [1], [16], [24]. Det är alltså 

drag som påminner ett spädbarns. Ett biologiskt moget ansikte är däremot tvärtom och 

uppfattas som experter och inger respekt [16]. De med babyface brukar ses som 

varmare och mer pålitliga men kan också vara mer beroende, mindre ansvarsfullt, och 

är mer undergiven och lättare att manipulera. De har även lättare att befrias från 

ansvar, t.o.m. till den graden att de med ett babyface får lindrigare straff i domstolen. 

Psykologerna kallar detta en övergeneralisering: att hänföra drag av ett barn till vuxna 

med barnliknande drag.  

Den underliggande orsaken till denna fördom är densamma som med attraktivitet 

[1]. Vissa forskare hävdar att evolutionen spelar in – det är väldigt viktigt att ta hand 

om ett spädbarn. Detta har lett till att människan utvecklat kraftiga och omedelbara 

åtgärder mot barnliknande drag som uppmuntrar dem att vårda barnet och förhindra 

eventuella angrepp mot dem. Inom andra arter har demonstrationer visat att barn med 

mogna drag inte tas hand om lika väl som de andra barnen och kan rentav bli utstött. 

Forskning om spädbarn som fötts för tidigt, de som är födda med mindre ögon och 

mindre knubbiga kinder, har visat att man inte är lika benägen att vårda och fatta tycke 

om.  

Tidigare använde speldesigner babyface-proportioner för att spelaren ska kunna 

urskilja ett ansikte på skärmen trots att de hade begränsad upplösning. Men denna 

design kvarstår än idag i en tid präglad av miljöer uppbyggda med mängder av 

polygoner [1]. Detta kan bero på att karaktärer drar nytta av babyface effekten för att 

väcka ytterligare sympati och värme, samtidigt som de minskar förväntningarna hos 

spelaren. 
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4. Analys av spelkaraktärer  

Ett urval av spelkaraktärer inom olika genre har utförts för illustrera ett par exempel 

på existerande stereotyper i spelvärlden. Några av dem hör till liknande genre men har 

tagits med då de fungerar som ett bra exempel. Denna analys har gjorts utifrån 

litteraturstudiens resultat och stereotyper som tas upp här kommer därför vara 

begränsad till de som litteraturstudien berörde. Det kommer även att finnas några 

exempel på icke-stereotypa karaktärer eftersom det är viktigt att påpeka om deras 

existens, att karaktärer inte är enbart uppbyggda av stereotyper.  

4.1 Karaktärer med runda former 

De vänliga karaktärer har oftast rundade former eftersom cirkulär form ger en känsla 

av trygghet och verkar harmlös då det saknar spetsiga kanter. Därför brukar de goda 

karaktärerna vara uppbyggda kring det cirkulära konceptet [3].  

 

Figur 2. Från vänster: Kirby från Kirby’s Adventure Wii [25] och Goron från The Legend 

of Zelda: Twilight Princess [26]. 

Protagonisten Kirby från Kirby's Adventure Wii [25] är endast uppbyggd av 

rundade former. Hans mjuka och elastiska kropp gör att han kan expandera eller 

trycka ihop sig. Kroppen består i huvudsakligen av en sfär med två knubbiga armar 

och ovala fötter. Tack vare det upplever vi honom som en vänlig figur som inte skulle 

skada andra utan någon anledning – han verkar mjuk och ofarlig. Hans stora ögon och 

liten mun associeras till ett babyface vilket kan uppfattas som varm och pålitlig. 

Goron är en återkommande ras i spelserien The Legend of Zelda. De är en 

stenätande stam med kraftiga kroppsbyggnader men är trots det relativt fredliga. Deras 

utseende skiljer sig en aning från varje speltitel men de har i grunden samma fysiska 

egenskaper. Goron som syns i detta exempel är från The Legend of Zelda: Twilight 

Princess [26]. De är kraftigt byggda och täckt av ett material som påminner om 

trubbiga stenar vid områden som huvudet och ryggen. Kroppen domineras dock av 

rundade former, t.o.m. märken på kroppen består av rundade linjer och symboler 

vilket gör att han känns vänligare i kontrast med fienderna som protagonisten Link 

stöter på under sitt äventyr (se fig. 3).  
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4.2 Karaktärer med spetsiga former 

Karaktärer under denna kategori brukar ses som farliga och ovänliga p.g.a. de vassa 

dragen de har [3]. Därför är det inte ovanligt att skurkar i ett spel skapas med just 

sådana drag. 

 

Figur 3. Från vänster: Meta Knight från Kirby’s Adventure Wii [25] och Deku Baba från 

The Legend of Zelda: Twilight Princess [26]. 

Kirbys rival Meta Knight har en kroppsform som är nästintill identiskt med 

Kirbys. Det som skiljer sig är att Meta Knight har spetsigare drag på fötterna och 

annorlunda armar. Förutom det har han också spetsiga vingar bakom ryggen som 

påminner om fladdermusvingar, ett vanligt attribut som t.ex. onda demoner kan ha. 

Han bär även på plagg och vapen av skarp design vilket gör att han uppfattas som mer 

djärv och farlig i jämförelse med Kirby. Masken som han bär på döljer hans ansikte 

och får honom att kännas mystiskt. Med masken på är det omöjligt att läsa av hans 

ansikte och det blir därmed svårt att tyda honom men vi kan ändå utifrån hans form 

och utstyrsel få en bild av vad för typ av karaktär han är. 

De köttätande växterna Deku Baba är återkommande fiender i The Legend of 

Zelda. De attackerar omedelbart när de upptäcker spelaren, även om de inte utsätts för 

provokation. Deras utseende varierar väldigt lite mellan de olika titlarna i spelserien. 

Exemplet som tas upp här kommer från The Legend of Zelda: Twilight Princess [26]. 

Deku Baba har ovalformat huvud och mun med vassa tänder uppradade vid 

munöppningen. Även tungspetsen är vass för att komplementera resten av designen. 

Kroppen består av en stjälk med stora taggar och roten av spretiga blad. De har tydliga 

tecken som visar att de är farliga och hotfulla. Man bör inte närma sig dem ovarsamt 

eftersom de kan hugga till i vilken sekund som helst.  
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4.3 Attraktiva karaktärer 

 

Figur 4. Från vänster: Maya Fey från Phoenix Wright: Ace Attorney: Trials and 

Tribulations [27], Sheva Alomar från Resident Evil 5[28] och Sephiroth från Crisis Core: 

Final Fantasy VII [29]. 

Vad som anses vara attraktivt ligger givetvist i betraktarens ögon men som tidigare 

nämnt i litteraturstudien finns det faktorer som ger ett högre attraktionsvärde [1]. 

Dessa är ett symetriskt ansikte och kropp, och en rak profil. Karaktärerna i figur 4 

uppfyller alla dessa krav och faller därför in i kategorin attraktiva karaktärer. De har 

alla behagliga ansikten och chansen att spelaren kommer att fatta tycke för dem är 

därför högre. Det är inte endast goda karaktärer som kan tilldelas attraktiva drag. Även 

antagonisten som Sephiroth från Crisis Core: Final Fantasy VII [29] har ett attraktivt 

ansikte. Han är än idag fortfarande väldigt omtyckt och beundras av många. Mycket 

beror på att han är en väldesignad karaktär med en intressant story men genom att göra 

honom attraktiv ökar chansen ytterligare för att spelarna ska fatta tycke om honom. 

4.4 Oattraktiva karaktärer 

 

Figur 5. Från vänster: Brahne Raza Alexandros XVI från Final Fantasy IX [30], M. Bison 

från Street Fighter IV [31] och Zombie från Plants vs. Zombies [32]. 

Faktorer till vad som anses vara oattraktivt är naturligtvis motsatsen av det som är 

attraktivt, dvs. asymmetriskt ansikte och kropp, sneda tänder, ohälsosam hud, svag 

käke och en utbuktad profil [1]. Vad alla dessa karaktärer har gemensamt i exemplet 

ovan är att de på sitt sätt ser onaturliga ut, vilket oftast uppfattas som oattraktivt. 

Drottning Brahne från Final Fantasy IX [30] har ljusblå hud, en onormal hudfärg hos 

människor och är även kraftigt överviktig, vilket ses som ohälsosamt. Det kan 

förknippas med sjukdom och det anses därför inte vara attraktivt. Detsamma gäller för 

Zombin från Plants vs Zombies [32], han har abnormal hudfärg men till skillnad från 

Brahne är han väldigt tunn, nästan så att han kan falla isär av en stöt. Förutom det har 

han också asymmetriska ansiktsdrag och ett fåtal tänder kvar som gör honom ännu 

mindre tilltalande. Antagonisten M. Bison från Street Fighter IV [31] har symetriska 
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drag men hans ögon saknar iris och pupiller, vilket resulterar att endast ögonvitan 

syns. Det kan uppfattas som obehagligt och även associeras till sjukdom.  

4.5 Karaktärer med babyface 

 

Figur 6. Från vänster: Kairi från Kingdom Hearts [33], Spyro från The Legend of Spyro: 

The Eternal Night [34] och Mama från Cooking Mama [35]. 

Kairi är en av huvudkaraktärerna från Kingdom Hearts [33]. Hon har ett typiskt 

babyface, med stora ögon, liten näsa och ganska fylliga underläppar [1], [16], [24]. 

Förutom det har hon en liten haka och stort huvud i förhållande till kroppen, en 

dockliknande proportion. Hon uppfattas därför som en varm person och är omtyckt av 

andra. Som person är hon omtänksam och godhjärtat, vilket speglas på hennes 

utseende.  

Den lilla draken Spyro från The Legend of Spyro: The Eternal Night [34] har även 

han ett babyface. I likhet med Kairi har han stora ögon och ett stort huvud i 

förhållande till kroppen. Men till skillnad från Kairi är han uppbyggd av spetsigare 

former vilket gör att han uppfattas som djärvare. Han är en näpen liten drake som 

säkerligen har lätt att bli omtyckt, tack vare babyface effekten, samtidigt som han är 

djärv och självsäker. Det gör honom till en intressant karaktär då hans design skiljer 

sig från det typiska babyface-egenskaper.  

Karaktären Mama från Cooking Mama [35] har ett ansikte och proportioner som 

hör till babyface kategorin – hon är petit och har stora ögon. Dessutom har hon väldigt 

mjuka och runda drag som väcker positiva känslor hos betraktaren. I spelet agerar hon 

som instruktör och spelaren kan känna sig trygg eftersom hon ger ett intryck av att hon 

är vänlig och hjälpsam. Även om spelaren skulle misslyckas med uppgiften skulle hon 

uppmuntra dem istället för att kritisera. Det kan argumenteras att Mama inte tas seriöst 

då de som äger ett babyface inte ger ett intryck av att de är experter [1]. Dock är spelet 

utformat i en sådan miljö där det är ganska avslappnad och lättsamt, det är inget spel 

som tas på fullt allvar och hennes design passar därför in perfekt. 
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4.6 Översexualiserade karaktärer 

 

Figur 7. Från vänster: Kratos från God of War III [36] och Ivy från Soulcalibur V [37]. 

Kratos, antihjälten från spelet God of Wars III [36] är ett exempel på 

översexualiserade spelkaraktär. Han har en bred bröstkorg och axlar, är väldigt 

muskulös och har mycket kraftigt och framträdande haka [8]. Dessa är mycket vanligt 

förekommande drag hos en sådan karaktärstyp. Han är inte blygsam med att visa sin 

kropp heller, han bär på plagg som visar ganska mycket hud. Dock kan detta 

argumenteras att spelet utspelar sig i grekiskt mytologi, där det inte är helt ovanligt 

med halvnakna män. 

Några av de tecken som tyder på översexualiserade kvinnliga karaktärer är enorma 

bröst, smala midjor och breda höfter [8]. Ivy från fightingspelet Soulcalibur V [37] är 

designad med dessa drag och bär även på mycket åtsittande och avslöjande kläder. 

Med tanke på att hon är skapad för att slåss mot andra karaktärer verkar det väldigt 

opraktiskt med en sådan design. Det är dock inte överraskande med tanke på att denna 

typ av karaktär är ganska vanligt förekommande i fightingspel men det finns 

naturligtvis undantag (se fig. 8).  
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4.7 Icke-stereotypa karaktärer 

 

Figur 8. Från vänster: Gordon Freeman från Half-Life [38], Hildegard von Krone från 

Soulcalibur IV [39] och Tetra från The Legend of Zelda: The Wind Waker [21]. 

Det är nödvändigt att påpeka att även icke-stereotypa karaktärer exsisterar i 

spelvärlden. Gordon Freeman från Half-Life [38] porträtteras inte som den typiska 

FPS-hjälten (First-person shooter, en spelgenre med stor vikt på skjut- och 

projektilvapen där bildskärmen motsvarar spelkaraktärens synfält). Han är varken 

muskulös eller har drag som påminner om en sådan utan är en teoretisk fysiker, som 

efter ett misslyckat experiment blir tvungen att försvara sig. Dock ska det poängteras 

att han är en stereotyp i sig då karaktärer med glasögon brukar förknippas med 

intelligens. 

Som tidigare nämnt är det vanligt med lättklädda kvinnor inom fightingspel (se 

fig. 7) och de kan säkerligen hittas i nästan vartenda spel inom denna genre. 

Soulcalibur IV [39] kämpen Hildegard von Krone är några av de få som faktiskt är 

fullt påklädd från topp till tå (i denna bild håller hon i hjälmen) med en praktisk och 

smidig rustning som skyddar henne från inkommande attack. Detta gör henne mer 

unik inom denna spelgenre då majoriteten av kvinnorna på sätt och visst är ganska 

översexualiserade.  

I kapitel 3.4 togs Tetra från The Legend of Zelda: The Wind Waker [21] upp som 

ett exempel på en så kallad omvänd-stereotyp. Hon är en piratledare trots att hon är en 

kvinna. Positionen för piratledaren brukar i vanligt fall tilldelas män men genom att 

göra henne till ledaren blir hon mer minnesvärd då det är sällsynt med kvinnor i denna 

position.  
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5. Resultat 

5.1 Framtagning av spelkaraktären  

Utifrån resultatet av litteraturstudien och karaktärsanalysen kunde sedan framtagning 

av karaktären ske. Endast en karaktärstyp skapades eftersom författaren ansåg att det 

var tillräckligt för denna studie. Då fokusen inte ligger i karaktäriseringen har en kort 

beskrivning av karaktären arbetats fram för att ha en grund att utgå ifrån och 

underlätta framtagningen. 

Det resulterade i en ung, attraktiv och elegant kvinnlig karaktär av ond natur som 

ska passa in i ett äventyrs- och fantasy spel. Hon är iförd en skarp rustning lik de 

medeltida riddarna och är en mycket skicklig fäktare. Hon är en intelligent riddare 

med en kall personlighet som inte visar någon nåd för sina fiender.  

Med denna beskrivning kunde sedan det praktiska arbetet påbörjas. Den 

stereotypiska versionen av riddaren arbetades fram först eftersom den andra versionen 

utan dessa drag kommer att grunda sig på den. Karaktären skapades således i två 

versioner och resulterade i två concept arts. 

Karaktärens ansiktsuttryck och kroppsställning tecknades relativ neutral då 

betraktaren ska bedöma karaktären endast utifrån de fysiska attributen. Det kan 

försvåra tolkningen av karaktären men gör att betraktaren blir mer beroende av att 

bedöma och läsa av henne utifrån designen.  

5.1.1 Den stereotypiska versionen 

Många grova och snabba skisser på karaktären arbetades fram på papper först. Efter 

att ha kommit fram till en passande design arbetades karaktären vidare digitalt med 

programmet Adobe Photoshop, med hjälp av en ritplatta.  

Riddaren tecknades i en mer realistiskt stil och då människor fysiskt inte 

förekommer i så stora variationer [7], [8] är det viktigt att ta hjälp av kläder och 

accessoarer för att uttrycka karaktärens personliga stil som identifierar dem. Självklart 

kan karaktären fortfarande få typiska ansiktsdrag för att förmedla en viss egenskap 

men detta kan förstärkas ytterligare med hjälp av utstyrseln. Riddaren har därför fått 

ett mer skarpt ansiktsdrag – hakan och näsan är spetsig och även sminket vid ögonen 

är det. Detta är för att få henne att uppfattas som farlig då människor upplever sådana 

former som hotfulla och farliga [3]. Trots att hon är ond har hon fått attraktiva drag, 

dvs. symmetriskt ansikte och kropp och en rak profil [1] för att göra henne mer 

intressant och väcka intresse hos betraktaren.  

Även rustningen är designad kring det vassa konceptet av samma anledning som 

tidigare nämnt om karaktärens ansiktsdrag. Rustningen består av metall och domineras 

av hårda, ovänliga former för att ge ett intryck av att hon är farlig. Dessutom är 

kappan som hon bär på runt midjan slitet och kragen har taggiga änden, trots att den är 

mjuk, för att komplettera designen.  

Frisyren är däremot fin och slät i jämförelse med resten av designen för att ge 

betraktaren andrum. Överanvändning av de dramatiska formerna kan leda till att 

designen uppfattas som rörigt och ansträngande att se på. Då kan det vara bra att ha 

något som bryter mot detta. Riddaren domineras i överlag av vassa former men har 

delar som är mer släta och mindre detaljrikt för att det inte ska bli alltför rörigt. 

Eftersom de dramatiska formerna dominerar designen gör det inget om mjukare 

former förekommer. Den ger fortfarande ett intryck av att hon är farlig.  

För att förtydliga att karaktären är en riddare har hon fått ett svärd och liksom 

rustningen är den också dramatiskt formad för att komplementera resten av designen.  



 

  15             

 

 

Figur 9. Den stereotypiska versionen av karaktären. 

När karaktären blev färdigtecknad påbörjades därefter skuggning av henne i 

gråskala för att skapa en tredimensionell känsla. Med hjälp av skuggor känns 

karaktären mindre platt och vi ser formerna tydligare. Eftersom denna studie inte 

fokuserar på hur färger kan påverka vår uppfattning av karaktärer har endast gråa 

nyanser används då det är en ganska neutral färg. Arbetsprocessen för concept art är 

iterativ [4] där idéer ofta omarbetas och förbättras. Det är inget undantag för denna 

karaktär heller. Under processens gång har karaktären genomgått en del ändringar då 

det fungerade bättre än den tidigare versionen. 
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5.1.2 Den neutrala versionen 

När den stereotypiska versionen av karaktären var färdig kunde den neutrala versionen 

påbörjas. Till skillnad från den stereotypiska versionen behövde denna endast en enkel 

skiss på de delar som skulle omarbetas. Det var i princip bara att ändra på designen så 

att den fick mer rundade och mjukare former än den förra. Det var väldigt viktigt att 

visa tydliga skillnader mellan de två olika versionerna. Om skillnaden mellan dem är 

för subtila finns det risk att betraktaren inte kan avskilja dem och undersökningen 

skulle då misslyckas. Därför har ganska kraftiga modifiering gjorts för att förtydliga 

skillnaden men man ser fortfarande att det är samma karaktär.  

 

 
Figur 10. Den neutrala versionen av karaktären. 

I denna version fick riddaren ett mer mjukt ansiktsdrag – hakan och näsan är 

rundare och sminket vid ögonen är inte lika dramatiskt för att göra henne mer neutral. 

Dock får det henne att se vänligare ut då vi tenderar att uppfatta saker som är runda 



 

  17             

 

mer säkra [3]. För att fortsätta i samma riktning består nu hennes rustning nästan 

enbart av rundade former. De vassa delarna har tagits bort och ersatts med vänligare 

former istället. Kappan som hon bär på är nu osliten och hel, och hennes krage är 

luftig och mjuk. Även svärdet omarbetades. Handtaget ser nu mycket slätare ut i 

jämförelse med den stereotypiska versionen. Svärdets spets är inte lika sylvass heller. 

Skuggningen för denna version var inte lika krävande eftersom det mesta av 

arbetet hade gjorts under den första versionen. Dock krävdes det ändå en del ändringar 

för att anpassa det till den nya versionen. Kappan fick t.ex. målas om då den har en 

helt annan form än den första versionen. För övrigt gick det att återanvända ganska 

mycket från den stereotypiska versionen och kunde på så sätt påskynda 

arbetsprocessen. 

5.2 Enkätundersökningen 

Hur vi uppfattar saker och ting är väldigt subjektivt. Därför genomfördes en 

undersökning i form av enkät för att ta reda på hur andra upplever de två olika 

versionerna av karaktären. Enkäten var enkelt utformad för att öka chansen för flera 

att delta p.g.a. den begränsade tiden undersökningen hade. Enkäten skapades med 

hjälp av molntjänsten Google Drive. Frågor och innehållet av enkäten kan finnas i 

bilagan. 

I vilken ordning de två olika versionerna av karaktären som presenterades kan ha 

en påverkan på respondentens svar. Men då enkäten skedde över nätet med en enkel 

molntjänst gjordes ingen alternativt enkät med omvänd ordning. 

Karaktären presenterades i form av concept art till respondenten. De två 

versionerna av karaktären presenterades först tillsammans sida vid sida för att 

förtydliga för deltagaren att det är två olika versioner av henne. Därefter visades dessa 

var för sig och respondenten fick betygsätta hur de upplevde karaktären med 

likertskala – en skala som innehåller ett antal påstående [40] som mäter olika attityder 

hos respondenten. Måtten bestämdes av sifferskalor, från 1 till 5 där respondenten 

svarade genom att markera i vilken grad de tycker stämmer överens med karaktären. 

Vissa påstående om karaktären togs med även om hon inte är skapad för att uppfattas 

på det viset då det kan vara intressant att se vad för svar respondenterna ger. Därför 

har dessa tagits med i undersökningen.  Förutom det förekom även en alternativfråga 

om vilket kön karaktären har. Undersökningen avslutades sedan med några 

alternativfrågor om deltagaren. 

5.2.1 Presentation av resultatet 

 

Figur 11. Diagram som visar kön och åldern på deltagarna. 

Totalt var det 46 personer som deltog i undersökningen och majoriteten av dem var 

inte designer eller insatta inom detta ämne. Deltagarna bestod till största delen av män, 

endast en fjärdedel var kvinnor och nästan alla deltagare var mellan 21-30 år gamla. 
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Figur 12. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= god och 

5=ond. 

Den stereotypiska versionen fick ganska jämna svar mellan 2-4 men resultatet lutade 

sig en aning mer åt det onda hållet medan den neutrala uppfattades överlägset mer 

god. Det var ytterst få personer som tyckte att den neutrala versionen var ond. 

 

 

Figur 13. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= ung och 

5=gammal. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att karaktären i båda versionerna var ganska unga och 

nästan ingen uppfattade dem som gamla. 
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Figur 14. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= attraktiv 

och 5=icke attraktiv. 

Mer än hälften av deltagarna uppfattade att de båda versionerna av karaktären var 

attraktiva, där den stereotypiska versionen var attraktivast utav de två.  

 

 

Figur 15. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= glad och 

5=ledsen. 

De flesta tyckte att den stereotypiska versionen var mer ledsen än den neutrala och 

ingen ansåg att de var glada.  
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Figur 16. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= smart 

och 5= dum. 

De båda versionerna ansågs vara ganska intelligenta. Dock uppfattades den 

stereotypiska som smartare än den neutrala versionen. Ytterst få respondenter ansåg 

att de var ointelligenta. 

 

 

Figur 17. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= nöjd och 

5= arg. 

Många tolkade de båda versionerna som varken nöjd eller arg men det var fler som 

tyckte att den stereotypa designen gav ett intryck av att hon var mer arg än nöjd medan 

den neutrala i överlag inte visade dessa sinnesstämningar. 
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Figur 18. Diagram som visar hur respondenterna uppfattade karaktären, där 1= lycklig 

och 5= olycklig. 

Majoriteten av deltagarna uppfattade karaktären som olycklig och en stor del av dem 

tyckte att den stereotypiska var mer olycklig än den neutrala. 

 

 

Figur 19. Diagram som visar vilket kön deltagarna uppfattade karaktären har. 

Alla ansåg att karaktären var en kvinna, ett fåtal som svarade något annat än det hade 

svarat olika på de båda versionerna vilket kan ha varit en miss eller slarvfel.  
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6. Diskussion  

6.1 Karaktärsframtagningen  

Då karaktärframtagningen grundade sig på litteraturstudien och karaktärsanalysen blev 

det en viss begränsning på designen då den är anpassad efter dessa. Dock underlättade 

det ganska mycket för framtagning av karaktären eftersom anledningen till varför en 

viss typ av karaktär brukar designas på ett visst sätt var känd, som t.ex. att attraktiva 

ska ha ett symetriskt ansikte och kropp av orsaken att asymmetri tyder på sjukdom, 

vilket inte är attraktivt. 
Karaktären tecknades med ett neutralt ansiktsuttryck och kroppsställning, vilket 

gjorde det väldigt svårt att porträttera henne som ond då hon inte kan uttrycka sig med 

hjälp av dem. Detta problem upptäcktes ganska tidigt under karaktärsframtagningen. 

Det var svårt att få henne att uppfattas som ond utan att överdriva designen genom att 

exempelvis ge henne väldigt typiska detaljer som förknippas med ondska, som t.ex. 

dödskalle eller horn. Det bör inte vara nödvändigt att använda dessa för att få 

karaktären att framstå som farlig men det kan vara en enkel genväg för att uppnå den 

effekten.  

Det slutade med att karaktären inte fick den typen av detaljer, det skulle vara för 

enkelt och det passar inte riktigt henne att ha döskallar eller dylikt på rustningen 

eftersom hon är mer av den eleganta typen. Istället skapades hon med ganska kraftiga 

stereotypiska drag som spetsiga och vassa former. Vi accessoarer sådan som hotfulla 

och har även lätt att upptäcka dem då vi är mer alerta mot saker som verkar farliga för 

oss.  

Typiska skurkar brukar i många fall inte vara särskilt attraktiva men karaktären har 

ändå tilldeltas, enligt litteraturstudien, ett attraktivt ansikte. Detta kan ha påverkat 

respondenternas svar då attraktiva personer ofta blir sedda som snällare. Dock var det 

intressant att se om karaktären ändå kunde uppfattas som ond – hon har trots allt fått 

spetsigare drag i ansiktet som hakan, näsan och sminket vid ögonen för att visa att hon 

inte är vänlig.  

För att göra karaktären mer neutral och icke-stereotypisk för sin typ, dvs. ond 

skapades den andra versionen utan spetsiga drag. Då motsatsen till spetsigt är rund 

fick karaktären mer rundade och mjuka former. Denna version är en stereotyp i sig 

eftersom rundade former gör att karaktären genast ser mer vänlig ut. Dock är syftet 

inte att göra henne mer god utan endast för att designa om henne utan stereotypiska 

drag för elaka karaktärer.  

 Det finns naturligtvist undantag som t.ex. att en karaktär som ser och verkar vara 

illvillig egentligen är god. Dock är det problematiskt att uttrycka detta i endast en 

stillbild där karaktären har ett neutralt ansiktsuttryck och kroppspråk. 

6.2 Resultat av enkätundersökningen  

Det är då kanske inte särskilt förvånande hur resultatet för enkätundersökningen såg ut 

utifrån diskussionen av karaktärsframtagningen. Redan tidigt under framtagningen av 

karaktären misstänktes det att respondenteran kunde ha svårt tolka henne eftersom hon 

inte visar någon som helst känsla med ansiktet eller kroppen. 

Som förutsagt visade det sig att deltagarna hade svårighet med att tolka henne utan 

dessa eftersom det var ganska blandade svar för den stereotypa versionen angående 

om hon var god eller ond. Majoriteten av respondenterna ansåg att hon var attraktiv, 

vilket kan ha en viss inflytande på varför det var blandade åsikter i frågan om hon var 

god eller ond då attraktiva karaktärer brukar bli sedda som varmare och snällare. 

De som svarade på att hon var mindre attraktiv kan ha med stilen som karaktären 

var tecknad i att göra. Teoretiskt sett uppfyller karaktären ändå kraven på att vara 

attraktiv med ett symetriskt ansikte och kropp. Det kan bero på att den stilen inte var 
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tilltalande för dem och därför har de svarat att hon var oattraktiv. Detsamma gäller för 

den neutrala versionen. 

Den neutrala versionen ansågs vara mer god än den stereotypiska med mycket stor 

sannolikhet p.g.a. de rundade formerna men även för att hon ansågs vara attraktiv.  

De som ansåg att den stereotypiska versionen var ond kan vara personer som har 

någon form av bakgrund kring detta ämne och noterat de vassa drag eller att 

respondenterana jämfört de två olika versionerna och på så vis kommit fram till att den 

ser mer ond ut än den neutrala. Det är även möjligt att de använt sig av 

uteslutningsmetoden – om den ena är ond är det sannolikt att den andra är god.  

Den stereotypiska versionen av karaktären ansågs vara intelligentare än den 

neutrala. Detta beror nog på att den neutrala har mer rundade former och ett ansikte 

som påminner om ett babyface i jämförelse med den stereotypiska. Dessutom 

uppfattades den neutrala versionen som yngre. Ett moget ansikte inger respekt och 

uppfattas som experter medan de med ett mindre moget ansikte inte gör det till lika 

hög grad. 

Ingen av respondenterna ansåg att de två versionerna av karaktären var glada. 

Trots att karaktären har skapats med ett neutralt ansiktsuttryck tyckte de flesta att de 

båda var mer ledsna än glada. Kanske är det så att många tenderar att tolka karaktären 

som ledsen när hon inte ler eller visar några känslor. Av samma anledning är det inte 

konstigt att många av respondenterna uppfattade båda versionerna som olyckliga. Den 

stereotypiska versionen ansågs dock överlägset mer olycklig. Det kan bero på att 

hennes ögon är en aning annorlunda. Hennes pupiller är avlånga, vilket resulterar i att 

mer av irisen syns. I och med det blir blicken mer tom i jämförelse med den neutrala 

versionen och hon uppfattas som mer olycklig.  

Det var även många som tyckte att den stereotypiska versionen var mer arg än den 

andra och det kan bero på att hon har en mer aggressiv design. Den neutrala versionen 

har en behagligare design med rundade former och uppfattas därför som mer neutral. 

Detta bevisar att det är ganska svårt att skapa en viss typ av spelkaraktär utan att 

följa den stereotypiska mallen, i alla fall om karaktären är tecknad med ett neutralt 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Det hade nog gått bättre om karaktären fick 

uttrycka sin personlighet med ansiktet och kroppen eftersom det säger mycket om 

karaktären. Det är sällan att en karaktär står i en helt neutral pose, med risken att det 

blir tråkigt att se på. Det är mer intressant om den får en pose där den kan uttrycka sin 

personlighet. 

Resultatet skulle troligtvis varit tydligare om enkäten innehöll fler och mer 

varierade karaktärstyper eftersom det trots allt visade sig vara svårt att få ett 

övergripande resultat med endast en karaktärstyp. Det hade även kanske fungerat 

bättre om karaktären tecknades i en mer cartoon stil då det går att överdriva ganska 

mycket på former utan att karaktären ser alltför konstig ut. 

7. Slutsats 

Det visade sig vara ganska svårt att skapa en spelkaraktär utan att följa den 

stereotypiska mallen, i alla fall om spelkaraktären har ett neutralt ansiktsuttryck och 

kroppshållning. Vi är kanske så beroende av att tolka karaktärer utifrån stereotyper att 

vi hamnar i en situation där det blir svårt att identifiera karaktärer utan dem.  
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