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Tack!  
 
...till mina intervjupersoner som ville berätta om sina erfarenheter från spelbranschen, 
min handledare Marie Denward för sitt helhjärtade stöd och mina kollegor på Gone 
North Games för motivation och fler skratt än vad som borde vara tillåtet under en 
uppsatsperioden.     
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Abstrakt 
Syftet för denna studie var att explorativt undersöka vad som ansågs som god visuell 
karaktärsdesign enligt svenska spelgrafiker hos två olika studios. Med inspiration av 
tidigare forskning inom området var målet att utröna vad de ansåg var trovärdig och 
attraktiv design, utifrån deras erfarenheter som professionella karaktärsdesigner. Tre 
grafiker med olika erfarenhet av karaktärsdesign valdes ut och intervjuades. Resultatet 
visade att attraktivitet och trovärdighet kunde appliceras på hur designerna skapade 
sina karaktärer, men på olika sätt och beroende på vilket spel de arbetade på. Ibland 
var det spelarna som hade tolkningsföreträde på vad som var god karaktärsdesign, 
medan i andra fall karaktärsdesignern själv. Studien gav flera exempel på hur man kan 
arbeta för att förbättra sin karaktärsdesign för grafiker som ämnar till att bli 
karaktärsdesigners och en insyn i de förväntningar man som professionell kan möta 
inom fältet.  

 

Nyckelord: Attraktiv, trovärdig, karaktärsdesign, kvalitativ, spelföretag 

 
Abstract 
The aim for this study was to explore good visual character design based on the 
experiences of professional game artists situated in two different studios in Sweden. 
Inspiration was taken from earlier research in the field to use the terms attractiveness 
and believability to build the scope of the study and to explore the game artist’s 
experiences and views on the subject. Three game artists with different experience 
from working with character design were chosen and interviewed. The results were 
that attractiveness and believability indeed were applicable to the designers work, but 
in different ways and depending on which kind of game they were working on. 
Sometimes it was the player’s views which were the deciding factor for character 
design choices, and other times it was the character designer herself. The study gave 
several examples of how character designers can improve their work as well as an 
insight into the game industry and expectations professionals can meet in the field.  

 

Keywords: Attractive, believable, character design, qualitative, game company     
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1. Inledning 
Att avatarer eller spelkaraktärer ofta är attraktiva är något man som spelare stöter på i 
spelvärlden. Katherine Isbister (2006) skriver i ”Better Game Characters by Design – 
A Psychological Approach” att nästan alla spel innehåller attraktiva karaktärer, även 
de som är antagonister, då människor psykologiskt upplever positiva känslor av att se 
ett attraktivt ansikte. Exempel på karaktärsdrag som har höga betyg i attraktion är ett 
symmetriskt ansikte och kropp, en rak profil, en stark haka och hälsosam hud. Utifrån 
detta perspektiv anser hon att alla karaktärer bör designas med attraktiva drag och att 
oattraktiva drag bör användas med försiktighet och med medvetenhet om effekten 
dessa har på spelare.  

Ytterligare en anledning till att skapa attraktiva spelkaraktärer kan man hitta i Kim et. 
al. (2012) studie “I became an attractive person in the virtual world: User’s 
identification with virtual communities and avatar”, där forskarna skriver att 
attraktiva karaktärer i större grad gör det möjligt för spelare att identifiera sig med 
dem och att denna identifikation är viktig i synnerhet i en digital värld.  Att spelet 
innehåller attraktiva karaktärer är även något som kan tänkas påverka spelare till att 
stanna kvar i spelvärlden. 

Både forskning och litteratur pekar på att attraktiva karaktärer är ”det säkra kortet”. 
För att göra ett enkelt test på detta intervjuade jag spelare som valde att spela som 
oattraktiva karaktärer i onlinespel, för att se om de kunde motivera annorlunda 
karaktärsdesign. En del av resultatet var att spelarnas åsikter till viss del överenstämde 
med litteraturen, då även de föredrog attraktiva karaktärer i de spel de tog på allvar 
och ville leva sig in i. Framförallt ville de att karaktärerna skulle vara trovärdiga och 
passade i spelets story för inlevelsens skull. Denna erfarenhet gav en antydan till vad 
spelare vill ha i termer av karaktärer och ledde mig in på attraktivitet och trovärdighet 
som viktiga aspekter för en lyckad design. 

Idag finns det vissa förväntningar på vad som är en sådan lyckad design och det finns 
exempel där spelare diskuterar attraktiv design och visar exempel på hur utmanande 
det kan vara att skapa modeller som anses attraktiva. Ett tydligt exempel är 
forumtråden ”Bad attempts at Attractive Character Design” där spelare lägger upp 
bilder av spelkaraktärer som har en design eller en modell som misslyckas med att se 
bra ut, även om den framstår vara designad för att verka attraktiv. (Christelle, 2013) 

Men hur viktigt är attraktivitet gentemot trovärdighet? Är attraktivitet det man ska 
sikta på när man skapar karaktärer? Ernest Adams (2006) skriver att det är många 
faktorer som bidrar till vilka slags karaktärer som människor dras till. Han är en av få 
jag hittat som skriver att en karaktär inte måste vara attraktiv i betydelsen att den 
måste vara trevlig att titta på, utan måste vara kompetent konstruerad, välritad eller 
väl beskriven. Om karaktären inte är intressant, så är spelet mindre roligt att spela.  

På så sätt finns det inte en enkel designteori att följa för att skapa karaktärer som 
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kommer bemötas positivt av spelare, utan att man som grafiker måste följa en väg 
som man själv tror på och kan argumentera för.   

Därmed vill jag använda dessa begrepp för att ta reda på hur professionella 
spelutvecklare idag ser på vad som är attraktiv och trovärdig karaktärsdesign. Vad 
innebär dessa begrepp för dem och hur förhåller de sig till dessa aspekter i yrkeslivet? 
Har de skapat en egen filosofi om vad som ”fungerar” eller ligger deras metoder nära 
det litteraturen och forskningen säger? 

När ett inslag i en grafikers arbete handlar om att övertyga andra om varför en 
karaktärsdesign är bättre än en annan, så kan en studie om det visuella i 
karaktärsdesign leda till kunskap som man dessutom kan bygga vidare forskning 
kring.  

1.2 Syfte med studien 
Att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vad svenska yrkesverksamma 
spelgrafiker anser är viktigt i spelkaraktärers visuella design för att karaktärerna ska 
anses som tilltalande.  

1.3 Frågeställningar 
– Vad är viktigt för att skapa en trovärdig och attraktiv spelkaraktär? 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
För att introducera läsaren i ämnesområdet har jag gjort en granskning av tidigare 
forskning och litteratur som berör spelkaraktärsdesign. För att avgränsa området 
spelkaraktärsdesign, har jag sökt studier som enbart berört den visuella aspekten av 
spelkaraktärerna.    

I mina sökningar har jag använt orden “characters”, “game”, “attractive”, 
“believability” och “uncanny valley” och “qualitative” i mina sökningar på 
GoogleScholar, Södertörns databaser och Digra. Den forskning som fokuserat på 
andra designaspekter än det visuella som exempelvis animation har valts bort för att 
avgränsa resultaten. Detta beror på att jag anser att animation är ett stort ämne, både 
inom grafik och inom forskning som skulle lämpa sig i en större studie som både 
berörde det rent visuella och trovärdigheten i rörelser. Genom att avgränsa mig 
hoppas jag kunna undersöka mer grundligt i hur man kan arbeta med de visuella 
elementen som bidrar till att skapa den slutgiltiga produkten. 

Jag har inte hittat studier där professionella spelutvecklare intervjuas, utan det är 
oftast spelare som är respondenterna. Däremot så har jag hittat praktiska handböcker i 
ämnet som varit relevanta, som kan ha fungerat som inspiration till professionella 
grafiker och bidragit till den eventuella diskurs som finns när det kommer till 
spelkaraktärsutveckling.    

2.1 Spelkaraktär som begrepp 
Vad är egentligen en spelkaraktär? Även om det kan kännas självklart så kan 
begreppet beskrivas på olika sätt av teoretiker och forskare. 

Gard (2000) berättar att psykologin i tredjeperson- och förstapersonspel skiljer sig 
markant. Även om denna text kan tyckas vara gammal, så har jag tagit med den för att 
den nämner aspekter som nyare texter berör. Han skriver att man i tredjepersonspel 
alltid kan se sin karaktär, medan man i förstapersonspel ser genom karaktärens ögon. 
Det innebär att en karaktär i ett tredjepersonspel blir en karaktär som kan skilja sig 
från spelaren på ett annat sätt, med sin egen personlighet och motivation. Detta 
medför att en sådan karaktär kräver annorlunda design än en karaktär i 
förstapersonsvy, som borde designas för att underlätta för spelaren att känna att 
karaktären i själva verket är spelaren själv som utforskar spelvärlden. Gard (2000) 
skiljer därför på termerna ”avatar”, där karaktären är en representation av själva 
spelarens närvaro i spelet, och ”actor”, där karaktären skiljer sig från spelaren, med 
sin egen personlighet, karaktärsdrag och sinne. Avataren behöver därmed endast 
visuell design, medan en actor behöver en enhetlig karaktärsdesign med en 
personlighet som inte stör spelaren, vilket även gäller för karaktärer som inte är 
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spelbara. Någon speciell term för icke-spelbara karaktärer1 nämns inte. 

Däremot finns det idag spel där man tydligt spelar en karaktär med sin egen 
personlighet, motivation och karaktärsdrag utifrån ett förstapersonsperspektiv. Ett 
exempel på detta är Booker Dewitt i Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013), som 
visar hur designers idag experimenterat med att använda en actor i förstaperson.  

Adams (2006) menar att spelindustrin använder termen “avatar” för att referera till en 
karaktär i spelet som fungerar som en protagonist under spelarens kontroll. Mängden 
av avatarer som spelaren kan kontrollera skiljer från spel till spel och även spelarens 
relation till denne. Relationen kan se olika ut beroende på ifall spelaren kan se 
avataren, ifall spelaren designade karaktären själv, hur spelaren kontrollerar 
karaktärens rörelser etcetera. I de fall som spelaren inte får designa sin karaktär eller 
välja en avatar, så avgörs relationen till denne helt baserat på vad designern bestämde 
sig för att skapa för utseende till karaktären.  

Avatarer kan dock befinna sig på en skala mellan “icke-specifika” och “specifika”. En 
icke-specifik avatar är enligt Adams (2006) en karaktär vars utseende och karaktär 
inte syns. Ett exempel på det är Gordon Freeman i “Half Life”, som är designad för att 
underlätta för spelare att bli honom lite på samma sätt som Gard (2000) beskriver. 
Gordon Freeman är därmed gjord för att vara spelaren själv, snarare än en karaktär i 
sig själv, även om det finns media som visar hur han ser ut utanför själva spelet. Det 
var senare som speldesigners ville börja skapa fler karaktärer som hade sin egen 
personlighet, eftersom det var problematiskt att skapa en story kring en karaktär med 
en personlighet som man inte visste någonting om. Dessutom ville många designers 
visa sina karaktärer på skärmen, och så fort som det finns en visuell avbildning av en 
person, så börjar hen visa upp en egen personlighet. Ett exempel på en “specifik” 
avatar är Max Payne från spelserien med samma namn, som har flera relationer som 
påverkar hans liv. Spelarens relation till denna karaktär är mer komplex än till en 
icke-specifik karaktär. Det är inte spelaren som är hjälten, men spelaren identifierar 
sig fortfarande med karaktären. Spelaren vill veta mer om en specifik karaktär och vill 
veta vad som händer med hen i berättelsen.  

Mellan icke-specifika karaktärer och specifika karaktärer så finns det även karaktärer 
som hamnar mitt i mellan dessa två extremer enligt Adams (2006). Det finns de 
karaktärer som har en egen personlighet, men som fortfarande inte helt och hållet är 

                                                 

1 En icke-spelbar karaktär är en karaktär som inte kan styras eller kontrolleras av spelaren, vars 
beteende ofta är förprogrammerat. Denna karaktär kallas ofta för NPC (Non-Playable Character) 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Non-player_character)[Hämtad: 2013-12-09] 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Non-player_character
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detaljerade. Detta är vanligt i spel som har något svaga berättelser. I dessa spel så är 
det bra att använda sig av något stiliserade karaktärer som den äldre versionen av Lara 
Croft. Hon hade tydligare utseendemässiga attribut än personlighet och var en stand-
in för spelaren, snarare än en tredimensionell människa. Generellt sett, ju mer 
fotorealistisk en karaktär är desto mer kommer karaktären bli sedd som en 
självständig människa och kommer förväntas bete sig som sådan. Ett problem med 
sådana realistiska karaktärer är att spelaren blir mer kritiska till dem. Ett exempel på 
detta enligt författaren är att ingen bryr sig om att Super Mario är en rörmokare som 
hoppar på sköldpaddor med sitt stiliserade utseende, medan de förmodligen skulle 
göra det ifall de var fotorealistiska.     

Då jag valt att studera vikten av karaktärers utseende och deras trovärdighet, så är jag 
intresserad av avatarer som rör sig mot ”specifika” sådana i det spektrum av olika 
detaljer i karaktärsdesignen som Adams (2006) talar om, på så sätt att jag vill att 
karaktärens utseende på något sätt ska synas i eller utanför spelet. Men då en avatar 
enligt dessa definitioner är en protagonist under spelarens kontroll så passar 
definitionen inte mig då jag vill inkludera icke-spelbara karaktärer för att bredda 
studien och då det är intressant att se om det finns skillnader i hur man designar olika 
sorters karaktärer.  
Därför vill jag använda mig av ett mer generellt ord under min uppsats, det vill 
säga ”karaktär” eller “spelkaraktär”. Med dessa begrepp avser jag hädanefter en 
karaktär som har ett designat visuellt yttre som spelare kan se, antingen i spelet eller i 
media som visar upp spelkaraktärens utseende.    

2.2 Trovärdiga spelkaraktärer 
I artikeln “What do you mean by believable characters?: The effect of character rating 
and hostility on the perception of character believability” anser Michael Saengjob Lee et. 
al. (2012) att icke-spelbara karaktärer i spel inte är särskilt trovärdiga. De gör det dem ska 
göra i spelet, men det tar inte lång tid för spelaren att se att deras beteende är väldigt 
begränsat. Diskrepansen mellan deras maskinlika beteende och deras mänskliga utseende 
hindrar dem från att bli trovärdiga karaktärer i spelvärlden. Forskarnas definition av 
trovärdiga karaktärer i spel lyder som följer: 

”..the size and nature of the cognitive gap between the character player’s experience 
and the character they expect. When the player’s expectations match their experience, 
a character is fully believable. The larger the gap, the more likely it is to interfere with 
suspension of disbelief.” (Lee et. al. 2008 se Lee.et al. 2012)  

På så sätt tolkar jag att trovärdighet enligt definitionen är starkt förknippat med vilka 
förväntningar spelaren har på denna karaktär, för att denne ska acceptera karaktären 
som trovärdig.  

Vidare menar Lee et. al. (2012) att forskning om trovärdiga karaktärer har varit 
sällsynt och att trovärdighet har olika mening i olika discipliner, men att attributen 
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känsla, personlighet, utseende, mål och social relation varit av vikt för att förstå 
trovärdiga karaktärer. För att undersöka detta närnare utformade forskarna en 
undersökning online där respondenter fick se en icke-spelbar karaktär interagera med 
spelaren och fick sedan svara på frågor om hur trovärdig denna karaktär var. 
Forskarna undersökte vilka kvaliteter de kunde hitta i spelkaraktärer och satte dem i 
fem kategorierna utseende, personlighet, mål, känslor och sociala relationer. 
Karaktärernas “utseende” innebar alla kvaliteter som är visuellt synbara som 
kommunicerar kön, ålder, etnicitet, längd och socio-ekonomisk status. När människor 
tittar på en karaktär så gör de inte bara gissningar på vilken typ av karaktär det är, 
men också hur de kan interagera med den. För att göra en trovärdig karaktär, så måste 
dennes utseende göra mer än bara visa på demografisk information. Dess utseende 
måste också antyda trovärdiga kvaliteter som känsla och personlighet. “Personlighet” 
innebär unika och speciella kvalitéer hos spelkaraktärer, som särskiljer dem från andra 
karaktärer och har visat sig vara en av de viktigaste aspekterna för att skapa trovärdiga 
karaktärer. “Mål” är också en viktig kvalitet utifrån spelkaraktärsdesign. Exempelvis 
så måste karaktärens kläder vara designad med stor eftertanke utifrån dennes roll, 
eftersom olika roller skapar olika förväntningar hos spelare. Karaktären måste också 
visa inre känslor för att antyda till inre processer. Slutligen så är det viktigt att 
karaktären har en eller flera sociala relationer, detta eftersom andra studier har visat 
att om en karaktär har en relation till andra karaktärer så bidrar det till att spelare 
accepterar dem som verkliga. Detta stämmer även överens om spelaren upplever en 
relation till den karaktär som den interagerar med. Forskarna ställer sig frågan hur 
dessa fem kategorier bidrar till en karaktärs trovärdighet, och huruvida någon av dem 
är viktigare än någon annan.  

Lee et. al. (2012) utgår från att upplevelsen av trovärdigheten av spelkaraktärer skiljer 
sig beroende på om det är erfarna spelare eller oerfarna, eftersom mer erfarna spelare 
är vana vid olika spelsituationer och förstår snabbare hur de ska förhålla sig till 
spelvärlden och karaktärerna i denna än oerfarna spelare. De antar även att hotfulla 
karaktärer kan komma att verka mer livliga och därför mer trovärdiga, samtidigt som 
goda karaktärer kan hjälpa spelare att klara sina uppdrag vilket också kan påverka 
trovärdigheten. De spelkaraktärer som utvärderades i studien var tagna från rollspel 
(RPG). Karaktärerna blev valda utifrån hur högt och hur lågt betyg spelet de 
figurerade i fått på Metacritics2 och utifrån huruvida karaktären var vänlig eller 
hotfull. Icke-spelbara karaktärer från spelen ”Oblivion” (Bethesda Game Studios, 
2006) och ”Two Worlds” (Reality Pump, 2007) blev utvalda, där en ond och en god 
karaktär valdes ut från respektive spel. Spelarna fick sedan svara på frågor om deras 
trovärdighet utifrån deras spelvärlds respektive kontext och de fem attributen 

                                                 
2 Hemsida som samlar erkända kritikers betyg på bland annat filmer och spel från och skapar ett 
sammanlagt betyg utifrån dessa. (http://www.metacritic.com/) [Hämtad: 2013-12-09] 
 

http://www.metacritic.com/


13 

 

personlighet, utseende, social relation, mål och beteende.  

En intressant aspekt i mitt tycke utifrån denna studie är att trovärdighet inte 
nödvändigtvis betydde hur realistisk karaktären var i allmänhet, utan att det även kan 
betyda hur trovärdig den är utifrån den spelvärld och kontext den befinner sig i. På så 
sätt kan det tänkas vara så att även orealistiska icke-mänskliga karaktärer kan vara 
trovärdiga eftersom de passar in i den miljö de befinner sig i.  

Resultaten i Lee et. al. (2012) studie visade att utseende, beteende, mål, känsla och 
personlighet visade starka samband till generell trovärdiget, medan social relation inte 
verkade lika viktigt. När det kom till generell trovärdighet så fick utseende det högsta 
betyget. Studien visade även att det spel som hade mer trovärdiga spelkaraktärer var 
spelet som hade högst betyg på metacritics3, vilket antyder att spelkaraktärers 
trovärdighet har ett stort inflytande på hur positivt ett spel tas emot. Studien visade på 
att den grad av trovärdighet konstruerad av en karaktärs utseende bibehålls så länge 
som andra trovärdiga egenskaper inte motsäger de signaler utseendet skickar ut. Detta 
eftersom det kan skapa negativa känslor när spelares förväntningar inte uppfylls. 
Därmed uttrycker forskarna att designen av en karaktärs utseende bestämmer den 
generella trovärdigheten av en karaktär. 

Resultaten visade även att vänliga karaktärer visade statistiskt signifikanta högre grad 
av trovärdighet än hotfulla karaktärer, vilket kan innebära att vänskapliga karaktärer 
är mer konstanta eller att de onda karaktärerna inte var lika välutvecklade som de 
vänliga. (Lee et al. 2012) 

Utifrån denna text kommer jag ta med mig att trovärdighet till stor del kopplas till just 
karaktärers utseende, vilket gör att frågor kring det visuella utseendet hos 
spelkaraktärer känns viktig att studera närmare. Ytterligare en viktig aspekt i 
begreppet “trovärdighet” är att det är kopplat till spelares förväntningar av vad som är 
trovärdigt. Detta kommer jag ta med mig till den intervjuguide som jag skapar för att 
genomföra studien och kan även motivera framtida studier om just spelares 
förväntningar.    

2.3 Attraktiva spelkaraktärer 
Nedan kommer jag att gå igenom vad litteratur och forskning säger om fördelaktiga 
yttren hos spelkaraktärer. Vad är attraktivt och hur kommer det sig att det är attraktiva 
yttren som är intressanta i spel?  

Isbister (2006) menar att den utvecklade grafiken idag lättare kan förmedla känslor 
och att ansiktet är den viktigaste mänskliga kommunikationskanalen i vårt sociala 
samspel. Det är viktigt att känna till hur den “sociala ytan” fungerar för att designers 

                                                 
3 Hemsida som samlar erkända kritikers betyg på bland annat filmer och spel från och skapar ett 
sammanlagt betyg utifrån dessa. (http://www.metacritic.com/) [Hämtad: 2013-12-09] 

http://www.metacritic.com/
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ska göra smarta val i termer av karaktärsdesign. Utseendet påverkar hur en person blir 
sedd och behandlad av andra och ett attraktivt yttre leder till att positiva kvaliteter blir 
projicerade på personer som har attraktiva drag. Denna process kallar hon för 
“haloeffekten”. Exempel på dessa kvaliteter är att personerna blir sedda som varmare, 
snällare, starkare, mer känsliga, mer sociala, mer benägna till att övertala, mer 
dominanta och även smartare än andra. De karaktärsdrag som har höga betyg i 
attraktion är ett symmetriskt ansikte och kropp, en rak profil, en stark haka och 
hälsosam hud medan ett exempel på en oattraktiv karaktär är asymmetriska drag i 
ansikte och kropp, sneda tänder, ohälsosam hud, svag käke och en konvex profil. 
Forskare har även kopplat haloeffekten till evolution, då attraktivitet indikerar hälsa. 
Isbister (2006) skriver att människor ofta kommer in i ett positivt tänkande eller får en 
positiv attityd när de ser attraktiva drag, vilket kan sträckas till att de ser på en 
situation i en mer positiv dager. Däremot nämner hon att ideal skönhet är kulturellt 
betingat, vilket man måste vara medveten om när man diskuterar vad som är attraktivt. 
För att koppla detta till spel så tar hon upp Jak och Kira från spelet “Jak and Daxter, 
The Precursor Legacy” som exempel till attraktiva karaktärer och motiverar deras 
utseende genom att argumentera för att det ökar oddsen att spelaren identifierar sig 
med Jak och ser Kira som en potentiell partner. Då de flesta hjältar och hjältinnor är 
attraktiva, så uppmuntrar det spelarna till att se dem som smartare, starkare, snällare 
och mer sociala, detta på grund av haloeffekten.  

Toby Gard (2000) nämner också haloeffekten i sin artikel “Building Character”. Han 
skriver att han stött på argument att spelutvecklare inte ska skapa väldigt attraktiva 
karaktärer, eftersom dessa skapar orealistiska förebilder eller att dessa är sexistiska, 
speciellt i serievärlden. Han anser dock att eftersom serier innehåller den största 
gruppen av karaktärer som hållit sig genom åren som är lätt igenkännbara, så anser 
han att karaktärsdesigners borde göra allt i sin makt för att göra karaktärer så 
attraktiva som möjligt. En persons första intryck kommer med största sannolikhet att 
basera på hur karaktären ser ut, vilket bidrar till att man sedan kan intressera spelare 
för karaktärens personlighet. Vidare menar han att en karaktär måste ha värdighet, en 
design som objektifierar karaktären istället för att få den att framstå som en levande 
varelse kommer att förhindra att spelare känner empati och relaterar med den. En 
karaktär som är attraktiv, trovärdig och begär respekt, kommer spelare tycka om och 
kanske till och med bli en förebild för en spelare. Han nämner även att vi ser 
attraktiva karaktärer som mer självständiga, sociala, intressanta och spännande. 

På så sätt så kopplas attraktiva drag till positiva känslor och förväntningar som ger 
positiva attribut. Därför tycker jag att det är intressant att se vilka slags attribut de 
yrkesverksamma karaktärsdesigner jag intervjuar vill att spelare projicerar till sina 
egna karaktärer. Använde grafikerna attraktivitet som ett verktyg för att rätt slags 
attribut skulle kopplas till sina karaktärer?  

Hur ens karaktärer ser ut kommer ha en enorm påverkan på hur spelare kommer att 
känna för dem enligt Adams (2006). Många designers börjar skapa en karaktär genom 



15 

 

att tänka på dennes utseende först. Detta fungerar ifall karaktären inte kommer ha 
okomplicerad karaktär som inte kommer att förändras mycket under loppet av spelet. 
Denna design kallas för “konst-driven karaktärsdesign” och lämpar sig även i det fall 
som man vill utnyttja sig av dennes utseende till marknadsföring, serier eller andra 
typer av produkter. Sedan finns även “story-driven” karaktärsdesign, som är ett 
alternativ där man använder både visuella och beteendemässiga designtekniker för att 
skapa sin karaktär. 

I studien “Exploring the uncanny valley with Japanese Videogame Characters” av 
Edward Schneider et al. (2007) så undersöktes relationen mellan mänskligt utseende 
och grad av attraktivitet hos spelkaraktärer. Författarna presenterar termen ”Uncanny 
Valley”, en referens som är vanlig inom virtuell karaktärsdesign enligt författarna. 
Teorin innebär att en robot vars utseende är mänskligt men inte helt och hållet, 
framkallar en negativ mänsklig reaktion. Det kan då uppstå en dal i hur familjär 
karaktären känns och hur attraktiv karaktären uppfattas, och dalen innebär att dessa 
två aspekter försämras. Detta var något forskarna ämnade att undersöka, eftersom det 
ansåg det vara viktigt för speldesigners att känna till hur utseendet på deras karaktärer 
påverkade spelare och vilken typ av utseende som skapade denna dal. Ytterligare en 
motivering var att den utvecklade grafiken ökade risken för att fler karaktärer 
hamnade i “Uncanny Valley”.  Under den kvantitativa studien så undersöktes 60 
personer om deras reaktioner på 75 digitala karaktärer från spel och annan media. 
Resultaten visade att det var stiliserade människor som generellt fick högst grad av 
attraktivitet av respondenterna. Forskarna fann även att oattraktiva karaktärer i studien 
var de som var klart och tydligt mänskliga i sitt utseende, men hade drag som kändes 
starkt icke-mänskliga. Även icke-mänskliga karaktärer som saknade mänskligt skelett 
ansågs som oattraktiva av respondenterna. Resultaten antydde att karaktärer som var 
skapade för att se mer mänskliga kunde ibland, men inte alltid göra dem bättre. Den 
säkraste kombinationen enligt forskarna för en karaktärsdesigner var att göra en icke-
mänsklig karaktär som hade möjligheten att bete sig som en människa.  

Enligt Adams (2010) så är målet med karaktärsdesign att spelare behöver karaktärer 
för att kunna identifiera sig med dem och bry sig om dem. De bästa spelen är de som 
inkluderar komplexa karaktärer som inte bara är hjältar eller skurkar utan faller 
någonstans mitt i. Om karaktären är ointressant, så är spelet mindre roligt att spela. 
Det är många faktorer som bidrar till vilka slags karaktärer som människor dras till. 
Han nämner att en karaktär inte nödvändigtvis behöver vara attraktiv på sättet som att 
den måste vara fin att titta på, utan snarare vara kompetent konstruerad, välritad eller 
väl beskriven. Hens attribut borde överensstämma harmoniskt som tillsammans med 
kläder, ansiktsuttryck, kropp borde uttrycka hans roll tydligt. Ytterligare exempel på 
visuell karaktärsdesign skriver Ernest Adams (2010) om när det kommer till 
hypersexuella karaktärer. Dessa är resultat av praktiken att överdriva sexuella attribut 
på män och kvinnor för att göra dessa mer sexuellt intressanta, åtminstone för 
tonåringar. Manliga karaktärer får ett brett bröst och axlar, stora muskler och en 
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framträdande haklinje, medan kvinnor får gigantiska bröst, smala midjor och breda 
höfter. Karaktärerna framstår även som orealistiskt långa, med små huvuden och 
långa ben. Han skriver att dessa avskräcker äldre spelare, som har sett detta förut och 
kvinnliga spelare, som får signalen att de inte är välkomna.  

2.4 Kostymdesign och färg 
Ytterligare en aspekt att ta i beaktande när det kommer till de visuella 
designelementen när man skapar karaktärer är deras kläder, den färgpalett de tillgivits 
och vad dessa säger om karaktären.  

Shao-Kang Lo (2008) definierar i artikeln “The impact of online game character’s 
outward attractiviness and social status on interpersonal attraction” att onlinespel är 
mindre samhällen där social interaktion sker inuti en virtuell värld, där man precis 
som i verkliga livet kan manipulera kläder och utseende. Syftet var att ta reda på hur 
detta influerade mellanmänsklig attraktion. Under studiens experiment framkom att 
spelkaraktärers höga grad av attraktion och sociala status bidrog till högre 
mellanmänsklig attraktion än karaktärer med låg attraktion och social status. Enklare 
uttryckt så ansågs avatarer med mer avancerade och detaljerade kläder samt 
accessoarer som mer attraktiva, vilket ledde till forskarna med stöd av tidigare studier 
drog slutsatsen att de hade en högre chans att få kontakt med andra spelare och få fler 
vänner. (Lo, 2008) Även om detta är en studie som handlar om onlinespel, så kan man 
ändå se antydan till att karaktärers kläder och accessoarer påverkar den status man 
tillskriver en karaktär som kan knytas till karaktärsdesign. Ju mer detaljerade kläderna 
är på en karaktär, desto högre status tillskrivs denna karaktär.  

Men att göra kläder för detaljerade måste göras med försiktighet, om man ska följa 
Toby Gards (2000) artikel. Han menar att även om människor kan se likadana ut så 
kan man göra stora variationer med hjälp av kläder och kostymdesign. Däremot 
uttrycker han att ju enklare en kostymdesign är, desto lättare är det för en person att se 
och känna igen och minnas den. Komplexa och överrenderade kläder skapar 
förvirrande resultat, därför bör man prova att överdriva existerande element till sin 
essens, för att få den simplaste representation man kan få för att få igenom det 
budskap man försöker uttrycka. 

Även Adams (2006) tycker att man inte ska överarbeta detaljerna och skapa för 
många distinkta visuella kännetecken. Två eller tre brukar vara tillräckligt. Fler än så 
och karaktären kommer att börja se löjligt ut. Han nämner att kläder är en viktig 
aspekt när det kommer till karaktärsdesign. Exempelvis så säger en karaktärs val av 
vapen säger mycket om karaktären. Gillar karaktären en yxa så föreslår det någon som 
är våldsam, medan fäktningssvärd föreslår en karaktär som är en elegant aristokrat. En 
annan utseendemässig komponent är hårstil och smycken som finns kvar även om 
kläderna kan förändras. Båda används för att kunna identifiera en karaktär bättre. 
Speciella smycken har en lång tradition av magi, meningsfullhet eller mysticism, som 
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förlovningsringar, militära medaljer, krucifix och stålarmband som används av Sikher. 
Man behöver inte ge smycket specifik mening, utan använda dem för att göra 
karaktären distinkt från andra.  

Färg bör enligt Gard (2000) också användas sparsamt för att symbolisera en karaktär 
men gärna vara framträdande, eftersom färgerna då börjar symbolisera karaktären. 
Det är alltid bra att inkorporera design som visar en karaktärs essens och ge denne 
detaljer som ger subtila ledtrådar om vem hen är. Exempelvis glasögon för intelligens. 
Adams (2006) anser också att när man skapar sin karaktär att man borde fundera över 
dennes färgpalett, speciellt för kläderna. I Tomb Raider så hade Lara Croft ett turkost 
linne, en färg som ingen annan karaktär hade under den tiden. Om man såg turkost, så 
visste man att det var Lara. Adams anser att karaktärer kan dela färgpalett så länge 
som proportionerna av färganvändandet skiljer sig från individ till individ. Han anser 
att man måste använda färger som reflekterar en karaktärs attityd och emotionella 
temperament. Medan Stålmannen använder mättade färger som ska representera 
“sanning, rättvisa och det amerikanska sättet”, så använder sig Batman som är “The 
Dark Knight of Gotham” mer omättade, mörka färger. 

Gard (2000) skriver att så mycket som har med karaktärsdesign att göra är så 
subjektivt och bara frågan vad som egentligen är attraktivt skulle kunna argumenteras 
för i timmar. Han anser att det är viktigt att oavsett hur många guidelinjer man skapar 
att minnas att dessa är endast guidelinjer, och att nytänkande, humor och originalitet i 
ens design kräver att regler måste brytas. 

2.5 Stereotyper i spel 
Ytterligare en aspekt som nämns i forskning och litteratur som berör den visuella 
aspekten av karaktärer är stereotyper, vilket kan appliceras på kläder men också resten 
av utseendet.  

Enligt Isbister (2006) så bedömer vi en karaktär eller en person utifrån dennes 
utseende när vi möter denne. Denna bedömning gör vi utifrån stereotyper. En 
stereotyp är ett mönster som associeras till en typ av person. Detta mönster innehåller 
personliga attribut som vi kan ge personen enbart utifrån utseendet. Det kan handla 
om hur personen väljer att klä sig, hens kroppstyp, ålder, ras, kön, hur de pratar och 
med vilka de umgås med. När vi väl har tyckt oss hitta ett mönster eller en stereotyp 
som vi tycker att personen passar in i, så är det vanligt att vi letar efter fler kvaliteter 
hos personen som stämmer överens med dessa. Detta gör att kvaliteter som inte 
stämmer överens med våra fördomar eller mönstret förbises. Denna handling gör vi 
för att sociala möten ska bli mer förutsägbara. Spelkaraktärer använder sig av detta 
tänkande, och bra designers gör karaktärer minnesvärda genom att även ge dem drag 
som går emot deras stereotyp. Stereotyper är ett bra sätt att visa för spelare hur de 
borde reagera till en karaktär, men man måste ta i beaktande att de även kan alienera 
spelare och bryter man stereotypen med ett par udda attribut så ökar man 



18 

 

sannolikheten för att skapa en djupare upplevelse som spelare minns.  

Adams (2010) skriver att en bra karaktär kan vara stereotyp, men att man måste ha 
något som skiljer hen åt från andra karaktärer. Dessutom måste de vara trovärdiga. Är 
det en karaktär som inte kommer ha någon djupare karaktärsutveckling så får han inte 
ha för många drag som går emot hens person, även om detta är mer möjligt att 
utforma med mer komplexa karaktärer. Sammanfattat borde en spelkaraktär vara 
tilltalande för människor, trovärdig och måste kunna vara möjliga för spelare att 
identifiera sig med för att bli minnesvärda.  

Ett exempel på stereotyper nämner Isbister (2006) där hon argumenterar att de flesta 
människor kopplar personlighetsdrag som hur varma karaktärerna är och hur 
ansvariga de är för sina handlingar med drag som liknas vid bebisar. Hon nämner att 
drag som stora ögon och pupiller, liten haka, höga ögonbryn och panna, liten näsa, 
fulla läppar och kinder påminner om ett barn. Biasen är att bebisansikten kommer 
anses som mer varma, mer beroende, mindre ansvarsfulla och mer undergivna och 
manipulerbara. Att koppla attribut från ett barn till vuxna eller djur kallas för 
övergeneralisation. Att göra babyansikten på spelkaraktärer var enligt författaren 
populärt tidigt i spelhistorien eftersom de var lättare att identifiera, men har fortsatt 
även till idag för att ge sympati och värme till karaktärer.  

I studien “The Appeal of Cute Monkeys” skriven av Susana Pajares Tosca (2003) så 
använde hon sig av kvalitativ metod för att undersöka huruvida karaktärernas yttre i 
spelet Super Monkey Ball bidrog till spelupplevelsen. Hon använda sig av kvalitativa 
frågeformulär för att i den första fasen se hur spelkaraktärernas utseende togs emot av 
erfarna och erfarna spelare i olika åldrar, för att se ifall de höll med om att aporna var 
söta. Under andra delen av testet så fick testpersonerna spela spelet för att svara på 
ifall det fanns någon koppling mellan hur roligt spelet var med hur de såg på 
karaktärerna. Resultaten visade att intervjupersonerna tyckte att de söta aporna gjorde 
spelet bättre, även om de inte hade räddat det ifall speldesignen varit dålig. Spelarna 
levde sig ofta in i rollerna som karaktärerna och valde gärna den minsta apan, 
eftersom de tyckte att det var roligare att vinna med en barnslig apa som framstod 
som en underdog. (Tosca, 2003) På så sätt så kan man säga att karaktärernas utseende 
hade viss påverkan som för spelarna var positiv på den helhetliga spelupplevelsen. 

2.5 Attraktivitet som begrepp för denna studie 
Även om det som är attraktivt utifrån litteraturstudien ovan har ett par generella drag 
kring vad som anses tilltalande på olika sätt, så kommer jag inte använda mig av en 
enda definition av attraktivitet som jag leder mina respondenter till. Jag vill ta reda på 
hur de själva ställer sig till ordet och vad de pratar om när de svarar på frågor som 
handlar om attraktivitet. Med det möjliggör jag för spontana svar och åsikter som är 
aktuella i den professionella spelvärlden i Sverige idag, speciellt när det det som anses 
attraktivt enligt Isbister (2006) kan skilja sig från kultur till kultur.  
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3. Teori 
Denna del avser vara en fördjupning i de teorier som visat sig vara relevanta i den 
tidigare forskning och litteratur som avhandlats ovan, för att förstå och analysera 
spelkaraktärers utseende. Dessa anser jag vara viktiga att belysa och sammanfatta 
ytterligare under denna rubrik, då de legat till grund för utformningen av denna studie. 
Dessa kommer användas som inspiration för min intervjuguide och ger en 
utgångspunkt för att förstå viktiga aspekter i visuell karaktärsdesign, som genomsyrat 
min forskning. På så sätt kommer de även användas för att ge ett djup och analysera 
mina resultat.   

3.1 Färglära 
Zamitto (2005) skriver i sin artikel att grafiken är det mest inflytelserika 
kommunikativa elementet i digitala spel och att färg spelar stor roll för det visuella. 
Många spelgrafiker använder färg intuitivt, medan ett mer medvetet användande kan 
skapa en mer insiktsfull och inlevelserik spelupplevelse. Hon utgår ifrån traditionell 
färglära, undersöker färgers betydelse och applicerar detta på spelkaraktärer, 
gränssnitt och markörer för vänliga/fientliga karaktärer. Hon beskriver vikten av 
färgvalen i miljöer, då starka färger ger ett glatt intryck medan kalla eller omättade 
färger ger ett mer nedstämt intryck. Starka färger kan användas som ledljus, varma 
färger uppfattas vara närmare. Hon konkluderar att det finns lite skrivet om 
färganvändning i spel, och tycker att designers borde vara medvetna om de färgval de 
gör, och vilka känslor färgerna kan bidra med, för en bättre spelupplevelse. 

Bruce Block (2008) skriver i boken “The Visual Story” att oändliga variationer av 
färger kan ändra åskådarens intryck med hjälp av diverse medel, så som kontrast och 
tonomfång, varma och kalla nyanser och hur färgerna reagerar på varandra när man 
arbetar med till exempel komplementfärger. Komplementfärger är motsatta färger i en 
färgcirkel.  

Till stöd för min analys har jag använt den traditionella färgcirkeln, som visar primär-, 
sekundär- och tertiärfärger. Den är också ett redskap för att se färgharmonier, som 
ovan nämnda komplementfärger och analoga färger. Dessa kommer jag använda för 
att förstå det som intervjupersonerna berättar i relation till färg som kan vara av 
relevans för att skapa attraktiva och trovärdiga spelkaraktärer. På nästa sida finns ett 
exempel på en färgcirkel.    
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2Exempel på färgcirkel med primära, sekundära och tertiära färger. Färgerna i 
motsatsförhållande till varandra i cirkeln är de som enligt texten ovan är 
komplementfärger. (Davies, 2013) 

 

3.2 Haloeffekten 
Under litteraturgranskningen om attraktiv karaktärsdesign så har teorin kallad för 
“haloeffekten” använts av flera författare. Denna kan vara av värde att beskriva 
närmare för att förstå dragningen till attraktiva karaktärer.  

Teorin kring haloeffekten myntades av Edward Thorndike (1920) som gav fenomenet 
sitt namn. Han utformade studien “The Constant Error in Psychological Ratings”. 
Han ville hitta empiri på att vissa attribut som vi ger till individer har hög korrelation 
med vilken typ av utseende de har. Han ville se ifall han kunde hitta samband mellan 
vad jag tolkar som positiva fysiska kvaliteter som röst, fysik, bäring och energi och 
jämföra dessa med personliga kvaliteter som ansvar, osjälviskhet och grad av 
tillförlitlighet. Hans experiment visade att det fanns en för hög korrelation mellan 
fysik och till inre kvaliteter som intelligens, ledarskap och karaktär. Hans resultat 
visade även att de officerare som av respondenterna blev bedömda med negativa 
attribut påverkade även resten av attributen som sattes på dem. (Thorndike, 1920) 

En studie som kopplas till haloeffekten är även “What is Beautiful is Good” av Karen 
Dion et. al. (1970) som också kan användas som exempel för att förstå fenomenet.   

Syftet med studien var att ta reda på om fysiskt attraktiva personer antogs ha fler 
socialt önskade personlighetsdrag än oattraktiva. Resultaten visade att oavsett kön på 
testpersonen så ansågs de var mer attraktiva även bära på fler socialt önskvärda 
karaktärsdrag. De troddes leva mer lyckade, sociala, uppfyllande liv, ha ett högre 
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ansett jobb och bli bättre makar/hustrur än oattraktiva personer. Däremot ansågs 
attraktiva personer bli något sämre föräldrar än oattraktiva personer. Resultaten 
antydde att det existerade en fysisk attraktiv stereotyp som är kompatibel med ”det 
som är vackert är bra” tes.  

Denna teori motiverar kraften attraktiva utseenden har för människor och ger större 
förståelse till varför ett sådant perspektiv är relevant att studera kring i termer av 
karaktärsdesign. Utifrån detta har jag valt att ha med frågor i min intervjuguide som 
dels behandlar vilka attribut hos spelkaraktärer som grafikerna anser är attraktiva och 
hur utseendet påverkar den bild de vill skapa av sina egna karaktärer. Är haloeffekten 
något som används medvetet av grafikerna för att skapa karaktärer som spelare 
snabbare vill relatera till? 

3.3 Uncanny Valley 
När det kommer till vad som är en attraktiv modell, så har begreppet ”Uncanny Valley” 
dykt upp som något man som karaktärsdesigner bör undvika.  

Teorin myntades av Masahiro Mori (1970), som nämnts i tidigare forskning. Teorin 
har sin grund i upplevelsen att ju mer robotar blir lika människor, så ökar vår känsla 
av familjäritet och positiva känslor gentemot dem. Detta sker tills man når en svacka, 
som han kallar för ”Uncanny Valley” där det människoliknande utseendet istället blir 
främmande och skapar negativa reaktioner hos betraktaren. När en robot inte har 
några människoliknande drag, så har den låg känsla av familjäritet. 

Mori (1970) illustrerar detta fenomen genom exemplet med en handprotes som är 
designad för att så långt som det är möjligt efterlikna människans form och utseende. 
Att göra den mer lik en mänsklig hand ökar familjäriteten gentemot den. Denna 
familjäritet bryts däremot när man tar i handen och märker att den inte är äkta, vilket 
leder till att den istället känns främmande. Även om handen är visuellt lik en 
människa så hamnar familjäriteten på en bottennivå, vilken kallas för “Uncanny 
Valley”. Han ber designers att försöka skapa objekt som har en viss familjäritet, men 
som inte är alltför mänskliga för att råka hamna i dalen och skapa negativa känslor 
snarare än positiva.  

Eftersom min uppsats handlar om visuell karaktärsdesign så är ”uncanny valley” en 
viktig teori att koppla till då den tillsammans med tidigare forskning antyder att 
karaktärer förlorar både attraktivitet och trovärdighet för betraktare eller i mitt fall 
spelare ifall de hamnar i dalen av det familjära. Därav är det av intresse att se hur 
professionella grafiker förhåller sig till detta fenomen. 
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3Denna graf visar dalen som benämns som ”Uncanny Valley”.  Den visar hur 
familjäriteten hamnar i en dal när den mänskliga likheten på karaktären når en viss 
nivå. 
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4. Metod 
För att undersöka hur man kan skapa trovärdiga och attraktiva spelkaraktärer så har 
jag valt kvalitativ forskningsintervju som metod. Detta för att jag explorativt vill 
utforska professionella grafikers erfarenheter och åsikter i ämnet.  

Kvale (2009) skriver att kvalitativ intervjumetod är en möjlighet för forskare att få ta 
del av respondenternas kunskaper. När en respondent blir delaktig i hens berättelser, 
så skapas möjligheten att nå djupare kunskap inom vissa områden än vad kvantitativa 
formulär kan ge. Därför kan kvalitativ metod bidra till ny kunskap kring ämnen som 
både är kända och okända.  

Jag har valt att fokusera på den visuella aspekten av karaktärsdesign för att avgränsa 
mig, detta för att hålla mig inom den korta tidsramen för denna studie och för att ge 
ett fokus till intervjuerna för att motverka alldeles för skilda svar. Detta har varit en 
medveten avgränsning då karaktärsdesign är ett brett ämne. Jag har valt att inte ta med 
frågor som berör animation eller fördjupat mig i hur man skriver en bakgrundshistoria 
för en karaktär, detta för att hålla min avgränsning.  

Jag har valt att skapa en halvstrukturerarad intervjuguide till min undersökning med 
öppna frågor.  Denna guide innehåller frågeområden, för att hjälpa mig att prata kring 
de frågor jag vill besvara utifrån studiens syfte. Kvale (2009) skriver att en 
intervjuguide kan innehålla ett par ämnen som bör täckas, eller innehålla en detaljerad 
sekvens av välformulerade frågor. Den halvstrukturerade intervjun innehåller en 
översikt av ämnen och förslag till frågor. Det beror på studien hur noga forskaren bör 
följa intervjuguiden och ifall denne ska tillåta sig att följa sitt omdöme och följa upp 
intervjupersonernas svar i nya riktningar som kan öppna sig.  

Det finns en rad olika frågor man kan använda sig av i en intervju, de viktiga för mig 
är inledande och sonderande frågor som är öppna. Därefter har jag följdfrågor som är 
specificerande i sin art, i det fall personen hamnar utanför det jag vill ta reda på under 
studien. 

4.1 Urval 

I denna studie har jag använt mig av ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär 
att intervjupersonerna har specifika egenskaper som anses vara relevanta för studien 
(Kvale, 2009). 

Jag har hittat respondenterna genom kontakter och vänners vänner som ingått i 
kriteriet att de skapat karaktärer i spel professionellt. Tanken med detta är ett de med 
större sannolikhet kan tänkas ha fått viktiga insikter och erfarenheter i sitt arbete som 
kan säga något om hur paradigmet de befinner sig i ser ut när det kommer till 
trovärdig och attraktiv spelkaraktärsdesign.  
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4.2 Genomförande av intervjuer 
Mina tre intervjuer gjordes genom Skype då ingen av respondenterna bodde 
tillräckligt nära mig. Dessa samtal spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram 
kompatibelt med Skype, detta med respondenternas godkännande och pågick i totalt 
45-60 minuter. Detta för att hålla mitt tidschema och transkriberingar på en rimlig 
nivå. Jag tyckte även att längre tid skulle vara orimlig att kräva från de 
yrkesverksamma grafikerna som tog sig tiden för att prata med mig.    

Jag valde att inte definiera vad som var trovärdigt och attraktivt i förväg, eftersom en 
del i studien var att ta reda på vad som kan ingå i attraktivitet och trovärdighet enligt 
grafikerna själva. I de fall jag fick frågan om vad jag menade med begreppen så 
bollade jag tillbaka frågan till intervjupersonerna vad de själva tyckte. I det fall 
respondenterna valde ett annat ord för det, så fortsatte jag att använda det ordet för att 
ta reda på mer om grafikernas åsikter kring vad det innebar för dem.   

4.3 Avgränsningar 
Jag har inte valt att rikta in mig på grafiker som specifikt arbetat i 2D eller 3D, eller 
gjort karaktärer till en specifik spelgenre. Genom att hålla detta öppet så hoppades jag 
att urvalet skulle leda till en bredd av erfarenheter och svar. Respondenterna jag fick 
kontakt med arbetade både med 3D och 2D, modeller och en arbetade enbart med 
koncept och texturering. De kom från två olika företag som gjorde olika typer av spel. 
Jag kommer presentera dem närmare längre fram i studien.   

Som jag nämnt tidigare under tidigare forskning om spelkaraktärer, så nämner Gard 
(2000) att det finns en viss skillnad mellan ”avatarer”, där karaktären är en 
representation av spelarens närvaro i spelet, och ”actors”, som är en karaktär som 
skiljer sig från spelaren, med sin egen personlighet, karaktärsdrag och sinne. Medan 
avataren endast behöver visuell design, så behöver en actor en enhetlig 
karaktärsdesign med en personlighet som inte stör spelaren. Icke-spelbara karaktärer 
behöver samma slags karaktärsdesign som spelbara karaktärer. (Gard, 2000) På så sätt 
har jag valt att inte göra en distinktion mellan spelbara karaktärer och icke-spelbara 
karaktärer när det kommer till urval av vilka typer av karaktärer som de professionella 
grafikerna har gjort, då båda typer kan tänkas behöva samma slags karaktärsdesign. 
Eftersom jag är ute efter trovärdig och attraktiv design, så borde de principer 
grafikerna delar med sig av kunna appliceras på både spelbara och icke-spelbara 
karaktärer.  

4.4 Informerat samtycke 
Respondenterna fick information om att studien handlade om attraktiv och trovärdig 
karaktärsdesign. De blev även tillfrågade ifall de kunde förbereda material från sina 
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arbetsprocesser med en eller fler karaktärer som de skapat inför intervjun. Slutligen 
fick de informationen att de även kunde uttrycka sina åsikter med andra karaktärer än 
sina egna som exempel.   

Kvale (2009) skriver att deltagarna bör informeras om syftet och procedurerna i 
forskningsprojektet. Information om konfidentialitet borde ingå där och vem som 
kommer få tillgång till intervjun samt deltagarnas eventuella tillgång till utskriften 
och analysen av kvalitativa data. Att ge information om en undersökning innebär att 
en avvägning med att ge för mycket information och att utelämna aspekter som kan 
vara betydelsefulla för intervjupersonerna. I vissa metoder så undanhålls 
intervjupersoner det egentliga syftet för att kunna ge sina spontana åsikter och inte 
styras till att ge specifika svar.  

I mitt fall så valde jag att låta respondenterna höra orden attraktivitet och trovärdighet, 
men såg till att ta reda på vad de själva lade för värderingar i ordet lite längre fram 
under intervjun, för att se om de började prata om dem begreppen spontant när de gav 
exempel på hur de visuellt designat sina karaktärer.   

4.5 Databehandling 
Jag har inspirerats av det Kvale (2009) skriver om den hermeneutiska 
forskningsintervjun, där samtalet handlar om kunskap som kan tolkas när det sedan 
skrivs ut. Den tolkning som skapas, görs genom att textens helhetliga mening förstås 
utifrån en hermeneutisk cirkel, där meningen nås genom en växling av textens delar 
och helhet. Syftet är att nå en giltig och gemensam tolkning av en texts mening. 

Även om jag sammanfattat delar av utsagorna på detta sätt så har jag valt att till stor 
del använda citat. Detta eftersom jag tycker det skapar en mer levande text och tillåter 
läsarna att göra sina egna tolkningar utifrån det grafikerna berättade.  

Jag har valt att använda mig av tillvägagångsättet Ad-hoc i databehandlingen. Kvale 
nämner Ad-hoc som en metod som öppnar upp för möjligheten att använda flera olika 
tekniker för att finna mening i ett material (Kvale, 2009). Jag valde 
meningskategorisering och meningskoncentrering till databehandlingen.  

Kvale (2009) skriver om meningskategorisering som en metod där intervjun delas upp 
och reduceras efter kategorier. Meningskoncentrering är ett verktyg som används till 
att formulera långa meningar och utsagor till en koncis sammanfattning av innebörden 
i dessa.  

På så sätt har jag kategoriserat utsagorna utefter de teman jag hittade när jag 
analyserade mina transkriberingar. Jag valde att göra mina transkriberingar 
ordagranna i sin helhet, men utelämnade talspråk som jag inte ansåg påverkade 
utsagorna. Transkriberingarna uppgick till 23 sidor, som jag därefter strukturerade 
utefter de teman jag ansåg att respondenterna talade kring när jag ställde mina frågor.  
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Vissa uttalanden sammanfattade jag i den kommande analys och resultatdelen för att 
utsagorna skulle bli lättare att följa, och använde citat i de fall jag tyckte de var 
talande för det temat som dessa handlade om. I vissa fall använde jag långa citat 
eftersom jag själv ansåg att det skulle bli mer intressanta att följa än mina egna 
sammanfattningar av utsagorna. 
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5. Resultat och Analys 
Nedan kommer jag presentera mina resultat och löpande analysera de teman som 
framkom under intervjuerna med hjälp av min litteraturgenomgång, tidigare forskning 
och teorier jag valde för studien. Jag har valt att blanda resultatet som innehåller citat 
och korta sammanfattningar med intervjupersonernas berättelser med min analys 
utifrån litteratur och teori. Detta för att jag anser att texten blir mer levande när man 
blandar de två. Jag kommer inleda med en kort presentation av mina intervjupersoner 
och sedan gå in på de erfarenheter och tankar de hade om hur man kan arbeta med 
karaktärsdesign. Bilderna är tillhandahållna av respektive grafiker och rättigheterna 
tillhör respektive företag. Alla grafiker har givit sitt tillstånd att publicera sitt fulla 
namn. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
Emmy Wahlbäck, Game Writer och Concept Artist.  

Jobbat professionellt med karaktärer i två år, med tidigare erfarenhet som praktikant 
på olika spelprojekt. Har även arbetat som texturerare. Verksam hos Coffee Stain 
Studios. 

Viktor Nyström, 2D och 3D Game Artist.  

Jobbat professionellt med karaktärer i snart två år. Har även gjort arbete för andra 
företag innan. Har även gjort karaktärer i 2D till tidigare spelprojekt. Verksam hos 
Paradox South.  

Magnus Nyström, 2D och 3D Game Artist. 

Jobbat professionellt med karaktärer och environmental art i snart två år, har tidigare 
erfarenhet inom mindre spelprojekt. Verksam hos Paradox South. 

5.2 Spelkaraktärer som grafikerna skapat 
Inledningsvis berättade grafikerna om spelkaraktärer de skapat. Medan Emmy 
berättade hur hon skapade sina koncept till sina karaktärer till ett actionspel, så 
berättade Magnus och Viktor om karaktärer både i 2D och 3D som de gjorde till både 
äventyrsspel och strategispel.   

Emmy: “Huvudkaraktären i vårt spel heter Skye och Sweet är hennes lillasyster. Sweet var 
den första karaktären vi utvecklade till vårt spel som var helt ny. Vi hade ingen design till 
henne. Jag visste att hon skulle ha samma färg som sin storasyster, orange, eldrött hår. Sweets 
personlighet som vi utvecklade var att hon var mycket mer lekfull, lite yngre.” 
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4Koncept på "Sweet" av Emmy Wahlbäck, Coffee Stain Studios 

 

Då spelaren styr Sweet utifrån ett förstapersonsperspektiv i spelet så blir hon 
spelarens “avatar” ifall man kopplar till Gards (2001) definitioner av en spelarkaraktär. 
Samtidigt är hon en “actor” då hon tydligt har sitt säregna utseende, beteende, historia 
och personlighet och kan ses i filmsekvenser i spelet där hon figurerar. Sweet blir på 
så sätt även en “specifik” karaktär, utifrån Adams (2006), då Emmy tydligt beskriver 
hennes personlighet. På så sätt visar Emmy att det är fullt möjligt att konstruera en 
personlighet på sin karaktär även om man ser med hennes ögon i spelet. 

Emmy: “Sweet är ute och fightas för att hon tycker det är så himla kul så hon vill inte att det 
ska se ut som att hon har en uniform på sig, så hon har bara knutit sin dräkt som en overall 
runt midjan och satt fast massa små klistermärken och målat på den”.  

 
Viktor berättade hur han gjorde mer generiska karaktärer som skulle synas på långt 
avstånd, då de bland annat arbetade med strategispel på företaget. Dessa karaktärer 
hade inte samma typ av karaktärsdesign som de karaktärer som fanns i stora rollspel 
enligt honom, men det fanns fortfarande ett designtänk bakom dem.  

 

 
5Karaktärsmodeller som Viktor Nyström hos Paradox South arbetat på. 
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Viktor: “Det jag jobbar med nu är mycket historiska karaktärer. Företaget gör mycket spel 
som handlar om historia, nationer. Ska jag göra en soldat från 1600-talet Algeriet, så ska det 
vara en sådan soldat. Det blir mycket korrekta historiska detaljer. Jag har även jobbat med 
karaktärer som inte är fullt realistiska.” 
 

Magnus som jobbar på samma företag som Viktor valde att berätta om en karaktär 
han gjort till ett indiespel som han tidigare arbetat med. Karaktären påminde om 
Emmys karaktärer då den hade ett i spelet synligt utseende och var designad med en 
historia och personlighet i åtanke.  

Magnus: “Vi gjorde karaktärer till ett 2D-spel. Då var det en kompis som var en designer som 
gjorde karaktärsbeskrivningar i textform, så konceptade vi utifrån dem. En av dem är Nicholai 
Sitwin och är ryss, som är före detta oljedirektör typ vars båt har gått på grund. Då är han kvar 
på vraket och blivit galen. Han skulle vara lite sliten, i en direktörskostym, han skulle levt i 
öknen i ett år. Då fick man göra lite research, hur ser en sliten människa ut och hur ser en 
sådan kostym ut. Han var rolig att göra.” 
 

Nicholai är ett exempel på storydriven-
karaktärsdesign som Adams (2006) pratar om i 
litteraturen, där man använde beteende i harmoni 
med visuella designtekniker för att skapa karaktärer.  

På så sätt gav grafikerna exempel på hur de 
arbetade med sina karaktärer på olika sätt. Ofta 
berättade de om att de hade en tanke vem 
karaktären var under skapandet av designen, något 
de återkom till under intervjuerna.  

Grafikerna berättade även kort om vad de 
inspirerades av i sitt arbete. Emmy berättade att 
hon i princip alltid använde referenser och försökte 
hämta inspiration utanför spelvärlden för att skapa 
sin design.  

Emmy: “Jag kollar alltid på referenser, jag är noga 
med att aldrig ta referenser rakt av. Speciellt inte 
med spelkaraktärer så vill jag inte kolla på andra spels karaktärer, jag vill varken gå ifrån och 
göra något som ett annat spel har gjort och jag vill heller inte härma, jag försöker tänka 
outside the box.”  

 

Viktor berättade hur han inspirerades av nordisk mytologi för att skapa karaktärer till 
ett nedladdningsbart paket till ett av strategispelen han arbetade på. 

 

6 Koncept på Nicholai Sitwin av 
Magnus Nyström 
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7Karaktärerna som Viktor Nyström hos Paradox South arbetade på. 

 
Viktor: “Vi gjorde ett paket med vikingar. […] Då baserade vi krigsgubben som ger en tips i 
krig, på utseendet av Tor, guden. Den vise mannen baserade vi på Oden, han saknar ett öga 
och har ett vitt skägg. Ytterligare en lönnmördartyp baserades på Loke. Så vi använde 
mytologi som grund.” 

 

Magnus tyckte att verkligheten kunde användas för att förbättra en karaktärsdesign, 
även om den inte var realistisk i sig. 

 
Magnus: “Jag gillar när det är en koppling till verkligheten. Det är intressant att alltid ha med. 
Jag minns ett exjobb av en kompis som gick i Skövde som handlade om hur man gör 
fiktionella karaktärer bättre genom att kolla på verkligheten, då hade han en orch och förde 
över en cool fjäderdesign från verkligheten så blev den bättre.” 

 

På så sätt var verkligheten ett viktigt verktyg för alla grafiker att inspireras av för att 
förbättra sin karaktärsdesign, oavsett om karaktären de arbetade på var designad för 
att vara realistisk eller befinna sig i en framtida sci-fi värld.   

5.3 Attraktiv och trovärdig karaktärsdesign 
Respondenterna använde olika ord för “attraktivitet” som i vissa fall naturligt ledde in 
på vad som var trovärdigt för dem. Nedan har jag strukturerat utsagorna efter de 
teman som jag tyckte mig se när jag analyserade utsagorna.  

5.3.1 Sött, coolt, tilltalande och fräckt 

Grafikerna berättade mer om vad de inspirerades av när de skapade sina karaktärer 
under intervjuerna och hur de tänkte kring karaktärernas utseenden. Emmy berättade 
hur hon kämpade med att få till ett speciellt utseende med karaktären Sweet: 

Emmy: “Jag ville inte att hon skulle kännas som, hon heter ju Sweet, hennes personlighet ska 
inte domineras av att hon är söt, det är bara hennes yttre. […] Det var viktigt för mig att det 
skulle se praktiskt ut […] Jag ville inte att hon skulle ha gullig kjol och skutta runt och vara 
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töntig, hon är ju jättehäftig fast hon är lite barnslig. Jag hade inspiration från lite 
skatekulturskläder, från början hade hon baggy byxor, men det var svårt med hennes 
exoskelett och sedan japansk streetfashion.” 
 

Karaktären Sweet skulle utstråla en söthet, som är en stereotyp Isbister (2006) beskrev 
vara fördelaktig i spel, med stora ögon och bebisansikte. Däremot tolkar jag att Emmy 
skapade en personlighet och utseendemässiga attribut för att bryta mot stereotypen 
med målet att skapa kontraster som Isbister (2006) också nämner. 

Emmy: “Jag tycker personligen när jag spelar en söt karaktär, så vill jag känna att den är 
gullig men att den också kan spöa skiten ur saker. Man ska känna att Sweet ser liten och 
oskyldig ut, men hon studsar runt i fighterna och bryr sig inte, hon vill bara spränga saker för 
att hon tycker det är så roligt. Hennes storasyster tar mer saker på allvar, den här karaktären 
tar inte fighten på allvar överhuvudtaget, hon vill ha kul, hon tycker om att slåss.” 
 

Emmy berättade även om vad hon själv tyckte var en attraktiv karaktär och använde 
ordet “coolt” för att beskriva det utseende som hon tyckte om, och använde Sweets 
syster Skye som exempel. 

 
Emmy: “Jag har ju designat de här karaktärerna så som jag tycker är riktigt attraktivt, 
karaktärer som jag skulle vilja spela, jag tycker de här karaktärerna är ascoola allihop, och det 
är så vi har utvecklat dem, vi har tagit såna saker som vi på företaget tycker är häftiga, som 
ger karaktärerna liv. Jag tycker Skye är en jättecool karaktär.” 
 
Bartek: ”Kan du beskriva hur hon är attraktiv och cool?” 
 
Emmy: “Jag tycker det syns på henne att hon är gjord för det hon gör. Jag har fokuserat 
mycket på att hon skulle ha auktoritet i hennes axelskydd, hela hennes armor är ganska 
slimmad och kroppsnära. Hon har ganska kantig form på axlarna till exempel som gör att det 
känns mer som en militäruniform. Den är väldigt aurodynamisk, för hon är den mest allmänna, 
hon har assault rifle, hon ska snabbt kunna gå in i en fight. Hon ser ut som en elitsoldat.” 
 

Att karaktärens vapen var viktigt var något även Viktor nämnde. 

Viktor: “Jag är en detaljperson, jag bryr mig mycket om detaljer. Jag pillar gärna på små 
oviktiga detaljer, bältspännen t.ex. Det ska kännas att det går ihop. Jag kollar mycket på 
detaljer, skulle den här karaktären bära det här vapnet, är det rimligt?” 
 

Vad som var attraktivt i det här fallet var att Skyes utseende representerade vem hon 
var och vad hon gjorde i spelet. Skye beskrevs som mer än bara ett skal, hon skulle ha 
ett eget liv och hennes utseende, kläder och attiraljer skulle berätta något om hennes 
person. Att axlarnas form skulle representera auktoritet och hennes vapenval säga hur 
hon tyckte om att slåss, stämmer överens med det Adams (2006) sade om att man bör 
använda vapenval som ett sätt att säga vilken typ av karaktär det är. Karaktärens ”mål” 
är även det inkorporerat i designen, som Lee et. al. (2012) tog upp som en viktig 
aspekt för trovärdig karaktärsdesign, men som i detta fall togs upp vara attraktivt. 
Detta tycker jag visar att de två begreppen går in i varandra. 
  



32 

 

Emmy berättade att hon inte enbart utgick från det hon själv tyckte var snyggt när hon 
designade karaktärer. Hon var även noga med att attribut som kunde ses som typiskt 
attraktiva hade en inneboende mening. 

Emmy: “Ja, men jag skulle inte göra något som bara är utifrån min egen smak, jag försöker 
bredda mig, kolla jättemycket referenser utanför spel och film, jag tittar jättemycket på 
modedesign till exempel. [...] Sedan finns det saker som anses vara väldigt attraktiva av 
väldigt många. Vissa saker som när ansikten har en viss form av symmetri, dynamiken i 
proportionerna på en karaktär har jag tänkt jättemycket på. Skye är jättelång och smal och det 
är inte bara för att smala karaktärer är attraktiva, utan för att det säger någonting om henne. 
Hon är lång, rakryggad, stark och snabb. Vissa tycker det är riktigt snyggt.” 
 

När Magnus pratade om karaktärers utseende så nämnde även han symmetri som en 
viktig aspekt i karaktärsdesign, då använde han ordet “tilltalande” för att beskriva god 
karaktärsdesign som jag valde att fråga mer om.  

Bartek: “Vad är en tilltalande karaktär?” 
 
Magnus: “Lite asymmetri! Symmetri kan vara bra ibland, beroende på tillfälle. Det finns en 
absolut sanning i karaktärsdesign tror jag, och det är att asymmetri är bra i alla lägen förutom 
när du ska göra en datoriserad karaktär typ Data i Star Trek. Mechas och sånt brukar vara 
symmetriska, sedan kan de ha skrapskador och serienummer på axlarna. Små sådana grejer, 
som är asymmetriska.”  
 

Att asymmetri kan vara tilltalande är något som saknas utifrån Isbisters (2006) text 
om vad som är attraktivt utseende. Hon nämner enbart symmetri, speciellt i ansiktet 
som ett tilltalande drag som väcker positiva känslor hos betraktare. Hur man kan 
använda sig av asymmetri i karaktärsdesign är något som skulle kunna vara intressant 
att fördjupa sig i som grafiker.  

Att förhålla sig till attraktivitet i karaktärsdesignen var något jag tolkade även Magnus 
hade gjort i jobbet, och han berättade hur det var något man gjorde per automatik. 

Magnus: “Det beror på vilket spel man gör. Sedan är det (attraktivitet) olika från person till 
person, och olika mellan kulturer och det är extremt svårt att tänka i de banorna om man var 
tvungen att göra det. Vanligtvis gör man det per automatik, det hör till jobbet, om jag gör en 
samuraj så gör jag inte honom liten kort och dvärg, man gör den där schablonbilden av en 
samuraj som alla har, en lång, ståtlig japan liksom. Det blir det per automatik. Iallafall i vårt 
jobb när man jobbar mycket med klyschor och historiska uppfattningar. Då gör man det som 
är vanligast. Sedan vet jag inte om det är den mest attraktiva bilden, men jag skulle gissa på 
att många av de gubbar vi gjort är mer i stil med den mest attraktiva bilden eftersom det är den 
mest vanliga bilden som är normen. Samhället sätter ju normen och konsten skapas sedan 
därefter.” 
 

Både Emmy och Magnus hade en bild av vad andra eller omgivningen ansåg vara 
attraktivt eller tilltalande. Dessa attribut var att karaktärerna skulle vara ståtliga, långa, 
smala och visa styrka i sitt utseende. En viss symmetri i ansiktet nämndes också som 
viktigt. Dessa drag är sådana som enligt Isbister (2006) orsakar haloeffekten, att man 
applicerar positiva associationer till karaktärer med liknande drag. Medan Magnus 
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talade om att man skapade karaktärer med ett sådant utseende för att använda lätt 
igenkännbara klyschor så berättade Emmy hur hon använda dragen för att ge specifika 
positiva associationer till utseendet, exempelvis styrka och snabbhet.  

Viktor tyckte det var svårt att nämna spelkaraktärer som han tyckte om enbart tack 
vare utseendet och använda ”coolt” för vad han tyckte var tilltalande i karaktärsdesign.  

Viktor: “Jag vet inte om jag är så utseendefixerad. [...] Det finns karaktärer jag tycker är coola. 
Men det är brett och bygger på positiva associationer. Master Chief från Halo (Bungie, 2001) 
har ett fräckt och coolt utseende som jag använder som inspiration när jag arbetar.” 

 

Attraktivitet kunde alltså tolkas vara både coolt, tilltalande, sött och uppnås genom 
både symmetri och asymmetri, detaljer och att skapa en berättelse i karaktärers 
utseenden. Jag tolkade även att Emmy använde haloeffekten till sin fördel genom att 
arbeta med proportioner som skulle ge spelare de associationer hon ville uppnå med 
sina karaktärer. Men måste karaktärer alltid vara attraktiva? 

Bartek: “Tycker du det är viktigt att karaktärerna har ett attraktivt utseende?” 
 

Emmy: “Som spelarkaraktär, det beror även på vilken typ av spel det är. I det här spelet ska 
man springa runt och skjuta aliens och vara cool och vinna och vara bäst. Men om det är ett 
storydrivet spel som Heavy Rain spelar man flera karaktärer, som en gammal gubbe med 
astma som är lite överviktig, vilket funkar för hans karaktär. Men man kanske inte skulle vilja 
spela en sådan karaktär i ett actionspel där man vill springa runt och vara supercool.” 

 

Bartek: “Så det beror på gameplayen.” 
 

Emmy: “Ja, vilken typ av spelupplevelse det är tror jag. Här är det mer, det ska vara häftigt att 
se på, det ska vara snyggt, karaktärerna ska avspegla vad det är dem gör, och det dem gör är 
att springa runt och vara häftiga och skjuta aliens i huvudet. Sedan har jag velat få in mer djup 
och det har jag gjort genom andra sätt.”  

 

Viktor ansåg inte att alla spelkaraktärer måste vara attraktiva.  

Viktor: Nej, det är många som inte är det. Många bad guys är inte det. Kefka i Final Fantasy 6 
(Square, 1994) är ju inte särskilt fräsch till exempel. Han är väldigt konstig, som en clown och 
honom brukar folk gilla trots att han inte är särskilt tilltalande. Många gillar Kefka, vilket kan 
vara lite konstigt.”  
 

På så sätt var det tydligt att attraktivitet i designen berodde på vilken typ av spel och 
vilken typ av känsla man ville att karaktären skulle ge spelaren, något som min 
litteratur inte gick in djupare på. Viktor nämnde även en antagonist i ett äldre spel 
som exempel på oattraktiv design, vilket visar att antagonister eventuellt kommer 
undan med ett sådant utseende. Dettta skiljer sig från det Isbister (2006) skrev, då hon 
menar att även skurkar oftast bör designas attraktivt. 



34 

 

5.3.2 Story, detaljer och miljö i karaktärsdesign 
Under samtalen fördjupade sig grafikerna ytterligare i hur detaljer och att berätta 
något i karaktärernas utseende var viktigt för den visuella designen.  

Emmy berättade hur hon ville skapa ett djup och berättelser i sin karaktärsdesign, 
genom att smyga in detaljer i karaktärsdesignen som hade en underliggande historia, 
vissa som avslöjade relationen mellan karaktärerna i spelet.  

Emmy: “Sweet har lite konstiga ögon, det syns inte jättetydligt, men som en liten lysande ring 
runt pupillen och det är ingen som reagerat på det, och det tycker jag är lite kul för att det är en 
sådan sak som inte kommit upp i storyn, men hon är en konstgjord version av sin syster. Det 
är en sån grej som vi aldrig kommer ha plats att berätta, det är en grej vi kom på i början, och 
vi har en massa easter eggs i första spelet där man hittar ett labb med detaljer, här har de 
skapat en människa, men eftersom vi inte har plats att berätta det i vårt spel, det är en sån liten 
grej som var med i designen. Sedan har Skye, att hon karvar in på sin armor, hon har 
armskydd, och hon karvar in killcount när hon dödar vissa. Det är inget som är 
gameplaymässigt, men det är en sån sak som står med i hennes karaktärstext. När hon dödar 
någon riktigt stor så kryssar hon av.” 

 

Bartek: “På vilket sätt bidrar man till att göra karaktären mer intressant genom sådana 
detaljer?” 

 

Emmy: “Jag tror att när man jobbar med en karaktärsdesign och man försöker tänka på, även 
om man inte har någon story i spelet, att man tänker på vart kommer denna karaktär ifrån, 
varför har den tagit på sig dessa kläder eller denna rustning, vem har gjort rustningen, kommer 
den från vildmarken, om de är stor och stark, hur har den blivit det, har den tränat sig till det, 
alla de här tankarna gör att karaktärsdesignen får mer innebörd och genom detta går fram 
spelar ingen stor roll, men jag tror att det märks när karaktärsdesignen har en bakomliggande 
tanke. Jag tror att karaktärerna då skiljer sig mer från de flesta karaktärer.” 

 

Bartek: “Tror du att det här påverkar trovärdigheten?” 
 

Emmy: “Ja, definitivt. Det finns ju i många spel som är sjukt snygga, men det känns som att 
man följt en viss mall, så här ska en cool science-fiction hjälte ser ut, och det kan vara snyggt, 
men det kanske inte är något man kommer ihåg. Det är jag ganska nöjd med i spelet, för jag 
tror att karaktärerna är ganska ikoniska. Man kan se i deras silhuetter att ingen är lik den andra, 
även om alla har samma färger och gör i princip samma saker.”  

 

Att en karaktär har en relation till en annan karaktär i spelet var något som sades 
påverka karaktärers trovärdighet i Lee et. al. (2012) studie. Ifall en spelkaraktär hade 
en relation till en annan i spelet, i detta fall att Sweet är en konstgjord version av sin 
syster, så var det lättare för spelare att acceptera dem som verkliga. 

De andra två grafikerna pratade också om just arbete med detaljer som en viktig 
aspekt i intressant och trovärdig karaktärsdesign. Viktor pratade om små detaljer som 
bältspännen och huruvida attiraljerna på karaktärerna kändes rimliga för karaktären. 
Även Magnus berättade om vikten av detaljer i karaktärers utseenden, detta då han 
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ansåg att karaktärer består av deras historia, vad de har gjort och vad de håller på med. 
Utan dessa detaljer blev karaktärerna enbart en skiss på ett papper för honom. 

Bartek: “Vad tycker du är viktigt i karaktärers utseende?” 
 

Magnus: “Att de är intressanta och coola. Det är svårt att definiera coolt. Något som väcker 
intresse. Säg att du gör en dvärg som är cool och skäggig, det är coolt. Ge honom ett ärr över 
ögat så tänker man hur fick han det? Var det en drake, eller? Eller ett tavern-fight? Ingen vet. 
Det tycker jag är intressant. Att man ser en karaktär och målar upp en story kring den här 
gubben.”  

 

Detta var förenligt med hur Emmy uttryckte sig om vad hon tyckte var viktigt i 
spelkaraktärers utseenden, då dessa detaljer gav karaktären liv.  

Emmy: “Jag tycker det är viktigt att det märks att karaktärsdesignern har brytt sig om 
vem karaktären är, och vad de gör i världen, inte bara att det här är snyggt, det här är 
coolt, utan varför ser karaktären ut så här? Vem är den här karaktären? Det är då den får 
liv. Nu tycker jag det är viktigt när man talar om klichéer, för det tycker jag man gör när 
man tar upp könsroller och allting, jag har inte velat göra en grej av det, jag har velat 
göra det så irrelevant som möjligt, att nu ser karaktären ut så här för att det är den 
karaktären är, inte för att det ska sälja, så här ska det vara, det här är korrekt, det här är 
inte korrekt. Follow your heart! Jag skulle inte kunna designa karaktärer som jag inte 
brann för att utveckla, och det tror jag syns med vad man än gör som kreativ person.” 

Att berätta en historia i karaktärens utseende med detaljer var något som knappt nämndes 
i litteraturen. Utseendemässiga detaljer användes där för att spelaren skulle associera 
generella attribut till karaktärerna, som i Adams (2006) fall glasögon för intelligens. 
Litteraturen fokuserade även kring mängden detaljer, exempelvis i Gards (2000) text där 
han skrev att kläderna inte skulle vara för detaljerade för att motverka plotter och ett 
löjligt intryck.  

Karaktärers utseende i kombination med miljön och spelets setting var en viktig 
aspekt för att spelkaraktärernas utseenden skulle ses som trovärdiga enligt grafikerna.  

Emmy: ”Det (trovärdighet) hänger ihop med vem karaktären är, vad syftet med karaktären är. 
Man kan inte direkt prata om realism, för oftast är inte spel så realistiska. Man har alltid en 
setting i spelvärlden, och det måste kännas som att spelkaraktären levt i spelvärlden och 
kommer därifrån. Därför tror jag det blir mest trovärdigt, när de speglar varandra. Det måste 
vara konsekvent art direction på både karaktärer och miljön, de måste komplementera 
varandra. [ …] …men realismen får man oftast slänga bort, för att det oftast inte är särskilt 
realistiskt.”   

 

Magnus: “Det beror på vilket spel man spelar, spelar man ”Heavy Rain” (Quantic Dream, 
2010) så vill jag se människor, men spelar jag Gears of War (Epic Games, 2006) så vill jag ha 
karaktärer som har armar som ben. Jag mår inte ont av att Marcus Fenix ser ut som Arnold 
Schwarzenegger under sina bästa år, det gör inte mig så mycket. Jag hade nog inte köpt den 
fantasysettingen lika väl om karaktärerna sett ut som realistiska soldater från Battlefield 4 (EA 
Digital Illusions CE, 2013). Jag tycker det beror på setting vad som är rätt och inte.” 
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Detta var förenligt med Lee et. al. (2012) studie där forskarna bad respondenterna att 
gradera icke-spelbara karaktärers trovärdighet utifrån den miljö de befann sig i. Att 
karaktärens utseende måste passa in i spelmiljön kan därmed antas vara av stor vikt 
för lyckad karaktärsdesign. 

Magnus tyckte att research var viktigt för att skapa en trovärdig karaktär och det han 
berättade om centrerade kring att skapa en viss realism och rimlighet i anatomin.  

Magnus: Det beror på vad ens mission är, men research är alltid viktigt. Vill du göra en 
människa, eller en orch, eller ett humanoid monster, så gäller det att ha sin anatomi på plats. 
Man måste veta hur saker sitter ihop. […] Många säger att jag orkar inte plugga anatomi för 
jag ritar bara monster, det är skitsnack, de flesta monster utgår från en mänsklig bas, bicepsen 
sitter på samma ställe t.ex. För att få ett bra resultat med karaktärer så får man inte underskatta 
vikten av research. Sedan tror jag det är bra med klassiska grejer med färger, det ska vara en 
tilltalande karaktär, han ska inte bara se tråkig ut. 

 

Detta innebär att även med orealistiska karaktärer att kunskaper om anatomi kommer att 
vara av vikt för att skapa en lyckad karaktärsdesign, något som inte nämndes i den 
litteratur jag använde mig av.  
För att fortsätta på ämnet färger som avslutade citatet ovan, så pratade grafikerna om hur 
färger spelade in på en god karaktärsdesign.  

5.3.3 Färger i tilltalande karaktärsdesign 
Alla grafiker pratade om komplementfärger som viktiga för en intressant karaktärsdesign. 
Emmy pratade om att det var viktigt att färgerna på karaktärerna var konsekvent utifrån 
hur karaktärernas miljö såg ut.  

 
Emmy: “...sedan tycker jag färgerna, när vi valde dem var att orange och blått är 
komplementfärger så syns de väldigt tydligt. Ögonen är blå, håret är orange och sedan är hela 
utstyrseln matchat efter det och resten av världen. Omgivningen är designad utefter de 
färgerna.” 

 

Bartek: “Så miljön komplementerar karaktären på något sätt, att det finns något som binder 
dem samman.” 

 

Emmy: “Ja, för hon slåss ju, hon försvarar staden Elysium 1, och det ska synas att hennes 
vapen och rustning är designade i den här sci-fi staden där allting är ganska vitt och blått och 
orange. Det är de färgerna hela samhället är gjort av. Tråkigt på ett sätt, men det blir snyggt.”  

 

Bartek: “Kan du säga något om färgerna spelar någon roll i det här med attraktivitet och 
trovärdighet?” 

 

Emmy: “Ja, där tänker jag jättemycket på, nu är färgscehamat redan satt i föregångaren till 
spelet de här karaktärerna är med i, vi använder komplementfärger, vi använder orange, blått 
och vitt. De blir väldigt tydliga, man ser dem väldigt klart. Vi vill undvika Gears of War (Epic 
Games, 2006) grit, där färgerna blir jättemörka, smutsiga. Det beror på vilken känsla man vill 
förmedla.” 
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Blått och orange är ett typiskt exempel på komplementfärger som nämns av Block 
(2008) som förstärker varandra. Enligt Emmy blir effekten även att det blir “snyggt”, 
även om hon uttryckte att det på ett sätt också var tråkigt att hela samhället såg ut på 
det sättet. Även Viktor och Magnus tyckte att färger hade betydelse när det kom till 
karaktärers utseende.  

Viktor: “Det tror jag absolut. Det är en sån typisk grej som är subtil, färglära och sånt är något 
man kan sända signaler med. Det är ingen tillfällighet att många karaktärer i Final Fantasy är 
designade kring 2-3 färger snarare än 14 färger. Man mixar på ett bra sätt med ett 
komplementfärgstänk och kontraster. [...] Vi har en del sånt tänk. På det hemliga projektet går 
de onda med ett visst färgschema i orange, medan de goda går i grönt. Man färgkodar.” 
 
Magnus: “Färger spelar stor roll. Det handlar om en bild som är tilltalande för det mänskliga 
ögat… ...Exempel på hur andra har gjort är t.ex. Blizzards orcher som är gröna och har röda 
skydd, eller Terran som har orange visir och blå armor som är komplementsfärger. Diablo kan 
vara röd och står mot en blå bakgrund, så det är intressant. Komplementfärger är alltid bra, 
men kanske inte så nyskapande. [...] Men vill du köra safe way out, så tror jag 
komplementsfärger gör saker bättre. Det är mer tilltalande.” 
 

Komplementfärger var det som blev snyggt i spel enligt grafikerna, men det var 
intressant att det även kunde anses som tråkigt och inte särskilt nyskapande. Kanske 
har komplementfärger använts så pass mycket i spel att de som är vana spelare börjar 
tröttna på utseendet. Detta öppnar upp för studier kring alternativa sätt att använda 
färger på i spel, för att både skapa ett tilltalande men även unikt utseende.  

5.4 Spelares feedback på grafikernas karaktärsdesign 
Utseendet är ofta det första som spelare stöter på när de möter en spelkaraktär, så i en 
studie som handlar om vad som är attraktiv och trovärdig karaktär så uppkom berättelser 
om reaktioner på grafikernas karaktärers utseende. I vissa fall var det från spelare, i andra 
fall kolleger i form av lead artists.   

5.4.1 Spelares förväntningar på de kvinnliga karaktärerna 
Emmy berättade om reaktionerna på sina karaktärer som hon sett på bland annat 
forum.  

Bartek: “Vad var reaktionerna på Sweet och de andra karaktärerna?” 
 

Emmy: “Det var det som var ganska intressant, för nästan alla älskade Sweet. Jag har inte hört 
något negativt om hennes karaktär. Medan huvudkaraktären Skye, folk älskade henne från 
första spelet, men blev ganska upprörda i uppföljaren för jag hade gjort henne mycket, mycket 
tuffare. Hon har blivit äldre, hon har fått battlescars, storymässigt rakade jag av henne hälften 
av hennes hår, så hon har hälften mohawk, för hon fick ett slag, ett ärr över huvudet. Och då 
tyckte fansen att hon såg ut som en gammal häxa, att hon såg ut som en man, att hon var så 
oattraktiv, att de inte skulle vilja köpa spelet för att hon inte var tillräckligt sexig. Jag visste 
inte att folk skulle reagera så hårt.” 
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8Koncept på karaktären "Skye" av Emmy Wahlbäck, Coffee Stain Studios. 

 
Emmy berättade att det inte var det alla som ogillade Skyes utseende.  

Emmy: “...sedan var det folk som tyckte om henne jättemycket också. Det var 50/50, vissa 
tyckte det var hemskt vad jag hade gjort med henne medan andra försvarade henne, och tyckte 
liksom att hon är jättecool och ser så badass ut som hon ska göra, så det fanns folk som 
försvarade min karaktärsdesign vilket jag tyckte var ganska trevligt … Vissa som tyckte om 
hennes design sade att det var bra att hon är mindre attraktiv för det visar att hon är en stark 
karaktär. Men jag tycker inte att hon är oattraktiv, jag tycker att hon är as-snygg.” 

 
Bartek: “Vilka attribut tyckte spelarna var oattraktiva?” 

 

Emmy: “Hon (Skye) har ett litet ärr vid mungipan och då var det någon som tyckte hon såg 
läskig ut, de trodde att hon hade en ihopsydd mun, men då hade de ju bara sett fel, och så 
tyckte de inte om frisyren. Hon har halvt rakat hår, typ som en mohawk fast lite mer hår, så 
står det rakt upp. Hon har nästan exakt samma frisyr förutom att det är rakat på sidorna nu, 
och detta tyckte de väl inte var tillräckligt kvinnligt. Det är ganska många tjejer som jag 
känner till och med som har sådana frisyrer.”  
 

Utifrån detta så associerades styrka till ett oattraktivt utseende av en spelare. Då 
styrka är ett positivt attribut så talar detta emot haloeffekten, som enbart inbegriper 
attraktiva drag som associationer till sådana attribut. Det öppnar upp för hur man kan 
experimentera med karaktärers utseende för att förmedla styrka på andra sätt än att det 
måste uppfylla spelares förväntningar på vad som är attraktivt.  

Emmy berättade hur vissa reagerade på att Skye var väldigt smal och platt, vilket var 
ett medvetet val eftersom hon tänkte att Skye hade en ohälsosam kropp då hon 
förmodligen tränat hela livet och aldrig sov. Däremot ville hon skapa Sweet 
annorlunda, som hon också fick reaktioner på:  

Emmy:“...men Sweet då, där ville jag att hon skulle vara fullständigt normal. Jag ville inte 
göra något statement med det, men hon, vi har beskrivit längd och vikt på alla. Hon är 168 
centimeter lång och väger 65 kilo tror jag, och det var en vikt jag själv hade när jag designade 
henne och det var medvetet, för jag är totalt average. Men när folk läste det, så var det det 
enda kommentarerna på Sweet som jag reagerade på, att hon var tjock. Men det syns ju inte på 
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hennes design, hon ser ju jättesmal ut på bilderna, så jag blev liksom att ni har ju ingen 
uppfattning om…! Så det var ett ganska roligt och intressant test på hur gamingkulturen ser ut. 
Det är jättespännande de här sakerna, och jag har aldrig konfronterat några fans, jag tar ju inte 
illa upp. Jag kände att jag vill designa karaktärer som jag kan stå för och som kanske inte är 
som alla andra karaktärer. Jag har aldrig tagit något som att det här är “safe”, det här är något 
som attraherar folk.” 

 

Bartek: ”Ni känner så, att ni inte behöver karaktärer som attraherar folk?” 
 

Emmy: “Nej, vi skulle ju inte göra några som medvetet var oattraktiva heller. Men, vi gör det 
som vi tycker om. Det är som med spelet, vi gör ett spel som vi själva vill spela och det 
tilltalar kanske inte alla. Men sen tror jag inte att vi hade designat karaktärer fula, man vill 
ändå spela karaktärer som man kan identifiera sig med.” 
 

Attraktivitet var alltså något som ansågs förenkla identifikationen med karaktärerna, 
men en intressant aspekt var också att Emmy kunde göra karaktärer som inte 
nödvändigtvis behövde sälja till den stora massan på så vis att de var “safe”, så länge 
som hon och hennes kolleger gjorde en design som de själva älskade och ville spela.  

5.4.2 Spelares förväntningar på att grafikerna gjorde sin läxa rätt 

Viktor berättade om positiv feedback som de fått från spelare på de karaktärer de 
gjorde.  

Bartek: “Det låter som att ni får en del feedback på just utseendet av era karaktärer, även 
om det är en grunt.”  

Viktor: “Ja, absolut, t.ex. de här ”Norse Counselors” som jag berättade om. De är tyvärr 
rätt lågpoly, de ligger ungefär på 1500 tris var så det är inte jättefancy. De syns ungefär 
på samma avstånd som en warcraft-unit, det är någonstans där det hamnar liksom. Där 
fick vi mycket som: “I can see that the wise guy looks like Odin, that’s so cool”, så de 
gillar sånt, även om det ibland inte är historiskt korrekt, då tycker de bara att det är 
fräckt.”  

Viktor nämnde även ytterligare ett exempel på design som kändes lyckad:  

Viktor: ”En karaktär är inte baserad på en gud utan är en treasurer. Han bär på en 
vikingakista, det var lite av ett fenomen. Vikingar hade den typen av kistor, som ser ut på 
ett visst typ av sätt. Den är mer avlång. Då tänkte vi, här har vi en jackpot, denna måste 
vi ta med. Sedan sade folk att “I see that you used unique vikingchest-design, that is so 
cool” …och då tänkte man- yes!” 

På så sätt handlade deras feedback om att det fanns igenkänningsbara detaljer i 
karaktärsdesignen som spelarna reagerade positivt på.  

Bartek: “Men skulle man kunna säga… Det här med attraktivitet är väldigt subjektivt, 
men det verkar som att det som är attraktivt för era spelare är just realismen. Det som är 
viktigt för utseendet.” 

Viktor: “I vårt fall, i det vi gör, så är det så. När man säger ordet attraktivt så tänker man 
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på utseende och det man dras till i termer av personer, men i vårt fall är attraktivt snarare 
om vi har gjort vår läxa rätt. Det här paketet med fransmännen till exempel, dem paketen 
är ofta externa produkter. Vill du ha dem här specifika franska provinserna så tar vi fram 
paket som vi säljer separat, så de här gubbarna avgör i förlängningen om de säljer, gör 
jag ett dåligt jobb så säljer de inte. Gör vi ett bra jobb, så säljer det ju. “ 

För Viktors karaktärer så var det trovärdighet och realism som var viktigt för spelarna 
när det kom till utseendet på karaktärerna som han jobbade på. 

Bartek: ”Det känns som att trovärdighet spelar en roll i den designen som du arbetar med.” 
 

Viktor: “Ja, det är en jättestor del och vi får sjukt mycket skit på forum i det fall vi gör fel. 
Paradoxspel rör sig ofta i historisk korrekthet, så Paradox har en rätt så unik och rätt så stor 
fanbase. Många spel har fans av det spelet det gör, men i vårt företags fall så är det generellt 
sett folk som tycker om [specifika strategispeltitlar] exempelvis, men de tycker också om 
historia. [...] Paradoxfansen tycker våra spel är bra, men är även historielektorer i vissa fall, 
det är grymt och vansinnigt vad dessa människor kan. Det polska infanteriet på 1670-talet 
hade guldknappar och inte silverknappar, och en person skrev att denne inte kunde förstå att 
karaktärerna hade silverknappar. Det är ett exempel på det något sagt och då kan man tänka att 
hallå, ta de lugnt. Det är mycket sånt. Man vet om att man får äta upp det ifall det blir fel.” 

 
Ibland behövde grafikerna på Viktor och Magnus företag göra karaktärsmodeller som 
skiljde sig från varandra för spelmekanikens skull, och på så sätt fick skapa utseenden 
som inte var helt korrekta utifrån ett historiskt perspektiv.  

Viktor: “Vi tar rätt mycket feedback. Vi vet om att spelarna ofta har rätt. Min specialitet är det 
jag gör, de här personerna är liksom gamers, men även historieintresserade. Vissa är 
historielärare och vet mer om det här än vad jag gör. Sedan kan jag inte respektera allt de 
säger eftersom jag måste tänka på designaspekten. Ifall jag gör SS-officerare, så är jag 
tvungen att göra så att de ser annorlunda ut. Då kan vi inte göra att de har samma uniform på 
sig som alla andra, det går inte. Då får vi ta ett alternativ bara helt enkelt. Men det alternativet 
föll inte alla i smaken så att säga.” 
 

Magnus berättade om hur han fick ändra sin karaktärsdesign för att utseendet inte var 
tillräckligt coolt enligt den feedback han fick på jobbet.  

 
Magnus: “Det är en gång jag fått höra det, jag skulle göra en samuraj på jobbet. Rustningen 
går i lager, och överlappar i rustningen. Till skillnad från många andra rustningar så börjar den 
nerifrån och går inåt, så ringen som ligger längst ner innehåller ringar i sig vilket gör att 
samurajen blir lite som en tunna i formen i verkligheten. Han blir rund runt magen och blir 
smalare ju längre upp rustningen går. Så han såg lite tjock ut, vilket var helt in style med hur 
samurajer såg ut. Då sa min art director att han såg lite tjock ut, varpå jag svarade att han ska 
se ut så. Då sade han att det inte är coolt med en tjockis. Kan du inte göra honom lite smalare? 
Jag svarade helst inte, men då sade han att jag fick göra det ändå, så jag gjorde det. Då var jag 
tvungen att göra honom smalare bara för att min art director upplevde att han såg för tjock ut. 
Då tänkte jag att han inte är tjock, det är hans rustning som får honom att se tjock ut. Googlar 
du på en samuraj så ser de ut så. Men han tyckte det var viktigare att de såg coola ut, så då 
drog jag in magen på honom så att han såg heroisk ut, lite Disney liksom. Då blev jag 
förbannad den gången, jag har fortfarande inte släppt det. Som du kanske hör. “ 
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Om vi går tillbaka till Lee et al. (2012) definition av trovärdighet så är det när en 
spelares förväntningar samstämmer med deras upplevelse som karaktären blir 
trovärdig, men om det uppstår en klyfta så uppstår en risk att acceptansen av 
karaktären störs. I Viktors fall så var det förväntningen att uniformen på karaktären 
inte var historiskt korrekt som störde trovärdigheten, i Magnus fall var det att en 
samuraj inte kunde vara cool om den var tjock, medan det i Emmys fall kan ha 
handlat om att karaktären inte uppfyllde det som förväntades vara kvinnligt när Skye 
hade rakat hår. Denna typ av feedback måste grafiker alltid förhålla sig till och 
reflektera över ifall det kan vara positivt att man bryter mot förväntningar som spelare 
har på ens karaktärer. Ett argument för det är att det Isbister (2006) skriver om att det 
är positivt att bryta mot stereotyper för att skapa minnesvärda karaktärer, även om det 
måste göras med försiktighet.  

Viktor berättade även att det var viktigt att vara konsekvent i designen och att man 
inte kunde göra för många ändringar på det som redan är etablerat.  

Viktor: “I ett visst spel så hade vi en karaktär med ett visst utseende, så gjordes en ändring. Då 
hade folk vant sig vid det utseendet på den här karaktären, så kan de säga att sådär får ni inte 
göra. Då har vi förstört något som de har relaterat till.” 

 
Viktor berättade vidare hur han fick göra om en byggnad i ett av spelen de jobbade på, 
men var tvungen att ändra sin nya design för att den inte var tillräckligt lik den gamla, 
även om art directorn tyckte att den var snygg. Detta för att spelare hade vant sig vid 
utseendet på den gamla kranen. 
 

Viktor: “Det åker man på ibland. Det får man ta. Sedan kan jag tycka att man ibland måste 
våga utvecklas litegrann, att fräscha upp, vilket även gäller för karaktärer. Som en klassisk 
karaktär som Mario, det är samma gubbe, men det är stor skillnad på hur man väljer att 
porträttera hans stil från de gamla spelen till de nyare. Men i vårt fall så är det hårda krav på 
det man kan ändra på. Det är mer känsligt.” 
 

Grafikerna berättade om sin övriga erfarenhet av karaktärer som de tyckte kunde 
förbättras.  

Bartek: ”Fanns det designmässiga val med Skye och Sweet som scrappades?” 
 
Emmy: “Ja, en design på Sweet till exempel. Jag ville göra mer vitt, medan andra hade mer 
blått på sina kläder. Dels skilde hon sig så mkt med de andra och dels så smälte hon in i 
bakgrunden. Jag fick även ta bort mycket som inte funkade att animera, vår animatör är på 
mig för jag tycker om att hänga saker på höfterna. När man ska rigga och skinna det så går det 
inte jättebra.” 
 

Magnus berättade om ett exempel från spelvärlden som han tyckte kunde ha ett bättre 
utseende, som ytterligare är ett exempel på hur förväntningar är viktiga för att en 
karaktär ska kännas vara trovärdig.  

Magnus: “Finns många karaktärer som man tänkte vad är detta för skit. Scott Shelby, hans 
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design gillar jag inte, även om det är ett bra spel. De har designat honom så att han ser ut som 
60-70 år, men spelar man spelet så inser man att killen är 40. Säckig och stor i ansiktet, som 
att han ser ut som 60 år. Jag minns när jag spelade spelet, så sänktes mitt intryck av det 
eftersom jag inte tyckte att hans utseende överensstämde med hans ålder.”  

5.5 Att undvika ”Uncanny Valley” i den visuella designen 
Något som kan anses viktigt att undvika när man strävar efter attraktiv och trovärdig 
karaktärsdesign är uncanny valley-fenomenet. Grafikerna berättade hur de stött på det 
och hur de jobbade för att komma runt det.  

Bartek: “Sedan undrar jag om du har stött på det här med uncanny valley. Att när du gjort 
mänskliga karaktärer, att de råkat bli konstiga, läskiga, obehagliga eller inte särskilt tilltalande. 
Har du ett exempel? Ifall du har det, hur löste du det?” 

 

Emmy: “Min stil är ofta ett mellanting av realism och stiliserade element. Jag brukar klara 
mig undan uncanny valley eftersom jag sällan strävar efter en helt realistisk look. Däremot 
kan karaktärer se obehagliga eller "fel" ut ibland. Då brukar det oftast vara något off i 
proportionerna i ansiktet eller med skuggningen. Jag brukar fixa det genom att "flippa" bilden 
för att upptäcka misstag som jag kanske missat. Klipper och klistrar lite och målar om ifall det 
behövs. Oftast är det bara små saker som gör skillnaden.” 
 

Utifrån det Emmy berättade var hon bekant med begreppet, då hon kopplade det 
direkt till att karaktären måste eftersträva en realistisk look för att den obehagliga 
känslan av Uncanny Valley ska uppstå. Men trots att hon inte använde helt realistiska 
karaktärer så kunde känslan uppstå ändå, varpå lösningen var att ändra på bilden för 
att lättare upptäcka misstag. Även Viktor var bekant med fenomenet.  

Viktor: “Vi speglar ju ofta ansikten för att spara UV space, och då blir det ju ofta så att t.ex. 
ögon kan bli lite konstiga. Antigen för långt ifrån, eller för nära, eller att dom skelar, eller på 
annat vis blir konstiga. Ofta får man kompensera detta genom att skala ihop det eller göra dem 
så neutrala som möjligt. Dessutom syns ju gubbarna på rätt långt avstånd, så man måste nästan 
alltid förstora till exempel ögon och näsa för att de ska kunna synas att de finns där. Vilket 
brukar göra att gubbarna ser rätt udda ut på nära håll, men lite mer ok på avstånd. Jag tror 
Uncanny-valley-fenomenet uppstår främst när man vill försöka uppnå realism samtidigt som 
man försöker göra något som känns unikt, och så blir det fel och skevt. I vårt fall söker vi ju 
alltid en rätt neutral look, så på ett sätt motarbetar vi uncanny-valley grejen innan den ens har 
möjlighet att uppstå. Men det dyker ju upp ändå, för all del.” 

 

Viktor: “Vi brukar lösa det genom att centrera ögonen, ta bort eventuella asymmetriska saker 
(typ ärr, födelsemärken, ojämnt skägg eller så, ta bort eventuella ljusreflektioner i ögonen, 
jämna ut pupiller och iris, göra munnen rak, och göra näsan rätt mellanstor. Återställa ansiktet 
till så jämna proportioner som möjligt.” 
 

På så sätt kunde den asymmetri som tidigare under intervjun nämndes ge karaktärer 
personlighet och göra dem mer intressanta, även bidra till att göra dem obehagliga, 
varpå asymmetrin istället tonas ner. Viktor länkade till denna bild för att illustrera vad 
han menade med ett neutralt, symmetriskt utseende.   



43 

 

 
9Bild på neutralt ansikte, tillhandahållen av Viktor Nyström. 

 
5.6 Skillnad på att visuellt designa spelbara och icke-spelbara 
karaktärer 
Enligt Gard (2000) behöver spelbara och icke-spelbara karaktärer samma slags design 
ifall de är sina egna karaktärer som skiljer sig från spelaren. Detta kom grafikerna in på 
under intervjuerna.   

Emmy: “De enda icke-spelbara karaktärerna vi har som inte är fiender, vi kallar dem för 
explorers, de är halvfeta gubbar som ser jättetjuriga ut, jag gjorde även en kvinnlig version 
som såg ut som tjuriga mattanter. [...] Jag vet inte om man hade velat spela dem, men de har 
mycket karaktär och det tror jag man har mer frihet med att leka och experimentera med 
utseenden som inte är särskilt attraktiva, jag hade nog inte själv velat spela som en tjurig 50-
årig  mattant i ett actionspel, men det är jättekul att gå fram till en och se en. […] Vi använder 
dem mycket som comic relief. “ 

 

Bartek: “Så då kan man göra mer oattraktiva karaktärer när de inte är spelbara?” 
 
Emmy: “Ja, jag tror det. Inte alla, men många vill kunna identifiera sig med spelet. Då vill 
man helst vara någon som kanske är lite bättre än sig själv, så att man kan gå in i en roll av, 
vad cool jag är. Vad som är attraktivt är subjektivt, men det finns en generell bild av vad de 
flesta tycker om.”  
 

Även Viktor och Magnus ansåg att det fanns en skillnad på att skapa spelbara och 
icke-spelbara karaktärer.  

Bartek: ”Är det skillnad på spelbara och icke-spelbara karaktärer i termer av att skapa 
utseende?” 

 

Viktor: “Ofta är den man spelar som dämpad för att inte störa spelarens inlevelse, det tror jag 
finns ett tänk kring. Man ska känna att man är den karaktären. Det är därför som Nintendo inte 
gett någon voice till Link, men det kanske är gammalt nu då det kanske inte är så många som 
låtsas att de är Link längre.”  
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Magnus: “Många spelare identifierar sig med karaktären de spelar. Det finns studier med 
varför det finns få förhållandevis få kvinnliga och svarta karaktärer, för att majoriteten av 
spelarna är en vit man som ibland har problem att spela kvinna eller svart. Därför kör bolag 
safe och gör en vit man. Sedan finns det de som styr bort från det, men får problem eftersom 
det finns spelare som inte kan spela dessa karaktärer. Så jag tror definitivt att det är svårare att 
designa en spelbar karaktär. Säg att det finns en karaktär som du inte tycker om, personer som 
inte gillar hundar. Då vill du inte spela en person som inte gillar hundar. Men om det finns en 
bikaraktär som inte gillar hundar, så spelar det ingen roll. Då blir det en rolig karaktär istället. 
Om du spelar personen själv måste du relatera till karaktären, då blir det jobbigare om du är en 
person som lever dig in i rollen. Så det är definitivt enklare att designa bikaraktärer. Men jag 
är inte en sån person själv som måste leva mig in i min karaktär”.  
 

Om detta säger Adams (2006) att det finns ett spann mellan specifika och icke-
specifika karaktärer, där specifika karaktärer kan skilja sig från spelaren i utseende 
och beteende i den mån att den blir en annan person särkopplad från spelaren. Detta 
fungerar i vissa spel enligt grafikerna, samtidigt som det fortfarande finns en tanke att 
det ska finnas aspekter i karaktären som man vill kunna relatera med, både attribut 
som är förenliga med vem spelaren är, men även attribut som spelaren vill uppnå när 
den vill framstå som lite coolare och snyggare. Klart är att man som karaktärsdesigner 
är mycket mer fri att leka med utseenden på icke-spelbara karaktärer enligt 
grafikernas bild. På så sätt överensstämmer detta inte med Gards påstående att 
spelbara och icke-spelbara karaktärer är snarlika i hur de bör designas, då icke-
spelbara karaktärer kan designas mycket mer överdrivna i sitt utseende än spelbara 
karaktärer enligt resultatet. 
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6. Slutsatser 
Under denna rubrik kommer jag att återknyta till denna studies frågeställning för att 
förtydliga på vilket sätt den blivit besvarad. Frågeställningen ämnade att undersöka 
vad som är viktigt för att skapa en trovärdig och attraktiv spelkaraktär enligt 
yrkesverksamma grafiker hos två olika sverigebaserade studios. Utifrån denna 
frågeställning kommer jag sammanfatta och samla mitt resultat och analys under 
rubriker som jag anser på olika sätt besvarar frågeställningen. Dessa är därmed även 
mina slutsatser. 

6.1 Det är viktigt med både inre och yttre attribut i utseendet för en 
attraktiv och trovärdig karaktärsdesign 

Inledningsvis så visade resultatet att alla grafiker kunde berätta om sitt arbete med 
karaktärsdesign utifrån begreppen attraktivititet och trovärdighet, trots att de jobbade 
på olika typer av spel och olika slags karaktärer. En grafiker arbetade med actionspel i 
sci-fi miljö och de andra två grafikerna med strategispel.  
Grafikerna valde ofta att beskriva eller specificera vad de menade med attraktivitet 
med andra ord. De adjektiv som användes för att beskriva vad de ansåg vara attraktivt 
i karaktärsdesign var ”sött, coolt, tilltalande och fräckt”. Detta var ord som ibland 
nämndes i litteraturen men som sällan kopplades direkt till en definition av 
attraktivitet, som var ett något odefinierat och flytande begrepp. Enda undantaget 
var ”sött” som Isbister (2006) beskrev var fördelaktigt då det bland annat väckte 
känslor av sympati hos spelare. 

Åsikterna om vad som var attraktivt och tilltalande var varierande. Det uppkom 
exempel på ytliga attribut som att karaktärerna gärna skulle vara långa, till viss del 
symmetriska och smala utifrån en känsla av vad normen i samhället sade om vad som 
var snyggt, men även utifrån åsikter som grafikernas art director eller kollegor hade. 
Dessa attribut stämde till stor del med litteraturen, framförallt Isbister (2006) som 
skrev generellt om vad som ansågs som attraktiva karaktärsdrag i spel. Även inre 
attribut var viktigt att förmedla i karaktärers utseende för att dessa skulle bli mer 
attraktiva men också mer trovärdiga. Det var viktigt för grafikerna att relatera 
designen till hur spelmiljön såg ut. Det var enklare att köpa en karaktärsdesign om 
den såg ut att höra hemma i sin spelvärld och att designen visade att karaktären hade 
ett eget liv, en egen personlighet. Att det syntes att det var karaktären själv som hade 
påverkat sitt utseende utifrån en egen preferens, hjälpte att få den att kännas unik och 
minnesvärd. Dessa detaljer kunde även visa på vilka erfarenheter karaktären haft, som 
exempelvis ärr eller Skye som registrerade killcount på sin utrustning när hon lyckats 
döda något riktigt stort. En grafiker pratade även om huruvida detaljerna på 
karaktären, som utrustning kändes rimliga att de bar för att öka trovärdigheten hos 
dessa karaktärer. 
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Det var dock tydligt i grafikernas svar att man hade större frihet med att ge icke-
konventionella attribut till icke-spelbara karaktärer i spel. De kunde designas tjockare 
och med mer fantasi enligt grafikerna. Detta skiljde sig från det Gard (2000) skrev, att 
karaktärer i tredjeperson och icke-spelbara karaktärer krävde samma slags design 
dådet var tydligt att de skiljde sig från spelaren och därmed inte hade samma krav på 
identifikation som karaktärer i ett förstapersonsperspektiv hade.  

6.2 Det är viktigt att veta vilket slags spel man arbetar på, och vem 
som definierar attraktivt och trovärdigt 

 När det kom till vad som var attraktivt så var det ibland en fråga om vem som hade 
tolkningsföreträde av vad som ansågs snyggt och inte, och det fanns olika sätt att 
förhålla sig till detta.  
 

Emmy fick feedback av spelare som tyckte att en av hennes kvinnliga karaktärsdesign 
var oattraktiv när den designades tuffare än den föregående designen. Hon behöll sin 
design eftersom det var en karaktärsdesign som både hon och hennes kolleger själva 
tyckte var cool, unik, attraktiv och att det var en design som hon själv kunde stå för. 
Samtidigt var det många spelare som då blev engagerade i att försvara Emmys 
karaktärsdesign, eftersom de tyckte att den var passande för den typ av karaktär som 
designen gällde. En oattraktiv karaktär kunde därmed av vissa spelare anses som 
fördelaktig, och kopplades till positiva attribut som att vara ”tuff”. Detta var något 
som inte nämndes i litteraturen, framförallt Isbister (2006) som hävdade att nästan alla 
karaktärer alltid ska designas så attraktiva som möjligt.  
Däremot visade Emmy prov på att utnyttja haloeffekten till det actionspel hon 
arbetade på. Där arbetade hon med karaktärernas utseende på ett sätt som hon och 
hennes kollegor tyckte var attraktivt och som underlättade för spelare att känna sig 
häftiga och coola. Då det inte fanns mycket utrymme för en handling, var det viktigt 
att designa karaktärerna attraktivt och coolt. Detta för att spelarna snabbt skulle ge 
karaktärerna positiva attribut och vilja identifiera sig med dem. Detta för att uppnå 
den häftiga känsla som eftersträvades att man som spelare skulle känna i spelet.  

Men medan ett häftigt och snyggt utseende passade i ett snabbt actionspel där man 
skulle döda utomjordingar i en sic-fi miljö, så var det viktigt i Magnus och Viktors 
strategispel att karaktärernas utseende var inspirerat från historia och det mode som 
var aktuellt under de krig som karaktärerna befann sig i.  
För deras spelare så var realism i detaljerna på karaktärerna viktigt, detta eftersom 
spelen de arbetade på kunde utspela sig under historiska världskrig. Där använde 
grafikerna spelares kunskap i historia för att förbättra karaktärsdesignen och för att 
göra den mer trovärdig. För dessa spelare, så troddes just trovärdighet vara attraktivt.  
Detta resultat visar hur attraktivitet i utseendet och trovärdighet kunde vara en och 
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samma sak, något som överensstämmer med Lee et al. (2012) att utseendet är en av de 
viktigaste faktorerna för att spelare ska uppleva en karaktär som trovärdig.  

Däremot var det intressant att även fysisk attraktivitet kunde vara viktigt i ett av 
strategispelen. Magnus berättade om sin erfarenhet av att omdesigna en av sina 
manliga karaktärer till en smalare och mer ståtlig version utifrån direktiv från art 
directorn för att göra karaktären coolare. Detta även om den första designen ansågs 
vara mer realistisk och historiskt korrekt, då samurajers rustningar var tjockare runt 
midjan under den tid som dräkten användes i historien.  

Detta resultat tycker jag visar att det är viktigt att känna till vilka slags spelare som 
attraheras av de designval man gör när man skapar en karaktär, och att fysiskt 
attraktiva karaktärer ibland är önskvärda även i spel där utseendet på karaktärerna inte 
är i särskilt stort fokus. Resultatet visar även hur man i vissa spelproduktioner måste 
man ta ett eget beslut kring vad som är attraktivt. Detta då spelare kan ha motstridiga 
åsikter om vad som är snyggt och då man vill att ens karaktärer ska skilja sig från 
mängden. I andra spel som har en mer homogen grupp av spelare, exempelvis en 
sådan som attraheras av en hög grad av realism och trovärdighet så visar resultatet hur 
den visuella designen kan förbättras genom spelarnas kunskap.  

.6.3 Det är viktigt att ha kunskap om färglära, anatomi och att vara 
konsekvent för en attraktiv och trovärdig karaktärsdesign 

Färger var viktigt i den visuella designen utifrån grafikerna, detta då man lätt kunde 
skapa en tilltalande effekt med hjälp av komplementfärger. Detta var ett väntat svar 
som överensstämde med den teori om färglära jag nämnde tidigare i uppsatsen. Det 
var även viktigt att färgerna följde den art direction som fanns i spelet, så att 
karaktärerna såg ut att passa i sin miljö. 
Ett intressant resultat var dock att det fanns tendenser i samtalet som lutade åt att 
komplementfärger var överanvända och kunde kännas något tråkiga när allt i världen 
såg ut på samma sätt. Detta samtidigt som de ansågs vara det “säkra” kortet och ge ett 
snyggt resultat. Detta skiljde sig från min litteratur som inte belyste detta, och kan 
vara en antydan på att sättet att använda färg på i spel börjar kännas repetitivt av de 
som spelar mycket spel.   

Asymmetri togs upp som en punkt som skapade intressant karaktärsdesign, vilket 
skiljde sig från litteraturen som antog utifrån psykologi att all typ av symmetri alltid 
var bra. (Isbister, 2006) Däremot skulle det användas med försiktighet, senare under 
intervjuerna berättade grafikerna att asymmetri kunde skapa en känsla att något var 
konstigt eller “off” med karaktären, som kunde hamna i “Uncanny Valley”. För att 
åtgärda detta använde en grafiker en mall på ett generiskt ansikte för att lösa detta 
problem.  

Andra råd för att göra sin karaktärsdesign trovärdig var att låta sig inspireras av 
verkligheten, att göra research hur saker och ting såg ut och även grundläggande 
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anatomikunskap - även om det är monster man skapar. En grafiker uttryckte väldigt 
starkt att han bemötte dem som trodde att de inte behövde studera anatomi just för att 
de endast gjorde monsterdesign, eftersom anatomi även i deras fall var väldigt viktigt 
för att en karaktär skulle kännas trovärdig.  

7. Diskussion 
Nedan kommer jag att diskutera mina metodval, hur de lämpade sig under denna 
studie och även ge förslag på framtida forskning.  

För att utföra denna studie på kort tid var jag väldigt öppen med vilka grafiker jag 
ansåg kunde passa urvalet för studien. Jag valde att de grafiker som professionellt 
arbetade eller har arbetat med karaktärer i spel passade, eftersom det fanns en oro att 
jag inte skulle hitta intervjupersoner i tid. De grafiker jag hittade visade sig jobba med 
karaktärer på väldigt olika sätt. En grafiker ritade koncept medan de andra två ofta 
gjorde lågpolygonmodeller till strategispel. Initialt skapade det en oro över att inte få 
tillräckligt uttömmande svar, men det visade sig att alla tre förhöll sig till attraktivitet 
och trovärdighet på olika sätt och hade dessutom egna erfarenheter där de mött 
normer kring utseende när de arbetat med karaktärsdesign. Däremot var en mening 
som ofta kom fram under berättelserna att ”det beror på vilket spel man jobbar på”, 
när det kom till vad som var attraktiv karaktärsdesign. Till en framtida studie kring 
attraktivitet så skulle det vara intressant att rikta in sig på karaktärsdesigner som 
jobbar med en viss typ av spel, eller en viss typ av karaktärer som kan vara intressanta 
att titta närmare på, detta just eftersom mitt resultat pekar på olika spel med olika 
gameplay och fans spelar stor roll för hur man jobbar med spelkaraktärers utseenden. 
Det skulle också vara intressant att intervjua grafiker som jobbar på en hög 
detaljrikedom med hög poly-karaktärer, då de möjligtvis stöter på uncanny valley-
problematiken när de skulpterar, även om jag tror att även deras svar till viss del 
skulle överensstämma med mina respondenters, exempelvis att återgå till en symmetri 
och att skapa ett neutralt utseende utgå sin design från.    

För mig var det också intressant att höra berättelser från grafiker som jobbade på 
väldigt olika typer av spel. Det innebär att det finns väldigt olika sätt att jobba på som 
karaktärsdesigner, framförallt när det kommer till hur man förhåller sig till feedback 
och hur mycket man vågar hålla på sin design för att man själv anser att det är den 
bästa till sitt spel. Jag tycker att det finns ett behov i spelvärlden att i ännu större 
utsträckning göra varierande hjältar, även om alla spelare kanske inte kan relatera 
med dem till hundra procent. Att designa karaktärer enbart utefter vad som är 
attraktivt och relaterbart för en vit man hoppas jag mer och mer kommer att försvinna 
när spelare blir fler och mindre homogen som grupp. Därmed är det samtidigt så att 
feedback alltid är viktigt för att man ska få möjligheten att förbättra sin design i den 
mån man önskar.  

Jag transkriberade alla mina intervjuer, vilket visade exempel där jag kunde vara 
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ledande i mina frågor för att föra in respondenterna på attraktivitet och trovärdighet, 
detta när de i vissa fall inte använde dessa ord själva för att försäkra mig om att vi 
pratade om samma sak. Detta är något problematiskt eftersom jag hade förmodligen 
fått andra svar om jag låtit bli att göra detta, men som tur så fortsatte respondenterna 
prata även om de fick ja- och nejfrågor vilket bidrog till att jag fick utvecklande svar 
som jag annars hade missat. Därefter försökte jag använde mig av de ord de använde 
själva för att bli mindre ledande.  

För att gardera mig för att inte få svar på mina frågor, så gjorde jag valet att under 
intervjuerna låta grafikerna berätta om sina erfarenheter som spelare av andra spel än 
sina egna. Detta gav illustrerande exempel på vad de menade vilket var positivt, men 
ibland blev det mycket fokus på andra spelföretag och spel, vilket riskerade att man 
gick miste om personliga erfarenheter. Dessa var viktiga att styra tillbaka till eftersom 
det var dessa som var intressanta för mig att ta del av när jag fick chansen att intervjua 
personer som är yrkesverksamma i spelbranschen. 

Jag valde att inte definiera trovärdighet och attraktivitet för grafikerna i förväg, även 
om jag använde orden under intervjun. Detta hoppas jag gav dem frihet att använda 
sina egna ord för att besvara frågorna som gav mig vidare information om vad 
attraktivitet betydde för dem. Det var även intressant att göra denna uppsats med teori 
och ett perspektiv som inbegrep både manliga och kvinnliga karaktärsmodeller, 
eftersom det öppnade för svar som hade att göra med hur skönhetsnormer påverkar 
båda könen. Detta är något jag gärna skulle vilja se fortsatt forskning kring, då jag 
tycker att man ofta avfärdar manliga karaktärers attraktiva utseenden som en indirekt 
(för spelare) positiv maktfantasi medan kvinnliga utseenden analyseras djupare och 
problematiseras på en högre nivå. Ytterligare något som skulle kunna studeras vidare 
kring är karaktärer av olika etnicitet. Då jag endast var intresserad av vad som var 
viktigt i termer av attraktivitet och trovärdighet i generella drag, så föll diskussioner 
kring kön och etnicitet bort för att begränsa studien. Dessutom var genus och etnicitet 
heller inte mitt fokus, då jag valde att inte ta med dessa i min teoridel men som skulle 
vara intresserad i fortsatt forskning.   

Då detta är en kvalitativ studie så kan jag inte göra några större generaliseringar, utan 
dessa resultat är endast kopplade till dessa tre grafikers åsikter. Däremot så berättar de 
om saker de har fått utifrån en social kontext och har berättat om erfarenheter som jag 
troligtvis inte hade nått med kvantitativa metoder. Hur trovärdighet och attraktivitet 
kan vara olika viktigt i karaktärsdesign till olika typer av spel, ger en antydan till som 
skulle kunna leda till mer fokuserade studier som beaktar olika spelgenrer och olika 
typer av spelare.    
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inför intervjun 

1. Mål med studien: Studiens syfte är att undersöka hur man grafiskt konstruerar bra 
karaktärer. 

 

2. Praktiska saker:  Bandning av samtalet ok? Vilken grad av anonymitet? Namn? 
Även företaget? Studien kommer användas till en c-uppsats och kunna läsas av andra. 
Däremot så kommer varken mina anteckningar eller inspelningarna höras av någon 
annan än mig, som stöd till uppsatsskrivandet. Jag kommer att kolla texten med er 
innan inlämning.  

 

Frågor och samtalsområden 

Inledande frågor 

Ålder 

Vart jobbar du? Hur länge arbetat med karaktärer? 

Vilka slags spel har du jobbat på?  

Hur har du jobbat med spelkaraktärer?  

 

Erfarenheter från att skapa en karaktär 

Berätta om en karaktär du varit med och utvecklat 

- Vad är dennes historia? Personlighet? 

- Hur ser världen ut där karaktären befinner sig? 

- Berätta om hur du arbetade med utseendet till karaktären. Varför gjorde du de 
designvalen du gjorde? 

- Vilka attribut vill du att spelare ska koppla till din karaktär?  

- Inspirationskällor? 
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Vad har reaktionerna varit på din karaktär?  

- Från kollegor 

- Från spelare 

 

Har du själv stött på eller gjort en karaktär, vars utseende känts misslyckat?  

- På vilka sätt tyckte du att designen misslyckats? 

- Hur såg den ut? 

- Hur upplevde du karaktären? 

- Har du fått konstruktiv feedback från spelare eller kollegor som du tagit med dig? 

- Har du egna erfarenheter eller tankar för att åtgärda ett misslyckat utseende? 

 

Attraktiv design 

Som jag förstått så är attraktivitet viktigt i karaktärsdesign. Detsamma gäller för 
trovärdighet.  

 

-Är detta något du tänker på när du designar? 

 

Har du minnen av en karaktär eller har du gjort en karaktär som du på något 
sätt tyckt varit attraktiv? Berätta. 

Hur designar man utsidan på en karaktär för att spelare ska tycka om karaktären? 

- Kläder? 

- Kropp? 

- Vilken roll spelar färganvändning för att göra en attraktiv karaktär? 

- Vad förväntar sig spelare av en spelkaraktärs utseende idag? 

- Vad tycker du är viktigt när det kommer till karaktärers utseende? 
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Trovärdighet 

Berätta om en karaktär du stött på eller gjort som du känt var trovärdig.  

- På vilka sätt var den trovärdig? 

- Är trovärdighet viktigt på en spelkaraktär?  

 

Vad är viktigt att tänka på för att skapa en trovärdig karaktär? Har du några 
erfarenheter du kan berätta om? 

 

Spelar färganvändning någon roll för att göra en trovärdig karaktär? Vilken? 

 

Har du stött på eller gjort en karaktär som inte varit trovärdig? Berätta.  

- På vilka sätt var den icke trovärdig?  

- Har du egna erfarenheter eller tankar för att åtgärda det? 

 

Vad förväntar sig spelare av en karaktär i termer av trovärdighet? 

- Vad förväntar sig kollegor?  

 

Grafiskt designa spelbara versus icke spelbara karaktärer 

Hur skiljer det sig att designa spelbara och icke-spelbara karaktärer? 
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Bilaga 2. Informerat samtycke 
 

Hej! 
 

Jag heter Bartek Lindh och går mitt sista år på spelutbildningen på Södertörns Universitet 
med inriktning grafik. Nu under mitt tredje och sista år gör jag ett längre uppsatsarbete 
som handlar om spelkaraktärer. Jag vill ta reda på hur man kan skapa bra spelkaraktärer 
och vill därför intervjua dig om ditt arbete som spelkaraktärsdesigner. 
 

Intervjun kommer att pågå i max 45 minuter och om du tycker det är okej vill jag spela in 
samtalet. Dina svar kommer att bli anonymiseraed i studien.  
 

Har du några frågor eller funderingar efter våra intervjuer så hör av er till mig.  
 

Mina kontaktuppgifter hittar ni nedan.  
Vänligen  
Bartek Lindh 
 
Mail: bartek_lindh@hotmail.com 
Mobil: 073 971 80 25 
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