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Abstract 

This study investigates possible connections between shapes, colour, lines, 

contrast and perceived traits of game characters from their appearance. The 

study is based on nine pictures of game characters where the characters were 

interpreted using formal analysis based on theories of shapes, lines and colour 

components such as hue, value and saturation. A survey was also conducted with 

73 respondents who specified each character’s traits with three words. The 

study shows that there is a larger connection between shapes and characteristics 

than colour, where the descriptions of the characters were more scattered. Lines, 

contrast and warm and cool colours generally do not have any noticeable effect 

on the result. 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöks eventuella samband mellan former, färg, linjer, 

kontrast och egenskaper som uppfattas kring spelkaraktärer utifrån sitt 

utseende. Studien utgår ifrån nio bilder av spelkaraktärer där karaktärerna 

tolkats i en formell analys utifrån teorier om form, linjer och färgens 

beståndsdelar så som nyans, ljusstyrka och mättnad. En undersökning utfördes 

även på 73 respondenter som fick specificera varje karaktärs egenskaper med 

tre ord. Studien visar att det finns ett större samband mellan former och 

karaktärsdrag, än färger där beskrivningen av karaktärerna var mer splittrad. 

Linjer, kontrast och varma och kalla färger har i allmänhet inte haft någon större 

inverkan på resultatet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Grafik finns överallt runt om oss i vårt dagliga liv och påverkar till exempel 

hur reklam och hemsidor är uppbyggda. Den har ofta funktionen att få 

mottagarna att uppleva en viss känsla, förmedla ett visst budskap och att med 

enkla och intuitiva medel få mottagaren att få en snabb bild av en karaktärs, 

produkts eller företags egenskaper. Detta stämmer även in på mer moderna 

former av konst så som film och spel där karaktärer och miljöer designas för att 

mottagarna enkelt ska kunna förstå vad det är för slags miljö och vilka 

egenskaper och personligheter olika karaktärer besitter utan att uttryckligen 

behöva förklara detta genom till exempel dialog eller voice-over. 

Inom spel designar man ofta olika karaktärer med olika silhuetter för att göra 

dem distinkta och enkla att särskilja från varandra då det är att bra sätt att göra 

det lätt att snabbt uppfatta vad för karaktär det är och dess egenskaper. Detta 

kan vara särskilt värdefullt för en spelare i ett multiplayer-spel där spelare tävlar 

mot varandra och där kunskap om fiendens förmågor kan vara skillnaden mellan 

vinst och förlust. 

Vi har valt att undersöka det här ämnet då vi tror att det skulle kunna komma 

till nytta för framtida designers och concept artists som vill få en bättre 

uppfattning om hur karaktärers olika fysiska utseenden kan påverka hur en 

mottagare uppfattar dennes egenskaper. Detta intresserar även oss själva då vi 

båda är grafiker och intresserade av att förbättra förutsättningarna för bättre 

karaktärsdesign. 

I den här studien har vi valt att undersöka kopplingar mellan karaktärers 

utseende och hur de uppfattas i spelet Heroes of the Storm (hädanefter benämnt 

“HotS”) som är ett MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Anledningen till att 

vi valde HotS var att vi ville välja ut karaktärer med olika utseenden men med en 

liknande grafisk stil så att inte deltagarna i vår studie fokuserade för mycket på 

om karaktären var realistisk eller cartoony. HotS var ett perfekt val för oss då det 

innehåller många olika karaktärer från tre olika spel (World of Warcraft, 
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StarCraft och Diablo) fast från samma företag som alla använder en liknade 

grafisk stil. 

1.2 Relaterad forskning 

Tidigare forskning visade sig vara svårt att hitta kring färg och form hos 

spelkaraktärer. Forskningen som hittats har fokuserat på speldesign och 

karaktärsuppbyggnad kring detta, och inte så mycket på grafiska element vilket 

vore relevant i denna studie. Av denna anledning har vi valt att inkludera delar 

av tidigare forskning som ändå varit relevant till grafiska element. 

I Characters in Computer Games: Toward Understanding Interpretation and 

Design av Lankoski, Heliö och Ekman (2003) beskriver författarna dock hur både 

grafik och design spelar roll när det kommer till hur personligheter uppfattas 

hos huvudkaraktärer i spel. Enligt Lankoski, Heliö och Ekman kommer 

mottagare att läsa ut personlighet från så väl karaktärer som livlösa objekt, 

oavsett om det är medvetet eller undermedvetet. Personligheten kommer att 

utläsas genom utseende eller personlighetsdrag. I och med detta menar 

författarna att det är viktigt att bygga en djup karaktär för att förmedla rätt 

budskap. Författarna uppvisar en metod som de kallar för The three-dimensional 

character. Genom att utforma aspekter inom fysik, sociologi och psykologi ges 

karaktären djup och det blir tydligare hur den ska utformas. 

Relevansen till grafik och utseendet på karaktärer kan hittas i den 

tredimensionella metoden genom fysiska attribut så som ålder, kön, längd och 

vikt med mer, som Lankoski, Heliö och Ekman (2003) beskriver i sin text. Ur en 

sociologisk synvinkel kan detta bli visuellt genom exempelvis religion, arbete 

och nationalitet. De menar även på att psykologiska aspekter så som attityd, 

temperament och moralisk standard även kan ta uttryck i grafiken. 

1.3 Frågeställning 

Målet med denna studie är att undersöka hur spelkaraktärers personligheter 

och egenskaper uppfattas utifrån deras fysiska utseende. Detta tror vi kommer 

vara till nytta för framtida grafiker då vi hoppas att denna studie ska kunna ge en 

överblick över hur olika färger och former på olika sätt påverkar hur 

karaktärerna upplevs. Genom att undersöka hur former och färger påverkar 



 9 

detta, hoppas vi kunna bidra med kunskap om ämnet som framtida grafiker kan 

dra nytta av vid skapandet av karaktärer. Vi hoppas även att grafiker ska kunna 

använda informationen till att få utvecklade personligheter att nå fram till 

mottagaren på ett mer effektivt sätt, och med mindre missförstånd kring 

designen. 

Vår frågeställning är följande:  

 Hur uppfattas en spelkaraktärs egenskaper utifrån dess utseende i spelet 

Heroes of the Storm?  

 Vad påverkar hur spelkaraktärer upplevs utifrån sitt utseende? 

1.4 Struktur 

I den här uppsatsen kommer vi att redogöra för teori, metoder, resultat, 

diskussion och slutsatser. Under kapitlet Teori kommer vi att gå igenom form- 

och färglära som bland annat täcker formers, färgers och linjers betydelse och 

vad de förmedlar. I kapitlet Metoder beskriver vi först hur vi utförde en formell 

analys av karaktärernas utseende, följt av hur den tematiska analysen utfördes 

baserad på en enkätundersökning. Under kapitlet Resultat presenteras en 

formell analys samt en tematisk karaktärsanalys och en jämförelse mellan 

resultaten. I kapitlet Diskussion tar vi upp samband och avvikelser vi kunnat 

hitta i den insamlade datan. Vi diskuterar även förbättringar för studien i helhet. 

Slutligen sammanfattas studiens viktigaste komponenter i kapitlet Slutsatser. 

1.5 Teori 

1.5.1 Formlära 

I den här studien ha vi valt att använda oss av formlära som en av våra teorier 

för att analysera varför karaktärer uppfattas som de gör och har då utgått ifrån 

Solarskis (2013) teorier som presenteras i hans bok The aestetics of game art and 

game design. Solarski beskriver hur former har olika påverkan på oss människor 

och att vi instinktivt uppfattar dem på olika sätt med olika egenskaper utifrån de 

upplevelser vi haft som barn då vi tog in mycket information om omvärlden 

genom känsel. Denna instinktiva upplevense av ett objekts egenskaper har också 
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att göra med erfarenhet om hur olika former beter sig rent kinetiskt, till exempel 

att en sfär rullar lättare än en kub. 

Cirkeln och runda former symboliserar enligt Solarski (2013) oskuldsfullhet, 

ungdomlighet, energi och femininitet något som antagligen kommer ifrån sfärens 

rörliga egenskaper och faktumet att kvinnor och barn ofta har mjukare och 

rundare kroppar än vuxna män. Enligt författaren får kuber och fyrkantiga 

former oss att tänka på mognad, stabilitet, balans och envishet, något som 

kommer ifrån kubens mer orörliga egenskaper. Vidare menar han även på att 

triangeln med sina farliga spetsar istället ger oss en känsla av aggression, 

maskulinitet och kraft eller våld då vi instinktivt uppfattar spetsiga objekt som 

något som kan skada oss. 

För att ge en mer omfattande analys har vi även inkluderat teorier om 

grafiska element (elements of art) och principer för design (principles of design) 

som går att finna på The J. Paul Getty Museums (U.Å.a) hemsida och vilka berör 

relevanta punkter som vi har analyserat i studien. Vi har valt att inte ta med alla 

element från teorierna, utan har istället fokuserat på de delar som är relevanta 

för det vi undersökt så som linjer och kontrast. 

Enligt beskrivning på The J. Paul Getty Museum (U.Å.b) ger horisontella linjer 

ett intryck av lugn och vila. Detta beror på att linjer som dras i samma riktning 

som exempelvis marken eller horisonten upplevs som konstanta och 

balanserade. Vertikala linjer skapar till skillnad från detta en känsla av höjd. 

Museet förklarar att detta beror på att vertikala linjer knappt har någon relation 

till marken och på så sätt höjs över jorden. Vidare skapar diagonala linjer rörelse 

i en bild. Genom att använda linjer som varken är vertikala eller diagonala 

skapar man känslan av att objekt eller liknande i en bild är på väg att falla, eller 

redan är satt i rörelse. The J. Paul Getty Museum beskriver även hur böjda linjer 

kan ge ett mjukt och sensuellt intryck. Genom den mjuka formen påminner 

kurvade linjer om människokroppen och kan på ett flytande sätt leda ögat 

genom en bild. 

Kontrast eller betoning beskrivs också av The J. Paul Getty Museum (U.Å.c) 

och används för att få någonting i en bild att stå ut extra mycket, och på så sätt 

uppmärksammas först av mottagaren. Museet menar att detta bland annat kan 
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göras via storlek, färg, textur eller form. Genom att använda en eller flera av 

dessa element kan en kontrast skapas, som framhäver en särskild del av ett 

konstverk. 

1.5.2 Färglära 

Förutom formläran så använder vi oss av färglära för att analysera datan ifrån 

studien, Vi använder oss då av de teorier som Zammitto (2005) beskriver i sin 

artikel The expressions of colors. Hur vi människor uppfattar färg bestäms, enligt 

Zammitto,  av våglängden på ljuset som träffar våra ögon och detta ljus kan 

antingen skapas själv av en ljuskälla eller reflekteras av ett material. Färg kan i 

grunden delas upp i tre olika beståndsdelar eller parametrar som tillsammans i 

olika kombinationer kan användas för att bilda alla möjliga färger. Dessa 

parametrar är: ton/nyans, ljusstyrka/klarhet och hur mättad/ren färgen är. 

Nyansen är vilken färg det i i grunden, till exempel röd, grön och blå medan 

ljusstyrkan indikerar hur ljus eller mörk färgen är. Färg kan också vara mättad 

eller omättad, detta beror på hur mycket pigment som finns i färgen. Mättade 

färger förknippas med nöje och njutning, omättade med sorg och 

tröghet/likgiltighet. 

Enligt Zammitto (2005) kan färger förutom att beskrivas utifrån sin ton, 

klarhet och mättad kan färger även vara varma eller kalla. De varma färgerna är 

de som ligger nära rött på färgspektrat i kontrast till de kalla som ligger nära 

blått. Varma färger associeras med hetta och sticker ut mer medan de kalla 

associeras med kyla och drar mindre uppmärksamhet till sig. Ljusare färger 

uppfattas också som kallare och är mer iögonfallande. 

 

Figur 1 - Varma och kalla färger, Zammitto (2005) 
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Färger har en betydelse för oss människor och detta härstammar oftast ifrån 

en av tre olika källor eller bakgrunder, de kan antingen vara medfödda, 

personliga eller kulturella betydelser (Zammitto, 2005). Att vissa betydelser för 

färger är medfödda förklaras med att färg varit väldigt viktiga tecken för våra 

förfäders överlevnad och förmåga att anspassa sig.  De personliga betydelserna 

kommer från varje individs olika personliga upplevelser i livet och de kulturella 

betydelserna lär vi oss under vår uppväxt från den kultur vi lever i och dessa 

betydelser skiljer sig också ofta mellan olika kulturer.  

Svart associeras främst med negativa ord så som död, ondska, kriminalitet, 

olycka, depression, sorg, smärta och hopplöshet men kan även indikera 

auktoritet och sofistikation (Zammitto, 2005). I västvärlden är svart även färgen 

på sorgkläder eller symboliserar botgöring för munkar och nunnor. Vitt används 

av västerländska brudar för att indikera kyskhet och renhet medan färgen i Kina 

representerar hösten. Vitt förknippas även med ljus, oskyldighet och kyla. Stark 

och klar gul kopplas samman med ord som intelligens, logiskt tänkande och 

innovation men också med spiritualitet, hopp och glädje. Gul representerar solen 

och genom den livet som inte skulle kunna uppstå utan den. En smutsig gul färg 

associeras däremot med feghet, skam, sjukdom och dekadens och den ljusaste 

och klaraste gula färgen indikerar raseri. Guld representerar däremot värde, ära 

och lojalitet. Orange är en positiv färg som indikerar livskraft, styrka, uthållighet, 

socialt beteende och värme. Rött förknippas däremot med både positiva och 

negativa ord så som kärlek, passion, hälsa, mod och ståtlighet men även med 

hetta, fara, blod, vapen, aggressivitet, kraft, eld och helvetet. I Kina betyder rött 

glädje. Violett och lila representerar i västvärlden mysticism och kunglighet men 

i Kina är det sorgens färg. Blå associeras med sorgsna ord så som kyla, 

depression, sorg och ensamhet. Blå kan även förknippas med ord som fred, 

avslappning, lugn, fromhet, visdom, själviaktagelse, begrundande, oändlighet och 

känslomässig kontroll. Blått representerar också vattnet och himmelen medan 

grönt för tankarna till naturen, lugn, ungdomlighet och fertilitet men även 

pengar. Brunt associeras likaså med naturnära ord så som trä, komfort, mark och 

jord. Grå är neutralitetens färg, sammanslagningen av glädje och sorg. 
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2 Metoder 

Vi har in den här studien valt att använda oss av formell analys och tematisk 

analys. Den formella analysen innebär att man objektivt beskriver den 

information som framkommit utan några värderingar. Den tematiska metoden 

innebär att man undersöker sin data för att hitta mönster och teman, utifrån 

insamlad data. Metoderna valdes för att den ansågs mest applicerbara på den 

frågeställning som studien ämnar besvara.  

2.1 Formell karaktärsanalys 

Det första steget i vår metod innebar att vi valde ut nio karaktärer från HotS 

(Blizzard Entertainment, 2015) baserat på att vi ville ha tre karaktärer från varje 

spelserie: Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012), World of Warcraft (Blizzard 

Entertainment, 2004) och StarCraft II (Blizzard Entertaiment, 2010). Utifrån 

detta valdes karaktärerna ut med en tanke om visuell mångfald i bakgrunden. 

Baserat på teorierna av Solarski (2013), Zammitto (2005) och det som beskrivs 

av The J. Paul Getty Museum (U.Å.a) analyserade vi karaktärerna var för sig och 

tog fram de former och färger som vi anser att bilderna innehåller. 

2.2 Tematisk analys 

Datainsamlingen har utförts genom att en enkät innehållande de nio bilderna 

med karaktärerna och en tillhörande fråga delats via våra privata facebooksidor. 

Vi valde att dela enkäten på detta sätt då vi visste att vi hade kontakter som 

delade vårt intresse för spel och därför skulle vara intresserade av att delta i 

studien. Vi var främst intresserade av att få andra spelares åsikter då vi tänker 

oss att studien ska leda till tydligare och mer intressant grafik som spelare 

kommer att vara de framtida mottagarna av. Vi hoppades även få in svar av icke 

spelintresserade då vi var nyfikna på om svaren skulle skilja sig beroende på 

spelvana. Till enkäten har även en inbjudan skickats ut där vi kort förklarar vad 

datan kommer att användas till. Enkäten innehåller frågor om deltagarnas kön, 

ålder, spelvana och om de tidigare spelat det undersökta spelet, HotS (Blizzard 

Entertainment, 2015) eller någon av de spelserier som karaktärerna härstammar 

ifrån, för att få en bild av deltagarnas bakgrund. Bilderna som användes i 
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undersökningen är alla concept art av de utvalda karaktärerna på en vit 

bakgrund. Detta val gjordes då vi känner att concept art oftare ger en mer 

slående och tydlig bild av en karaktär utan 3D:ns begränsningar. Den vita 

bakgrunden ger även ett enhetligt intryck till de olika karaktärerna, vilket var 

viktigt då vi inte ville påverka deltagarnas upplevelse med irrelevanta element. 

Enkäten besvarades av 73 personer mellan åldrarna 15 till 64, där majoriteten 

varit vana spelare (enbart fem av deltagarna spelar aldrig eller mer sällan än en 

gång i månaden) och många även spelat ett eller flera av de listade spelen. Kön 

och ålder har inte haft någon märkbar betydelse på datan som samlats in, och 

har därför inte tagits med i analysen. Respondenterna uppmanades vid varje bild 

att beskriva karaktärens egenskaper med tre ord. 

När vi fått in 73 svar på enkäten valde vi att stänga möjligheten att lämna in 

svar då vi ansåg ha uppnått tillräckligt högt antal deltagare för att kunna göra en 

bra och trovärdig analys. Efter detta gick vi igenom varje karaktär med 

tillhörande svar enskilt och skrev ner de ord som använts av mer än fem 

deltagare, samt av hur många deltagare dessa ord använts. Genom denna 

sorteringsfas kunde vi sedan tydligt och enkelt utläsa vilka ord karaktärerna 

mest hade fått, samt om det var stor skillnad mellan antalet omnämningar av de 

olika begreppen. 

Vidare sågs orden över och vi skapade därifrån kategorier med de ord som 

använts mest av respondenterna. De ord som använts många gånger skapade på 

så sätt kategorierna som karaktärerna placerades in i. 

2.3 Jämförelse av analyser 

För att sammanställa de båda resultaten valde vi att jämföra hur vida teorin 

kring form (Solarski, 2013), (The J. Paul Getty Museum, U.Å.a) och färg 

(Zammitto, 2005) stämde överens med de teman som framkommit i den 

tematiska analysen. Detta innebär att vi jämfört de kategorier som 

respondenternas svar resulterat i, med de resultat som kan hittas i den formella 

karaktärsanalysen. Detta har inte gjorts för att bedöma om teorin stämmer i 

praktiken, utan för att se vilka mönster som finns i hur mottagare uppfattar form 

och färg i samband med spelkaraktärer och dess egenskaper. 
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3 Resultat 

3.1 Formell analys 

3.1.1 Johanna 

Karaktären Johanna härstammar från början från Diablo III (Blizzard 

Entertainment, 2012). Denna karaktär har främst triangulära former som 

kompletteras av en mer övergripande kvadratisk form. Johanna utgörs mycket 

av vertikala linjer som exempelvis kan ses i hennes sigill. Dock har skaparna gett 

henne kurvor som framhäver hennes kroppsform. Karaktärens färger är 

mestadels vitt, svart och gult. Färgerna har låg mättnad och skapar kontrast 

genom det svart-vita temat. Detta skapar även en kall atmosfär i färgerna. 

 

Figur 2 - Johanna 
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3.1.2 Azmodan 

Azmodan, även han från Diablo III (Blizzard Entertainment. 2004), utgörs av 

en stor cirkel i kroppen men trinagulära former är det som tar över i hans 

design, som bland annat syns i hans ben och andra vassa detaljer. Karaktären har 

många vertikala linjer som går genom kroppen, samt kurvade linjer som bidrar 

till ett organiskt intryck. Färgmässigt har Azmodan mörka färger som svart och 

grått med kontrasterande delar i gult och rött. I och med de två sistnämnda 

färgerna har Azmodan en något varmare färgpalett, även om hans stora kropp 

har kalla toner. 

 

 

Figur 3 - Azmodan 

3.1.3 Uther 

Uther är en spelkaraktär som återfinns i World of Warcraft (Blizzard 

Entertainment, 2004). Karaktären är uppbyggd utav rektanglar som förutom 

kroppsform även syns i Uthers hammare, armskydd och benskydd. Designen har 
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har en blandning av linjer, men återkommande är nittiogradiga vinklar som ses 

på flera ställen, exempelvis hammaren och boken. Färgerna som återfinns här är 

framförallt gul, blå, brun och vit. I och med att dessa färger skiljer sig mycket från 

varandra både i nyans och mättnad skapas en stark färgkontrast. I och med de 

stora, mättade färgfälten får Uther en varm känsla. 

 

Figur 4 - Uther 

3.1.4 Kerrigan 

Från StarCraft II (2010) har vi tagit Kerrigan — en karaktär med triangulära, 

vassa former genom hela sin design. Både kroppen och vingarna har trots detta 

mjuka kurvor som bryter av gentemot det vassa intrycket. Färgmässigt är 

Kerrigan mycket mörk med färger som svart, brun, mörkröd och en något 

kontrasterande lila, alla nyanser som drar åt det kalla hållet. Det som 

kontrasterar för Kerrigan är hennes ansikte som är betydligt ljusare än den 

övriga kroppen, vilket för blicken dit.  
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Figur 5 - Kerrigan 

3.1.5 Chen 

Karaktären Chen är även han från World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 

2004). Chens karaktär är framförallt uppbyggd av cirklar med inslag av 

rektanglar i exempelvis ben och armar. Till och med karaktärens tillbehör har 

runda former vilket skapar ett mjukare intryck. Spelkaraktären har diagonala 

och vertikala linjer, vilka generellt är mjuka och organiska i hans kropp men 

hårda och raka i till exempel hans stav. Chen tar upp ett horisontellt avlångt rum 

med sin bild. Färgerna på Chen är framför allt svart och vitt, men med små inslag 

av grönt och rött som återfinns i detaljer. Genom detta färgval har karaktären 

både en stark ljuskontrast, men även färgmässigt utmärkande i detaljerna. Det är 

även genom detta som värme tillförs i bilden genom mättnaden, samt den röda 

nyansen. 
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Figur 6 - Chen 

3.1.6 Tassadar 

Den andra karaktären från StarCraft II är Tassadar. De framskjutande dragen 

för Tassadar är triangulära former. Vi kan bland annat se detta på rustningens 

form, samt huvudet. Skaparna har brutit av kanterna genom att ge Tassadar 

kurvor både i kroppsformen men även i rustningen. Man kan se horisontella, 

vertikala och diagonala linjer i Tassadars design och dessa visar sig främst i hans 

rustning, hår, axlar och höftskynke. Nyanserna, mättnaden och ljusstyrkan 

skapar i detta fall kontrasten i bilden och är mest framträdande i hans ansikte 

och de blåa kristallerna i hans rustning. Tassadar är främst grå, svart, blå, gul och 

vit som alla är kalla färger, förutom gult. I och med så många kalla färger skapas 

ett mindre mättat intryck. 
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Figur 7 - Tassadar 

3.1.7 Nazeebo 

Nästa karaktär härstammar från Diablo III (Blizzard Entertainment, 2004). 

Nazeebo är framförallt triangulär som exempelvis syns i fjädrarna, hornen och 

vapnen. Linjemässigt är denna karaktär ganska splittrad. Nazeebo har såväl 

vertikala, horisontella och kurvade linjer. Färgerna som används här är lila, 

svart, gul och brun. Genom en skillnad i ljusstyrka och mättnad blir kontrasten i 

bilden ganska stor. Generellt sett är Nazeebo ganska neutral i sina färger då 

mättnaden oftast är varken hög eller låg. Trots att han mest har kalla nyanser i 

sin design så har han ändå varmare ton i den lila färgen, samt att gult är en varm 

färg. 
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Figur 8 - Nazeebo 

3.1.8 Sylvanas 

Sylvanas är den tredje karaktären från World of Warcraft (Blizzard 

Entertainment, 2004) och denna karaktär är en av de mest spetsiga då trianglar 

kan hittas i de flesta element i bilden. Återigen bryts spetsigheten av med 

kruviga linjer, som i denna situation framförallt hittas i Sylvanas kroppsform. 

Färgerna som kan ses är generellt blått, svart, lila, rött och brunt. Den största 

faktorn i kontrast är ljusstyrka, då varken mättnad eller nyans har någon större 

inverkan på detta. I och med att tonerna i Sylvanas färger alla drar åt, eller hittas 

inom det kalla spektrat är det lätt att se att karaktären går i kalla toner. 
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Figur 9 - Sylvanas 

Slutligen har vi Tychus som är från StarCraft II (Blizzard Entertainment, 

2004) med återkommande cirklar i sin design som tydligt syns i hans rustning. 

Själva kroppsbyggnaden har dock en antydan av rektangulära och triangulära 

drag. Fyrkanterna kan även hittas i Tychus vapen. De mjuka formerna ger en hel 

del kurvade linjer, men samtidigt hittar vi även horisontella linjer i exempelvis 

axelpartiet, samt både horisontella och vertikala linjer i det stora vapnet. I och 

med den blåa färgen drar Tychus åt det kalla hållet, men lite värme bevaras ändå 

i bilden genom den höga mättnaden och en blå färg som varken lutar åt det 

gröna eller det lila hållet. 
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Figur 10 - Tychus 

3.2 Tematiskt analys 

Resultaten som presenteras nedan är baserade på den data som samlats in via 

enkäten och antal omnämningar av specifika ord och begrepp. Teman har tagits 

fram och täcker de områden som uppkommit mest i den insamlade datan, vilket i 

slutändan blev femton kategorier. 

3.2.1 Snäll eller god 

Två av de undersökta karaktärerna beskrevs av många av de deltagande som 

goda och snälla, dessa var Uther och  pandaren Chen. Ord som användes för att 

beskriva detta var till exempel god, snäll, godhjärtad och fryntlig. Denna 

beskrivning var för dessa två karaktärer en av de mest frekventa, hos Uther var 

det den tredje vanligaste beskrivningen och hos Chen delade den andraplatsen 

tillsammans med två andra beskrivningar. 
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3.2.2 Ondska 

Detta tema grundar i ord som elak och ond. Deltagarna har placerat dessa ord 

på tre karaktärer: Azmodan, Kerrigan och Nazeebo. Ondska var det vanligaste 

ordet för att beskriva Azmodan och Kerrigan medan det var det tredje vanligaste 

för Nazeebo. Även Sylvanas beskrivs med denna typ av ord, men i mindre 

utsträckning än de andra tre. 

3.2.3 Styrka 

Styrka var ett av de vanligaste beskrivna egenskaperna då hela fyra 

karaktärer beskrevs på detta sätt, Johanna, Uther, Chen och Tychus. Ord som 

användes var till exempel stark, kraftfull, mäktig, muskulös och biffig. Johanna 

står här ut ifrån de andra karaktärerna då hon överlägset haft flest beskrivningar 

som stark, samt att hon även haft mer än dubbelt så många beskrivningar som 

stark i jämförelse med hennes näst vanligaste beskrivning tank. Stark var även 

den vanligaste beskrivningen för Tychus även om han inte hade lika många 

benämningar som Johanna. För Chen och Uther var stark den andra vanligaste 

beskrivningen. Tassadar beskrivs som mäktig, en beskrivning som också kan 

indikera styrka utan att nödvändigtvis vara fysisk styrka. 

3.2.4 Snabbhet 

Kerrigan och Sylvanas omnämndes båda som snabb ungefär lika många 

gånger. I båda fallen har detta tema varit det tredje populäraste för karaktärerna 

Snabbhet är alltså en av de största egenskaperna som mottagarna läser ut av 

Kerrigans och Sylvanas bilder. 

3.2.5 Fet eller stor 

De karaktärer som benämnts som fet eller stor är Chen, Azmodan och Tychus. 

Andra ord som använts är tjock och tung. Detta är inte ett lika framträdande 

tema då detta för samtliga tre karaktärer varit ett av de mindre vanliga 

beskrivningarna. 
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3.2.6 Sexualitet 

De två karaktärer som fått beskrivningar kring sexualitet är Sylvanas och 

Kerrigan. Ord som använts har bland annat varit sexig, attraktiv, sexualiserad, 

sexistisk och förförisk. För Sylvanas har denna beskrivning varit mer relevant än 

för Kerrigan, men Sylvanas har även kompletterats med ytterligare 

beskrivningar som syftar på hennes avsaknad av kläder, exempel på detta är 

lättbepansrad, naken och avklädd. I kontrast till detta benämns Tychus som 

överkompenserande, överdriven och som att han har ett stort vapen för att 

kompensera för något annat. Enligt deltagarna tycks han inte uppfattas som 

sexig, utan snarare som att han är osäker på sin egen sexualitet eller 

maskulinitet. 

3.2.7 Tank eller beskyddare 

Två utav de undersökta karaktärerna beskrevs av deltagarna som beskyddare 

med ord som till exempel tank, defence och beskyddande. Johanna beskrevs oftast 

med ord som tank och defender medan Tychus beskrivning var mer splittrad. För 

dessa karaktärer är detta en av de vanligaste beskrivningarna av dem då temat 

tank hamnar på andra plats för dem båda.  

3.2.8 Klok eller intellektuell 

Tre av karaktärerna beskrevs vid upprepade tillfällen som klok eller vis. Dessa 

tre är Uther, Chen och Tassadar. Skillnaden här är att Tassadar fått en bredare 

variation av ord med liknande innebörd. I undersökningen uppkom orden 

intellektuell, smart och allvetande utöver de gemensamma beskrivningarna. Chen 

fick även beskrivningar som slug och finurlig. 

3.2.9 Magisk 

Denna beskrivning användes för Tassadar och Nazeebo. Variationer på detta 

tema var magisk, magiker, mage samt voodoo för Nazeebo, ett ord vi valt att 

kategorisera inom samma tema. Karaktärerna fick ungefär lika många 

beskrivningar inom magi. Nazeebo beskrevs dock som voodoo likvärdigt många 

gånger som magi. Han omnämns även med ord som witch doctor i stor 

utsträckning. 
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3.2.10 Religiös 

Religiös och helig var gemensamma nämnare för Johanna, Uther och Chen. De 

beskrevs alla med ord som anspelar på religion och spiritualitet. Johanna anses 

mer vara en crusader  eller templar, medan Uther ses som gudalik, präst och 

paladin. För Uther var detta den absolut vanligaste beskrivningen. Precis som 

Uther anses Chen vara präst men absolut tydligast anses han vara munk. Utöver 

detta inkluderade vi även Nazeebo inom denna kategori då voodoo även kan 

anses vara en religion, och därför passar in även i detta tema. 

3.2.11 Farlig 

Azmodan, Kerrigan och Nazeebo benämns alla som farliga. För Azmodan delar 

denna beskrivning tredjeplatsen, för Kerrigan är det den andra vanligaste och för 

Nazeeebo var den inte särskilt framträdande med endast fem omnämnanden. 

Det gemensamma för alla dessa karaktärer är dock att de alla beskrivit med 

ordet, farlig. Både Nazeebo och Kerrigan har även beskrivit som giftiga av några 

deltagare något som kan skildra på vilket sätt de skulle vara farliga. Kerrigan 

beskrevs även vid några tillfällen som dödlig, vass och spetsig. Sylvanas beskrevs 

några få gånger med ord som farlig, dödlig och obarmhärtig.  

3.2.12 Tuffhet 

Endast en av de undersökta karaktärerna benämndes som att hon var tuff, 

detta var  Johanna från Diablo 3 (Blizzard Entertainment, 2004). Andra ord som 

användes för att beskriva denna egenskapen var enligt oss cool och badass. Detta 

tema var inte lika framträdande då endast Johanna benämnts på detta sätt och 

då det endast var den fjärde vanligaste beskrivningen av henne. 

3.2.13 Obehag 

Azmodan från Diablo 3 (Blizzard Entertainment, 2004) beskrevs av många av 

de deltagande som en karaktär som frambringade obehag hos dem både genom 

äckel och genom rädsla där båda beskrivningarna fick lika många 

omnämnanden. För den äckliga sidan av obehaget användes ord så som äcklig, 

obehaglig, grotesk och pervers medan rädslan beskrevs med otäck, scary, 
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skräckinjagande, rädsla och terrifying. Detta var den andra vanligaste 

beskrivningen av Azmodan.  

3.2.14 Aliens och alver 

Några av de undersökta karaktärerna har beskrivits utifrån de mer uppenbara 

fysiska egenskaperna de besitter som till exempel att de är en panda eller att de 

liknar en spindel. Tassadar och till viss del Sylvanas skiljer sig dock från detta 

enligt oss då de beskrivits som en alien respektive alv, något som vi människor 

inte har någon definitiv bild av då de är skapade av fantasin i kontrast till 

verkliga djur som vi vet hur de ser ut. Tassadar beskrevs med ord som 

omänsklig, övernaturlig och utomjordning och Sylvanas med alv, elf och drow. 

Detta var den andra vanligaste beskrivningen av Tassadar men för Sylvanas var 

den mindre vanlig. 

3.2.15 Gameplay-ord 

Då de utvalda karaktärerna kommer ifrån välkända spel och våra deltagare 

främst är spelare är det ingen överraskning att en del av beskrivningarna 

innehåller spelrelaterade ord. Alven Sylvanas är den karaktär som mest frekvent 

beskrevs med denna sorts ord och uppfattades enligt datan som en jägare, 

ranger, bågskytt och markswoman. Detta var den allra vanligaste beskrivningen 

av henne följt av ord som dps, ranged, distance fighter, smygande, sneaky och 

assassin. Johanna beskrevs som vi nämnt tidigare ofta som en tank något som 

vanligtvis indikerar en viss sorts karaktärsroll i spel. Healer och boss är även det 

spelrelaterade ord där de föregående använts för att beskriva Uther och det 

senare för att beskriva Azmodan av flera av deltagarna. Tychus från StarCraft II 

(Blizzard Entertainment, 2004) ansåg enligt några av de deltagande även han 

vara en karaktär som fokuserar på damage, dps och har hårda attacker.  

3.3 Jämförelse 

3.3.1 Johanna 

Enligt Solarski (2013) representerar Johannas triangulära former aggression, 

maskulinitet och kraft, och enligt hans teori om fyrkantiga former bör Johanna 

anses vara mogen, stabil, balanserad och envis. Kraft, aggression och 
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maskulinitet som enligt Solarski hör ihop med trianglar, kopplar vi här till temat 

styrka och eventuellt kan maskulinitet även kopplas till beskyddande enligt vår 

kultur. Vapnet har spetsiga, triangulära former vilket vi kopplar till strid. Orden 

som hör ihop med fyrkantiga former kan enligt oss kopplas till de teman 

karaktären placerats in i - styrka, religion och tank eller beskyddande. Angående 

färg anser vi att det inte finns en allt för stor koppling mellan Zammittos (2005) 

teori om färgernas betydelse och de resultat som visas i kategorierna. Vitt ska 

enligt författaren stå för bland annat renlighet, vilket kan passa bra in på temat 

religion eller beskyddande, precis som guld som står för lojalitet och heder. Svart 

symboliserar en rad negativa aspekter som Johanna inte beskrivs ha enligt 

deltagarna i enkäten. När det kommer till linjerna i karaktären hittar vi som 

tidigare nämnt främst vertikala och kruvade linjer. Enligt The J. Paul Getty 

Museum (U.Å.b) bör dessa linjer indikera spiritualitet och strävan mot himlen, 

vilket vi kopplar till hennes religiösa tema. De kurvade linjerna anser vi istället 

stå för en mjukare, mer sensuell känsla i kontrast till de annars hårda formerna, 

vilket skulle kunna bidra till att Johanna upplevs som stark och mer 

beskyddande snarare än elak.   

3.3.2 Azmodan 

Azmodan har av respondenterna i enkäten beskrivits bland annat som ond, 

farlig och obehaglig. Dessa egenskaper anser vi återspeglas i de tolkningar som 

vi gjort utifrån Solarskis (2013) teorier om form då Azmodan främst består av 

spetsiga former, något som enligt Solarski kan kopplas till aggression, kraft och 

en inbyggd förståelse hos oss människor att det är något farligt och kan göra ont 

att ta i. Den annars runda formen på Azmodan som främst kan ses i hans mage 

tycker vi dock stämmer dåligt överens med Solarsiks teorier där runda 

karaktärer oftare är snälla, ungdomliga och fulla av energi. Detta stämmer även 

dåligt in på beskrivningen fet som Azmodan fått då vi anser att energi och 

ungdomlighet oftare tolkas som motsatsen till fetma, och anledningen till 

beskrivning tror vi är mer sammankopplad till kulturella uppfattningar om den 

runda formen och övervikt. Enligt oss bidrar Azmodans mer vertikalt utspridda 

ben till en känsla av mindre rörlighet, jämfört med exempelvis diagonala linjer 

som enligt teorin från The J. Paul Getty Museum (U.Å.b) indikerar rörelse. Den 
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känsla av äckel som en del av deltagarna beskriver kopplar vi här till Zammittos 

(2005) färglära då en smutsig gul färg indikerar sjukdom och dekadens. 

Azmodans onda och farliga drag kan enligt oss även ses i de mörka färgerna som 

svart och röd då dessa färger kan indikera död, ondska, fara, blod, vapen och 

helvetet enligt Zammitto. Betydelsen av guld enligt Zammitto, passar enligt oss 

dåligt in på de egenskaper som Azmodan anses besitta av respondenterna, trots 

att färgen återfinns på flera ställen i hans rustning. 

3.3.3 Uther 

Uthers karakär utgörs mestadels av fyrkantiga former på olika sätt, vilket vi 

kopplat till stabilitet och balans i Solarskis (2013) teori om former. Karaktärens 

färger är mestadels blått och gult, vilka bland annat står för fred och visdom 

samt intelligens, spiritualitet och hopp enligt Zammitto (2005). Om man väljer 

att tolka färgen som guld läser vi även in betydelserna lojalitet och heder. De 

teman som Uther tilldelats är styrka, religion, godhet, intelligens och healer. Vi 

anser att dessa betydelser passar bra in på hans teman, men med viss avvikelse 

då blått, enligt Zammitto, även kan betyda exempelvis kyla, depression och sorg. 

Generellt sett tycker vi att teorierna stämmer bra överens med de svar som 

uppkommit i enkätundersökningen. Linjemässigt har vi tolkat Uthers vinklar till 

stabilitet och soliditet som enligt teorin som beskrivs av The J. Paul Getty 

Museum (U.Å.b) hör ihop med vertikala och horisontella linjer som korsar 

varandra. Dessa två ord har vi kopplat vidare till de fyrkantiga formerna i teorin 

av Solarski, och vi anser även att de passar bra in på temat styrka och eventuellt 

även religion. 

3.3.4 Kerrigan 

Kerrigan tolkar vi som en triangulär, vass karaktär som enligt Solarskis 

(2013) teori om trianglar då bör vara aggressiv, maskulin och kraftfull. Kerrigans 

teman ondska, snabbhet, fara och sexualitet anser vi generellt stämma bra in på 

detta, med undantag för maskulinitet som Kerrigan inte tycks uppfattas som. 

Triangulära former anser vi inte heller stämma in på temat sexualitet. Det som vi 

dock tror påverkar detta tema är de kurvade linjerna, vilka enligt beskrivningen 

av The J Paul Getty Museum (U.Å.b) skapar ett mjukare, mer organiskt intryck, 
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vilket vi anser oss hitta i Kerrigans kropp. Det sexuella temat tycks enligt oss inte 

ha en stor koppling till färgval, till skillnad från övriga kategorier. De tydligaste 

färgerna hos denna karaktär är svart, lila och brunt. Svart passar enligt vår 

tolkning bra in på de flesta av dessa teman med betydelser som död, ondska och 

auktoritet enligt Zammittos (2005) färgteori. Lila innebär enligt henne 

mysticism, något som vi anser också kan bidra till kategorierna som uppkommit. 

Dock betyder färgen också kunglighet, något som inte uppkommit i den 

tematiska analysen. Vidare har karaktären mycket bruna färger vilket vi inte sett 

haft några tydliga associationer med Kerrigans omnämningar. I hennes vingar 

kan en röd nyans ses, vilket enligt färgteorin bör stå för bland annat fara, 

agressivitet och passion . Detta är dock ett mycket subtilt färginslag. 

3.3.5 Chen 

Chens design är till största del uppbyggd av cirklar som kan ses i hans 

kroppsform, öltunna och dekorationer men även av några få rektanglar, främst i 

hans ben. Detta skulle enligt Solarskis (2013) teorier indikera att han bl.a. är 

ungdomlig, energisk, mogen, stabil, balanserad och envis och vi kan se att detta 

till viss del stämmer utifrån de kategorier som Chen placerats i. Även färgerna 

ger här ett blandat resultat. Chen beskrivs ofta som god och detta kopplar vi till 

den runda formen och dess vänligare och mjuka egenskaper som beskrivs av 

Solarski. Hans vita färg kan enligt oss också tolkas som renhet och oskyldighet, 

något som uppfattas som positivt och gott och det röda som i Kina symboliserar 

glädje enligt Zammittos (2005) färgteori. Att Chen uppfattats som stark tror vi 

indikeras av hans bastanta kroppsform med de rektangulära benen som står 

stadigt på jorden då fyrkanten, som tidigare nämnt. indikerar stabilitet och 

balans. Här kommer även hans horisontella design in som vi även anser ger 

intrycket av någon jordnära och stabil men med den diagonalt lutande staven 

som indikerar rörelse enligt teorin presenterad av The J. Paul Getty Museum 

(U.Å.b). De kurvade linjer som återfinns i designen kan även bidra till ett mer 

organiskt intryck och en mjukare karaktär, vilket vi anser skulle kunna bidra till 

att han uppfattas som god. Chen har inte några större triangulära former i sig. Vi 

anser istället att hans styrka och kraft indikeras av den röda färgens betydelse 

enligt Zammitto, samt rörelsen i den diagonala linjen som beskrivs av The J. Paul 
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Getty Musseum, som återfinns i hans stav. Att Chen precis som Azmodan 

beskrivs som fet anser vi även här utgå ifrån mer kulturella tecken på hur en fet 

person ser ut med exempelvis stor mage. Chen beskrivs även som klok, något 

som inte verkar har kopplingar till hans färger men möjligtvis med formerna då 

Solarski menar att fyrkanten kan indikera mognad. Detta är något som vi anser 

ofta kan kopplas till vishet. Slutligen beskrivs Chen även som någon med 

religiösa anknytningar och då främst som en munk. Även här anser vi att 

fyrkanten indikerar mognad och stabilitet, något som vi tror är representabelt 

för många religioners vision av en bra personlighet, och cirkeln som enligt teorin 

representerar de oskuldfulla och fromma aspekterna som vi här applicerar på 

religion. Här hittar vi även kopplingar till Chens vita och gröna färger som enligt 

Zammitto kan betyda kyskhet, renhet, balans och lugn. Svart står ut bland Chens 

beståndsdelar då ingen av de negativa orden verkar passa in på de deltagandes 

beskrivning av honom, men som möjligen skulle kunna ha en koppling då denna 

färg enligt Zammitto även kan indikera auktoritet  

3.3.6 Tassadar 

Tassadar är enligt oss generellt uppbyggd av främst trianglar som står för 

aggression, maskulinitet och kraft (Solarski, 2013), varav det sistnämnda 

egentligen är det enda som vi anser stämmer in på karaktärens tilldelade teman. 

Tassadar anses av respondenterna vara magisk, intelligent samt en alien. Kraft 

skulle här alltså kunna ha en koppling till magin. Vidare är denna karaktärs 

färger mestadels gult eller guld, blått och grått. Gult kan definitivt kopplas till 

kategorin intelligens, då färgen representerar logiskt tänkande, intelligens i 

färgteorin av Zammitto (2005). Enligt författaren står även gult för spiritualitet 

som vi sammankopplar med magi. Tolkar man istället Tassadars färg som guld 

hittar vi i teorin betydelserna lojalitet och heder, två ord som vi egentligen inte 

anser har någon riktigt koppling till svaren i den tematiska analysen. Den blåa 

färgen kan enligt Zammitto betyda bland annat sorg och depression, något som 

inte är sammanhängande här, men enligt författaren kan det även betyda visdom 

och fromhet, ett återkommande samband för denna karaktär. Grått är också en 

stor del av Tassadars färgpalett som enligt Zammitto symboliserar en ballans 

mellan gott och ont. Linjärt sett anser vi att karaktären är förhållandevis kurvig, 
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vilket kontrasterar till de vassa formerna, och bidrar till ett något mer organiskt 

utseende som vi kopplar till alien-temat. 

3.3.7 Nazeebo 

Nazeebo skulle enligt de deltagande i enkäten vara ond, magisk, religiös och 

farlig och detta kan vi se till viss del stämma överens med de tolkningar man kan 

göra utifrån Solarskis (2013) och Zammittos (2005) teorier. Vi anser att magin 

och religionen i Nazeebos fall hänger ihop med varandra då de ord som han 

beskrivits med har starka kopplingar till varandra: magisk, voodoo och witch 

doctor. Teorier som enligt oss stämmer överens med denna beskrivning är 

främst färgerna gul och lila som indikerar spiritualitet och mysticism enligt 

Zammittos färglära. I övrigt anser vi att den främsta förklaringen till att Nazeebo 

uppfattas som magisk är de populärkulturella symbolerna som det avhuggna 

huvudet och den krokiga kniven. Den farliga och onda sidan av Nazeebo tror vi 

främst kommer fram i de spetsiga och triangulära formerna som återfinns 

igenom hela hans design, främst i de framträdande fjädrarna som står ut extra 

mycket på grund av den kontrast i mättnad och ljusstyrka till resten av hans 

design. Trots vissa ljusare delar är han främst mörk med mycket svart och djupa 

skuggor som enligt färgtoerin även bör indikerar ondska och död. Den lite 

smutsigt guldiga färgen, som vi här anser framstå som mer smutsgul, kan enligt 

Zammittos teori indikera sjukdom och dekadens, vilket vi återkopplar till 

Nazeebos beskrivning som giftig. Angående Nazeebos linjer kopplar vi de 

vertikala elementen till magi och voodoo, då denna typ av linjer har en koppling 

till spiritualitet som sträcker sig uppåt utom mänskligt räckhåll i teorin 

beskriven av The J Paul Getty Museum (U.Å.b). Enligt denna teori kan även de 

kruvade linjerna bidrar till ett organiskt intryck, vilket vi också anser kan ha en 

betydelse för de teman som uppkommit. De horisontella linjerna tycks inte har 

någon större betydelse för respondenternas svar. 

3.3.8 Sylvanas 

Denna karaktär är enligt oss framförallt uppbyggd av trianglar, men även en 

del mjukare former som återfinns i Sylvanas kroppsform. Trots de hårda orden 

som triangeln står för enligt Solarskis (2013) teori har karaktären fått 
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kategorierna snabbhet, sexualitet, alv och gameplay-relaterade ord. Enligt teorin 

bör triangeln kunna kopplas till snabbhet, då spetsiga former används inom 

exempelvis bilindustrin för att skapa lägre luftmotstånd och ett snabbare 

utseende. Angående linjerna bör de mjuka kurvorna istället kopplas till den 

kvinnliga kroppen (The J Paul Getty Museum, U.Å.b), vilket vi kopplat vidare till 

temat sexualitet. Färgmässigt finns ingen direkt koppling mellan Sylvanas 

kategoriseringar och Zamitttos (2005) teorier om färgernas betydelse. 

3.3.9 Tychus 

Tychus är ganska unik i vår undersökning då hans design innehåller en stor 

variation av former med en väldigt begränsad färgpalett. Karaktärens kropp 

innehåller triangulär former, men cirklar återfinns i rustningens design. Vidare 

anser vi även att fyrkantiga element kan urskiljas hos Tychus. Den fyrkantiga 

formen och dess teoretiska betydelse anser vi passa bra in på Tychus 

beskrivning som stark och beskyddande då Solarskis (2013) teori beskriver 

fyrkanten som mogen, balanserad och stabil. Enligt oss kan även de trekantiga 

formerna sammankopplas med de teman som tagits fram då vi kopplar ordet 

kraft från Solarskis teori, med respondenternas beskrivning som beskyddande. 

Cirklarna i hans design bör representera energi eller en mjukare mer feminin 

sida, som beskrivet av Solarski. Detta anser vi ofta kopplas ihop med den 

omhändertagande personligheter som karaktären blivit tilldelad i vår 

undersökning. Tychus beskrevs också av några deltagare som stor eller tung och 

inte fet som i fallet med Chen och Azmodan. Vi utgår ifrån att hans mer bastanta 

och fyrkantiga kroppsform som gör honom stabil, även får honom att framstå 

som tung då han i motsats till tidigare nämnda karaktärer inte har en rund mage. 

Detta tror vi kan bero på att fyrkantiga former ofta associeras med objekt som är 

orubbliga, en egenskap som även mycket tunga objekt har, då fyrkanten har 

egenskaperna balans och envishet enligt Solarskis (2013) teori om former. I 

Tychus design hittar vi ingen direkt koppling mellan hans beskrivningar och 

färgteorin, med eventuellt undantag för blått, som kan indikera fromhet vilket vi 

möjligtvis anser skulle kunna beskriva Tychus beskyddande sida. I likhet med 

Johanna blir även Tyhus beskriven som en beskyddande karaktär trots sitt 

hotfulla yttre, vilket vi misstänker kan bero på de mer kurvade, organiska 
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linjerna och dess betydelser som presenteras av The J Paul Getty Museum 

(U.Å.b). 
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4 Diskussion 

4.1 Samband 

Vi har hittat en del samband mellan teorierna och de teman som tagits fram. 

Bland annat har alla karaktärer som ansetts vara onda haft triangulära former 

och mörka färger så som svart. Detta föll sig naturligt enligt våra förväntningar 

då det är en så pass inarbetad del av vår kultur. När det gäller snabbhet framkom 

också ett väntat resultat - triangulära former, men även mörka färger, varav det 

senare är svårt att avgöra hur vida det är ett sammanträffande eller vad som 

egentligen ligger bakom detta. Mörka färger och spetsiga former hittar vi även i 

temat farlig, vilket antagligen stämmer bra överens med Solarskis (2013) teori 

om att vi redan som små lär oss att vassa saker gör ont. Spetsiga objekt skadar 

oss lätt, och den mörka färgen förknippas som tidigare nämnt med negativa 

aspekter i vår kultur (Zammitto, 2005). 

Vidare hade de starka karaktärerna stora, massiva silhuetter, vilket vi anser 

kan kopplas till ren fysisk styrka. Detta samband hittades även hos beskyddare-

temat där karaktärerna också haft större silhuetter men även mycket fyrkantiga 

former. På samma sätt tycks det vara formen som avgör egenskapen fet eller stor 

för enkätdeltagarna, något som lätt kan ses då samtliga karaktärer som 

benämnts som fet haft inslag av runda former någonstans i sin design.  

Enligt resultaten tycks det även finnas ett samband mellan blått, gult och 

magi, i och med färgpaletterna hos Nazeebo och Tassadar. Angående intelligens 

är det antagligen den gula eller blåa färgen som talar mest för temat, då de varit 

mest markanta i de relaterade karaktärerna Tassadar och Uther. 

Angående temat sexualitet tycks de kvinnliga formerna och de kurvade 

linjerna på de relaterade karaktärerna ha varit utgångspunkten för temat. I och 

med att enbart två av karaktärerna, Kerrigan och Sylvanas, har omnämnts som 

sexiga till skillnad från den tredje kvinnliga karaktären Johanna, verkar 

anledningen även ligga i att dessa karaktärer är mer avklädda och visar mer hud 

än övriga karaktärer. 
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Slutligen är det värt att diskutera det sista temat – gameplay-ord. Temat 

uppkom när karaktärer vid upprepade tillfällen benämndes med ord som 

relaterar till klasser och begrepp inom spelvärlden. Vi utgår därför ifrån att detta 

har mindre att göra med färg och form, utan snarare med deltagarnas tidigare 

erfarenheter med spelkaraktärer. Exempelvis påvisades vid ett flertal tillfällen 

att deltagarna redan hade kunskap om karaktären genom att de egenskaper som 

beskrevs var i direkt koppling till hur karaktären framställs i HotS (Blizzard 

Entertainment, 2015) eller något av de andra spelen. Dock finns även 

möjligheten att deltagarna via sin spelvana också kan ha kopplat karaktärerna 

till någon av gameplay-orden då det exempelvis enligt oss vanligen är så en tank 

ser ut i spel. 

4.2 Avvikelser 

Vi fann även att det var många av Solarskis (2013) och Zammittos (2005) 

teorier som inte stämde överens med den data vi fått fram i vår undersökning 

och även att vissa karaktärer skiljde sig ifrån de egna mönster vi hittat i vår 

undersökning. Detta tar vi dock som något positivt då vi tolkar detta som att 

blivande concept artists inte behöver känna sig låsta i en viss sorts design för att 

få fram den känslan de vill utan kan känna sig mer fria i den kreativa processen.  

Vi fann till exempel att inte alla karaktärer som var spetsiga och mörka 

klassades som farliga, alven Sylvanas var ett tydligt exempel på detta och även 

att inte alla karaktärer med mer massiva kroppar som Azmodan ansågs vara 

starka. Azmodan var även han en av de få triangulära karaktärerna som inte 

beskrevs som snabb. Detta är särskilt intressant då Azmodan även är rund och 

Solarski (2013) även menar att rundare karaktärer oftare uppfattas som 

rörligare. Detta tror vi kan förklaras genom den långa horisontella siluetten han 

har, då detta indikerar lugn, stillastående och något konstant. Vi fann även att 

Uther inte beskrevs som beskyddande i kontrast till Johanna och Tychus som 

båda har en liknade fyrkantig siluett även fast Uther har färger som bättre 

stämmer in på en beskyddande personlighet enligt Zammitto (2005). Angående 

sexualitet så verkar det närmre kopplat till avkläddhet än till kurvor då även 

Johannas siluett är kurvig utan att hon beskrivits som sexig. 
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De teorier via använt oss av i vår studie täcker långt ifrån alla aspekter som 

kan ha influerat våra respondenters svar men utifrån den data vi fått in tror vi 

ändå att vi kunnat göra en användbar analys som vi hoppas att framtida grafiker 

kommer att kunna ha nytta av. Vi var dock beredda på denna begränsning då vi 

visste att vi var tvungna att fokusera vår undersökning på ett mer koncentrerat 

område för att göra analysen mer överskådlig. Efter att vi sammanställt denna 

analys av datan inser vi att det finns många andra anledningar till varför en 

karaktär kan ha tolkats som den gjorts av våra respondenter, till exempel 

individuella och kulturella uppfattningar. Andra komponenter som kan ha 

påverkar deltagarna är även visuell retorik och hur väl de känner igen den 

utvalda karaktären Eventuellt har någon redan spelat spelet med karaktären 

innan och är insatta i vilken sorts förmågor och personlighet som karaktären 

besitter. 

4.3 Förbättringar 

Det finns flera punkter vi hade kunnat gjort annorlunda i studien för att ge ett 

mer exakt resultat. Till att börja med hade de flesta av respondenterna spelat ett 

eller flera av spelen som karaktärerna härstammar ifrån. I och med detta har 

deltagarna mest troligt redan en uppfattning om karaktärernas egenskaper och 

personligheter, vilket kan ha påverkat resultatet. För att förhindra detta skulle vi 

ha kunnat använda oss av ett mindre känt spel, eller till och med skapat våra 

egna karaktärer. I och med det sistnämnda hade alla tidigare kopplingar till 

specifika karaktärer kunnat uteslutas helt. 

Vidare hade ändringar i metoden eventuellt kunnat ge ett annat resultat. Om 

vi istället hade använt oss av intervjuer hade vi kunnat få bättre förståelse för 

vad respondenterna menade, samt deras egen uppfattning om grunden till sina 

åsikter. Ett annat sätt vi hade kunnat göra metoden annorlunda på, vore om vi 

hade formulerat frågan på ett annat sätt. Efter insamlingen av datan upptäckte vi 

att vissa av deltagarna inte uppfattat frågan i enkäten på det sätt som vi avsett. 

Enkätfrågan formulerades med mycket eftertanke och det var definitivt ett 

medvetet val för att inte leda deltagarna för mycket. Hade vi dock varit mer 

konkreta med vilken typ av svar vi velat ha skulle det ha kunnat påverka 

resultatet. Detta hade varit positivt på så sätt att vi fått ut den typ av svar som vi 
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önskat, men negativt på så sätt att deltagarna blivit ledda att svara på ett visst 

sätt. Vi övervägde även att ha enkätfrågor med förbestämda svarsalternativ som 

deltagarna kunnat välja mellan, men valde bort denna metod eftersom vi ansåg 

att detta skulle leda respondenternas svar för mycket. 

Angående teorin upplevde vi Zammittos (2005) färglära något ofullständig. 

Jämfört med andra texter om färgers betydelser hade Zammittos text inte lika 

många färger inkluderade, samt att den inte heller var särskilt djupgående. Detta 

är något som kan ha på verkat resultatet i den formella analysen. I kontrast till 

detta fanns det även delar i den teori vi använde som blev överflödig. Exempelvis 

hade varma och kalla färger ingen större betydelse i analysen. På samma sätt var 

linjerna som beskrivs av The J Paul Getty Museum (U.Å.b) inte fullt lika relevant 

för studien som vi hoppats på. 

Utöver att de källor vi använt oss av för våra teorier i vissa fall var för 

simplifierade inser vi även att vår tidigare kunskap om Solarskis (2013) 

formteorier kan ha påverkat hur vi initialt analyserade och tolkade de karaktärer 

vi valt ut. Då detta är en analys utifrån vad vi kan se i dessa bilder bli analysen 

subjektiv då olika människor har olika tidigare erfarenhet, lägger märke till olika 

former och färger och kan ha individuella åsikter om dessa som inte ingår i 

någon teori. Detta är även tydligt när det kommer till färglära då människor 

upplever färg på många olika sätt. Som vi tidigare skriver i vårt kapitel om teori 

skiljer det sig hur man upplever och tolkar färg beroende på en mängd olika 

anledningar. Detta kan till exempel vara medfött, individuellt och kulturellt. 

Slutligen kan resultatet ha påverkats av vår tolkning av de ord som 

respondenterna uppgett, och hur vi kategoriserat dessa. Genom en annan 

tolkning hade detta kunnat ge ett annorlunda resultat.cc 

4.4 Framtida Forskning 

För att vidareutveckla ämnet skulle studier inom visuell retorik kunna utföras 

för att ta reda på om andra element i karaktärerna kan ha påverkat resultatet. 

Exempelvis skulle posering, symboler, ansiktsuttryck och andra kulturella 

associationer kunna ha större betydelse för uppfattningen om egenskaper, än 

färg och form. Vidare skulle man även kunna använda sig av de ord och teman vi 
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samlat in under studien, samt de kopplingar till teorierna som finns, och genom 

detta undersöka om dessa samband finns hos andra karaktärer eller spel. Det 

vore även intressant att undersöka hur vida dessa samband stämmer överens 

med spel där grafiken är mer realistisk. 
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5 Slutsatser 

I vår undersökning har vi kommit fram till att former till viss del påverkar hur 

spelkaraktärer upplevs. Karaktärer med spetsiga eller triangulära inslag anses 

vara snabba, onda, farliga och ibland även besittande av magiska egenskaper. 

Vidare har runda former visat på att karaktären uppfattas som fet eller stor. 

medan karaktärer med fyrkantiga inslag anses vara beskyddande och starka.  

Studien visar även att sexualitet och sexighet kan kopplas till hur avklädd 

karaktären är, det vill säga hur mycket man ser av den organiska 

människokroppen, samt böjda linjer som även det är relevant i förhållande till 

kroppen. Linjemässigt visar dock horisontella, vertikala och vinklade linjer ingen 

större inverkan på hur karaktärerna uppfattas. De samband som kan ses gäller 

horisontella linjer där detta i vissa fall kan indikera fetma, samt vertikala linjer 

som haft mer samband till karaktärer som upplevs vara stora. I övrig har linjerna 

inte haft någon större inverkan på respondenternas svar. 

Studien visade inte många samband mellan färg och karaktärernas 

personlighet då de liknande beskrivningar som gavs ofta var splittrade mellan 

karaktärer med väldigt olika utseenden Det vi kunde utläsa ut datan var att 

karaktärer som uppfattade som onda, snabba och farliga ofta bestod av mörka 

färger och då främst svart. Karaktärer med mycket blått och guld tycktes också 

uppfattas som intelligenta eller magiska även om det också här fanns tydliga 

exempel då detta inte stämde alls. De kalla och varma färgerna men även 

kontrast gjorde ingen större skillnad för hur karaktärer beskrevs. 

Att karaktärerna inte alltid tolkats som vår teori antytt anser vi vara ett 

positivt resultat då detta visar på att concept artists och andra konstnärer inte 

behöver känna sig så låsta i den kreativa processen. Vår studie visar på att 

uppfattningen om egenskaper hos karaktärer inte alltid är låst till vissa typer av 

former eller färger, utan kan därför tolkas på ett friare sätt. Generellt stämde 

formerna mer överens med egenskaperna som respondenterna uppgett, och 

färgerna hade mindre påverkan på hur karaktärerna upplevdes. 
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Bilaga 

Enkätfråga: Beskriv karaktärens egenskaper med tre ord. 

 

Johanna 

37: Stark, kraftfull 

16: Tank 

10: Religös, helig, crusader, templar 

9: Cool, badass, tuff 

 8: Beskyddande, hjälte, beskyddare 

Azmodan 

29: ond, ondskefull, elak, evil 

12: äcklig, obehaglig, grotesk, gore, pervers 

12: läskig, otäck, scary, skräckinjagande, obehaglig, rädsla, terrifying 

10: farlig 

10: arkanid, spindellik, djurisk, omänslig, spidery, krabba, insektslik, insektoid 

7: boss 

7: tjock stor 

6: demon, demonisk, moster, beast 

Uther 

23: Religös, troende, helig, präst, gudalik, paladin 

19: Stark 

14: God 

10: Vis, klok 

6: Healer 

Kerrigan 
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16: Ond, elak 

13: Farlig 

11: Snabb 

7: Vass, spetsig 

7: Slug, lömsk, lurig, listig 

7: förförisk, sexig, sexualiserad 

Chen 

23: Panda, pandaren, pandarien, nallebjörn, björn 

10: stark, mäktig, biffig 

10: fredlig, godhjärtad, kind, god, snäll, fryntlig 

10: vis, klok, listig, slug, finurlig 

8: monk, munk, munkig, religiös, präst, spirituell 

7: Mjuk, fluffig, kroppsbehåring, kramgo 

7: Stillsam, harmonisk, lugn 

6: fet tjock 

Tassadar 

16: Magisk, magiker, mage 

13: Utomjording, alien, övernaturlig, omänsklig 

12: Smart, intellektuell, vis, allvetande, klok 

6: Mäktig 

Nazeebo 

13: Voodoo 

13: Magi, magiker, magisk 

10: Ond, elak 

6: Witch doctor, doctor, witch 

5: Farlig 
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5: Giftig 

Sylvanas 

13: Jägare, scout, hunter, ranger, bågskytt, marksman(woman), pilbåge 

11: Snygg, vacker, attraktiv, sensuell, sexy, sexig, sexuell, sexistisk, 

 sexualiserad 

10: Snabb, fast 

 9: Lättpansrad, tröjlös, opraktisk, naken, avklädd, oskyddad, mage, opraktisk 

 outfit, löjlig rustning 

8: Damage dealer, dps, avståndskämpare, ranged, distance, fither, distans 

7: Sneaky, stealth, smygande, osynlig, assassin, rogueish 

6: Alv elf drow 

6: Stark mäktig 

6: Bestsämd, resolut, beslutsam, målinriktad 

Tychus 

19: Stark, biffig, muskulös, strong, kraftig 

11: Defence, durability, tank, high defence, bepansrad, skyddad, beskyddare, 

 beskyddande, armored, svårdödad 

8: Överkompenserar, överdriven, för mycket, 

 bigguntomakeupforsomethingelse 

7: Klumpig, opraktiskt, immobil 

6: Stor, tung  

 

 

 


