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Abstrakt 

I mitt arbete har jag genom användandet av diffraktion analyserat spelkaraktärer för att se hur 

karaktärerna använder estetik och visuella utryck för att beskriva karaktärsdrag och bakgrund 

samt hur de kan användas i nya berättelser. Genom användandet av the good eye metoden har 

jag analyserat ett flertal spelkaraktärer genom att dela upp deras estetik i innehåll, färg, 

rumsligt innehåll, ljus och uttryck och sedan försökt applicera dessa på redan skrivna 

karaktärer för ett digitalt spel och anpassa dem till spelvärldens visuella estetik. 

 

Nyckelord: Spel, spelkaraktärer, diffraktion, visuell design, speldesign, good eye. 

 

Abstract 

In this thesis I have analysed game characters through the use of diffraction to see how the 

characters use aesthetics and visual expressions to describe characteristics, background and 

how they can be used in new stories. I have analysed multiple game characters using the good 

eye method and divided their aesthetics into content, color spatial organisation, light, and 

expressive content and then tried to apply it on already written characters for a digital game 

and adapt them to the aesthetics of the game world. 

 

Keywords: Games, game characters, diffraction, visual design, game design, good eye.  
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1. Bakgrund 

Bakgrunden till min frågeställning är min uppskattning och erfarenhet av teater och 

gestaltandet av karaktärer inom skådespeleri. Något jag finner fascinerande och som är en 

väsentlig del av dagens spelindustri där nästan alla spel använder sig av någon eller några 

typer av karaktärer. 

Ett stort problem inom spel som media jämfört med andra äldre och mer etablerade medier 

såsom film och böcker är mängden information som kan delges via dialog och konversationer. 

Enligt speldesignern James Portnow (Extra Credits, 2016) så kan det röra sig om så mycket 

som 160 ord per minut dialog i tv serier mot 16 ord per minut dialog i spel. Därför är det 

viktigt att man kan berätta så mycket som möjligt om spelkaraktärerna i spelet utan att faktiskt 

behöva använda ord. Det finns många metoder för detta bland annat tonläge, val av ord, 

utseende och rörelser som kan användas för att kommunicera information utan att behöva 

använda ord och dialog. En färdighet som är väldigt viktig i ett media där dialog är en 

bristvara. 

I boken “The art of game characters” beskrivs bland mycket annat vikten av karaktärernas 

kläder och utseende:  

 

“Designing a character’s clothes is as much a part of the process as designing the character 

itself. What your character wears informs the player about his or her personality, the world in 

which they live, their wealth, vocation, and game mission.” (Leo Hartas, 2015 s. 146). 

 

Jag finner också att spel-karaktärers utseende resonerar med mig och medans man i många 

spel själv har möjlighet till personliga uttryck såsom att välja utseende, kön, kläder och 

rustningar så finner jag det mer intressant att se vilka uttryck icke spelbara karaktärer eller 

spelbara karaktärer med ett bestämt utseende ger ifrån sig i berättelsedrivna spel. Många 

likheter kan göras med val av kostym och rekvisita för film, tv och teater och mitt mål är att 

utforska denna del av karaktärsdesign och vilka metoder som används inom spel. Därav tror 

jag att det finns en relevans för detta arbete. 
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1.1. Frågeställning 

Hur kan man förmedla information om spelkaraktärer 

genom visuella uttryck? 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska metoder att framställa spel-karaktärernas personlighet, 

bakgrund och identitet genom visuella uttryck och symbolik med diffraktion. och testa dessa 

metoder genom en gestaltning i form av ett digitalt spel. 
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2. Tidigare och aktuell forskning 

I detta kapitel kommer jag ta upp den forskning jag har baserat min undersökning på. 

Denna forskning är i första hand studier av spelestetik och karaktärsdesign, de artiklar jag 

har valt har jag i första hand valt för att de berör något av dessa 2 områden, särskild vikt har 

lagts på  texter som använder metoder för att analysera estetik, design eller metoder för att 

skapa visuell media. Jag har funnit det svårt att hitta vetenskapliga artiklar om visuell design 

av spelkaraktärer, det finns en del forskning i området men majoriteten har varit 

branschforskning i någon form och inte akademisk. 

Jag har valt att dela upp detta kapitel i delarna Karaktärer, för att etablera vad konkret vad 

en karaktär är inför resten av denna text, Spelkaraktärer för att definiera skillnaden mellan 

spelkaraktärer och karaktärer i film och annan media, samt visuell estetik för att etablera 

metoder för att kunna analysera spels estetik.  

 

2.1 Karaktärer 

Eftersom denna text utgår ifrån karaktärsdesign och presentation är det viktigt att börja med 

att analysera vad en karaktär är. Medans det är allmänt förstått att karaktärer är en av 

huvuddelarna i narrativt berättande, en tradition som går att spåra till antikens teatrar, är det 

inte det lättaste att beskriva exakt vad en karaktär är. De flesta människor har någon 

grundläggande förståelse för konceptet men frågar man dem för en mer exakt beskrivning blir 

det svårare. 

 

 I “Understanding Characters. In: Projections” beskriver Eder (2010) det som att karaktärer 

skiljer sig från övriga objekt i fiktion genom att ha ett inre liv, “All these beings are set apart 

from the other elements of fictional worlds—refrigerators, mountains, trees—by their 

intentional (object-related) inner life; that is, by having perceptions, thoughts, motives, or 

emotions” (s. 17). det han menar är att karaktärer är objekt som har egna viljor inom en 

berättelses narrativ, 
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“My proposal is, therefore, to envisage film characters as identifiable fictional beings with an 

inner life that exist as communicatively constructed artefacts” (s. 18). Detta betyder att 

karaktärer inte nödvändigtvis måste vara människor, utan även, djur, robotar och 

utomjordingar med fler bör ses som karaktärer, något jag kommer ta upp och titta mer konkret 

på i nästa del. För syftet av denna text kommer jag baserat på Eders tankar att definiera 

karaktärer som: Ett narrativt objekt med eget inre liv separat från spelaren inom spelets ramar. 

 

2.2 Spelkaraktärer 

Grunden i många av dagens spel är spelkaraktärer, medans det finns spel som i stort sett helt 

saknar dem såsom Candy Crush (King, 2012) där spelaren ska matcha olika godisbitar av 

samma sort för att få poäng. Dessa spel är nästan uteslutande pusselspel med inget eller 

minimalistiskt narrativ och går oftast ut på att klara banan. Även strategispel såsom Stellaris, 

(Paradox Development Studio, 2016) där du leder ditt rymdimperium till seger genom att 

utforska, kolonisera och kriga inom en galax använder karaktärer i viss grad i form av ledare 

med unika färdigheter. I narrativa spel används karaktärer nästan uteslutande för att driva 

handlingen framåt och skapa emotionellt värde för spelaren. 

Medans det är lätt att se spelkaraktärer som människor är det inget krav utan rollen kan 

uppfyllas av människoliknande varelser såsom alver och dvärgar som i Dragon age, 

(BioWare, 2014) djur eller monster eller som i flashspelet Thomas Was Alone (Bithell, M, 

2012), rektanglar i olika färger. Då visuella metoder används främst för mer komplexa 

narrativa karaktärer är det dessa jag valt att studera.  

 

Felix Schröter och Jan-Noel Thon (2014) försöker att ta fram en metod för att analysera 

karaktärer specifikt för spel och hur de skiljer sig från karaktärer från andra medier. Den stora 

skillnaden på spelkaraktärer och karaktärer i andra former av media är spelarens möjlighet att 

påverka karaktären, oavsett om det är genom att styra karaktären som en form av avatar för 

spelaren eller att interagera med karaktärer i spelet på olika vis. Detta gör att designern inte 

kan styra hur karaktären representeras på samma vis som till exempel i en bok eller en film.  

De föreslår att spelkaraktärer kan delas upp i olika grupper där de har olika egenskaper och 

syften i spelet, narrativa, stimulerande eller kommunikativa egenskaper. 
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En narrativ karaktär skulle till exempel vara Lara Croft (Crystal Dynamics, 2013) vars 

berättelse är högst linjär och berättas främst genom så kallade cutscenes och scriptad dialog. 

Hennes syfte är att föra det narrativa berättandet jämfört med Ash från Rainbow Six Siege 

(Ubisoft Montreal, 2015)  som inte fyller någon större narrativ funktion utan är mer en avatar 

för att ge spelaren möjlighet att skjuta och bli skjuten av andra spelare i en simulerad 

verklighet. 

 

2.3 Visuell design i spel 

Visuell design är en av de grundläggande stenarna i dagens spelvärld där mycket handlar om 

att få sitt spel att synas och stå ut i mängden mot andra spel och medier. Asaf Friedman 

(2015) skriver om skillnaderna mellan Tetris (A, L, Pajitnov, 1984) som först släpptes 1984 

och Candy Crush (King, 2012) där det tidigare hade haft väldigt svårt att konkurrera med sin 

tråkiga grafiska stil i den mer färgglada moderna spelmarknaden. Detta använder han som 

belägg för att dagens spel kräver en stark visuell komponent. Han hävdar att speldesign idag 

ofta delas upp i visuell design, mekanisk design och berättande där de olika delarna är 

fristående från varandra, något han anser felaktigt. 

Brothers - a tale of two sons (Starbreeze, 2013) är ett exempel på ett spel som på ett väldigt 

tydligt vis lyckas väva ihop ett berättande narrativ om brödernas förhållande och deras 

kontrollsystem vilket automatiskt skapar viss konflikt mellan spelarens förmåga att styra 

bröderna och behov av att koncentrera för att få bröderna att samarbeta. Eller Tomb Raider 

(Crystal Dynamics, 2013) där Lara Crofts utseende förändras under spelets gång för att 

reflektera spelets händelser. 

 

Speldesign processen går ut på att skapa innehållet och reglerna för spel, detta inkluderar de 

interaktiva delarna av spelet. Speldesign handlar således om att kontrollera förhållandet 

mellan spelarens vilja och spelets möjligheter ofta kallat “flow”, designern måste förutse 

spelarens förväntningar och konsekvenser av dess handlingar. Spelarens val av spelstil 

baseras på vilket emotionellt och känslomässigt engagemang spelaren söker. 
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Grunden för att kunna göra en visuell bedömning av ett objekt, fysiskt som virtuellt är dess 

sammansättning, dess komposition, mängd och kvalitet. Bertin (1983/67 refererad i Friedman 

2015) beskriver 7 visuella grupper: position, form, riktning, färg, textur, värde, och storlek, 

för att analysera visuell design. 

 

2.4 Sammanfattning 

Genom att undersöka vad som klassas som en karaktär har jag kommit fram till en 

formulering som beskriver karaktärer i spel och som ger en tydlig definition av vad som 

menas när begreppet används i detta arbete. Genom att dela upp karaktärerna i narrativa, 

stimulerande eller kommunikativa egenskaper kan man skilja på olika användningsområden 

för dem. 

Visuell design i spel är idag lika viktigt som andra designformer inom spel och uttrycka den 

typ av emotionella kvaliteter spelaren kan få ut av spelet. Genom att dela upp visuella 

komponenter i olika grupper kan man enklare analysera dem och på så vis bättre förstå dem. 

Med denna kunskap kommer jag gå vidare med olika design och skapande metoder för att 

försöka visualisera egna spelkaraktärer. 
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3. Metoder 

I denna del kommer jag beskriva vilka metoder jag har använt mig av för att genomföra detta 

arbete. Först the interpersonal circumplex som en enkel men tydlig metod för att beskriva 

karaktärers förhållanden, sedan the good eye för att visuellt granska spelkaraktärer som en 

del av en diffraktion. Efter det diffraktion som en metod för att skapa karaktärer och sist 

kanban som en smidig agil projektmetodik för att skapa en gestaltning i en grupp. Jag 

kommer arbeta tillsammans med 2 andra grupper som vardera ansvarar för berättandet och 

visuella designen av omgivningen och tillsammans kommer vi göra en gestaltning i form av 

ett digitalt spel. 

3.1 The Interpersonal Circumplex 

Handlar om att jämföra olika karaktärer med varandra, vanligtvis spelaren med en NPC och 

visualisera deras förhållande mellan varandra. Detta görs genom att jämföra olika aspekter, är 

de vänligt eller fientligt inställda till spelaren? Och är de dominanta eller undergivna? Schell 

illustrerar detta bra på följande vis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

(Schell, 

2008, s. 

318)  
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Ett exempel skulle vara att jämföra Bowser, Peach och Luigi med Mario (Nintendo, 1990), 

Bowser är tydligt fientlig mot Mario, han är vad man kan anse Marios huvudfiende, men han 

är varken dominant, han har inget beslutande över Marios handlingar, eller undergiven, han 

gör inte vad Mario säger. 

Peach däremot är både vänligt inställd till Mario, men även någorlunda dominant, Mario 

lyssnar på vad hon säger och följer henne. Luigi, Marios bror är väldigt vänligt inställd till 

Mario och ser också upp till honom väldigt mycket. Han gör vad Mario säger utan större 

motstånd därför kan man anse att han på många vis är undergiven Mario. 

Jag kommer använda mig av denna metod för att jämföra om karaktärerna jag undersöker 

skiljer sig i uttryck beroende på om de förhåller sig: fientligt, passivt, vänligt, dominant eller 

undergivet mot spelaren. 

3.2 The Good Eye  

I mitt arbete kommer jag att använda mig av the good eye metoden beskriven av Rose (2016). 

Den beskriver på ett tydligt och konkret vis hur man kan bryta ner visuella bilder och media 

till mindre beståndsdelar och analysera dem var för sig och vilken påverkan varje del har på 

helheten. Jag kommer att anpassa metodologin till att passa bättre in på karaktärer i rörlig 

media istället för stillbilder men min analys kommer i huvudsak utgå från stillbilder då det 

blir enklare att mer konkret att jämföra olika karaktärers utseende med varandra. Metoden 

påminner mycket om Bertins  7 estetiska områden för att analysera visuella bilder men är på 

många sätt mer extensiv då den använder sig av undergrupper till sina 5 huvudgrupper.  

 

Metoden går ut på att dela upp bilder i 5 separata delar och analysera var för sig, dessa fem 

delar beskrivs som: 

1. Content (innehåll): först börjar man med att analysera vad bilden innehåller, objekt, 

bakgrund, finns det “rekvisita”? Jag tänker även utvidga detta till vem bilden 

innehåller, då min analys utgår från redan existerande karaktärer tycker jag att det 

finns ett intresse att sätta deras utseende i perspektiv till deras bakgrund. Det är också 

relevant att analysera vart karaktären befinner sig där bilden är tagen, målet är att 

använda så neutrala bilder som möjligt såsom från “character select menu” men detta 

kommer givetvis inte alltid att gå. 
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2. Colour (färg): vilka färger använder sig bilden av, röd, gul, grön osv. Men givetvis 

behöver vi gå djupare än så och undersöka mättnad dvs hur stark och klar färgen 

framstår, är det mycket grått i färgerna eller är de klara och tydliga? ton , ofta 

beskrivet som hur ljusa eller mörka färger är. Sist behöver vi undersöka hur färgerna 

interagerar med varandra. Formar de mönster? Är alla detaljer av en viss färg och 

övrigt av en annan? 

3. Spatial Organisation (rumslig placering): denna är kategorin jag fått ändra mest för att 

passa in på visuell analys av karaktärer, i grunden handlar det om vad man placerar 

var i bilden men eftersom det inte riktigt funkar på karaktärer så kommer jag fokusera 

mer på vad som är var på karaktären till exempel täcker rustning hela karaktären? 

Göms eller visas den ansiktet, ser kläderna annorlunda ut på höger jämfört med 

vänster sida av karaktären? Även tankar såsom hur posering av karaktären och var den 

befinner sig i bild är relevant.  

4. Lighting (ljus): vilket ljus finns i bilden? vart kommer det ifrån? är det starkt eller 

svagt? vilken färg har ljuset? Är ljuset på karaktären eller bredvid? Och likadant 

motsatt finns det tydliga mörka områden på bilden? 

5. Expressive content (utryckande innehåll): kanske den minst tydliga men vad säger 

bilden, vilka känslor och tankar anropar karaktären, är den glad, ledsen, aggressiv, 

passiv?  

 

Min ide är att genom ett analysdokument sammanställa attribut hos flera karaktärer för att se 

hur dessa gestaltas och om deras likheter går att använda som ett gemensamt uttryck för vissa 

karaktär stereotyper. 

 

Jag kommer i huvudsak använda mig av good eye metoden som den splittrande eller 

isärplockade delen i en diffraktion av spel, film och tv karaktärer för att försöka skapa en unik 

visuell stil för de för spelkaraktärer vi använder i vårt spel. De karaktärer jag har valt är från 

både Spel, film och Tv serier och är tagna i en så pass neutral situation som möjligt. 
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3.3 Diffraktion 

Diffraktion är en del av feministisk vetenskapsteori och grundar sig i Donna Haraways (1992) 

teorier om situerad kunskap, tanken på att allt är partiskt skapat utgår från skaparens idéer 

snarare än en ren objektiv sanning. Diffraktion härstammar från fysiken och är en beskrivning 

av hur ljus splittrar på sig när det möter en prisma och fortsätter vidare och står därav i 

motsats till reflektion där ljuset speglas tillbaka mot källan. 

Diffraktion används i detta samband som en metod för att tänka utanför lådan och inte vara 

lika beroende av etablerad forskning, en diffraktiv undersökning testar hur man genom att 

splittra gamla begrepp och ideer genom en kärna kan skapa nya tankar medans reflektionen 

bara återspeglar de gamla ideerna om än med en något annorlunda vinkel. 

 

I mitt fall kommer jag använda diffraktion i huvudsak som en designmetod för att försöka 

skapa en unik visuell estetik till mina karaktärer som ändå ser ut att kunna passa in i världen 

och berättelsen som är skapad av andra grupper. Metoden handlar om att splittra upp en ide 

eller ett koncept genom ett prisma för att sedan plocka ihop bitarna till något nytt, prisman jag 

använder är den grafiska stil och de karaktärsbeskrivningar vi har kommit fram till i 

gestaltningsgruppen och objektet jag splittrar är de bilder av spelkaraktärer jag använt mig av 

för att sedan sammanfoga som nya karaktärer. 

 

3.4 Kanban 

Våran grupp valde att använda sig av Kanban (Atlassian, u.å) som övergripande 

projektmetod. 

Kanban är en agil projektmetodik där utvecklingen delas upp i mindre beståndsdelar som 

sedan blir lättare att hantera för gruppen. Genom att anteckna dessa på post-it lappar eller 

liknande kan man lätt placera ut dem på en whiteboard under övergripande rubriker för 

projektets arbetsprocess. Dessa rubriker kan till exempel vara: att göra, görs och färdigt. På så 

vis ser man enkelt hur långt olika delar av arbetet fortskrider. 

Genom att använda sig av en form av anslagstavla likt en whiteboard eller en digital lösning 

såsom Trello (Atlassian, 2011) kan man lätt få överblick på projektet. 
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Syftet med att använda denna metod är för oss att vi lätt kan se vad som behöver göras och 

oavsett om vi arbetar på olika platser kan vi se vad gruppens olika medlemmar gör genom 

trello. 

 

3.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag beskrivit hur man kan använda the good eye och the interpersonal 

circumplex som en del i en diffraktion för att skapa nya spelkaraktärer och sedan med hjälp av 

kanban skapa en gestaltning i en större grupp. Genom att dela upp karaktärer i olika visuella 

delar kan man lättare analysera dem för att se hur de går att återanvända för att skapa nya 

karaktärer, genom att granska karaktärernas relationer till andra karaktärer kan man se hur 

deras olika sociala positioner påverkar deras estetiska val. Detta gör att man kan se 

gemensamma estetiska trender mellan olika liknande karaktärer och förhoppningsvis använda 

dessa för att visualisera nya karaktärer. 
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4. Designprocess 

I detta kapitel kommer jag skriva om hur jag gjorde min gestaltning och hur jag använde mig 

av metoderna genom arbetet för att skapa den. Jag kommer börja med att förklara samarbetet 

med de andra arbetena inom gestaltningsgruppen och sedan beskriva hur jag använt mig av 

de olika metoderna från föregående kapitel för att gestalta karaktärerna och den slutgiltiga 

gemensamma gestaltningen.  

 

Min gestaltning gjorde jag i samarbete med 2 andra grupper som skrev egna kandidatarbeten 

om olika former av narrativ i spel. Därigenom blev det viktigt att spelet fokuserade på just det 

narrativa och inte nödvändigtvis på hur engagerande det var på andra vis. Detta gjorde att 

valet av karaktär stil blev väldigt enkelt för mig, det viktiga var att fokusera på det narrativa 

och inte huruvida de var expressiva eller kommunikativa. 

Genom att använda kanban kunde vi som grupp lätt hålla reda på arbetet och dess 

fortskridning samt strukturera upp vad som behövde göras och när. Genom att ha vår 

anslagstavla digitalt på trello kunde vi arbeta vid olika platser om så behövdes vilket i mitt fall 

betydde att jag kunde göra mycket av arbetet med att visualisera karaktären utan att de andra 

behövde närvara.  

 

Målet med min designprocess var att testa om det går att kombinera en Good Eye 

undersökning och Diffraktion för att gestalta annorlunda karaktärer och om det går att ge 

dessa ett nytt unikt utseende, samtidigt som man förmedlar den typ av norm och stereotyp 

baserad  information som vanligtvis finns hos karaktärer för att göra dem, deras ställning och 

deras världsbild lätt att identifiera. Då målet med min gestaltning är att förmedla information 

rent visuellt valde jag tidigt att fokusera mindre på själva skapandet av karaktärerna och 

fokuserade på hur jag skulle kunna gestalta de redan skapade karaktärerna.  

 

Min designprocess började med att tolka de designdokument och karaktärsbeskrivningar 

gjorda 

Av Emma och Jonathan genom Snöflingemetoden. Fokus var att försöka hitta en tydlig 

stereotyp som blir lätt för spelaren att förstå sig på, såsom krigare, magiker mm. Jag har valt 
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att rikta in mig på en specifik karaktär “Berrock Bryle” för att testa min design metod men 

den går att anpassa på även andra typer av karaktärer. De punkter jag finner visuellt 

intressanta hos Berrock beskrivs genom följande utdrag av från karaktärsbeskrivning av 

spelets karaktärer: 

 

Story role Antagonist 
Full name Berrock Bryle 
Called name Berrock 
Age 45 
Physical description Big, strong 
Personality traits Sensitive, sad 
Tag/behaviours Violent, shutting out others 

Background 
He's a warrior. His family died and he wants to avenge 
them, but got knocked out during the final fight 

Why? 
He's the antagonist of the story and is the major thing in 
Mim's way 

Personal objective/dream To avenge his family 
Why? They died in a previous battle 
Most important thing in life His family 
Why? He loves them 

Belief system/personal code 
He wants to help people, but has to follow orders and the 
law 

How it developed By being in the army 
Most prized possession A charm/amulet containing pictures of his family 
Why? It reminds him of his family 
Skills Strong and can wield multiple close range weapons 
Magic? What powers? No 
Flaws Stuck in the past, wants to avenge through violence 
Typical mood Grumpy and silent 
What makes them cry? His dead family 
Contrast between surface and inner He desperately wants to help, but doesn't show it. 
Are they a loner? Yes 
Tabell 1  Högberg och Finsberg (2018, s.60) 
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De karaktärsdrag jag finner intressanta i för min undersökning är framför allt bakgrunden, 

krigare  och hans personlighetsdrag, men även detaljer såsom position, “före detta soldat”  

och att han kan vara våldsam. Det svåra blir att visa mer intim information såsom hans 

förhållande till sin familj utan att att bryta mot den etablerade estetiken i spelet eller ta 

spelaren ur “Suspension of Disbelief” 

 

4.1 Good Eye 

Steg 2 som jag såg det var att göra en undersökning på vilken typ av information som 

förmedlas av andra spelkaraktärer och vilka designdrag de har gemensamt såsom färg, 

utrustning och symbolik. Jag ville även se om olika förhållningar mot spelaren såsom vänlig 

mot fientlig, och understående mot befallande förändrar designen av karaktärerna något. 

Något som delvis blev svårt att undersöka då delar av min undersökning även inkluderar Film 

och TV karaktärer, i dessa fall har jag ersatt spelaren med vad som kan anses vara 

huvudkaraktären. I Vissa fall har karaktären jag undersökt varit spelkaraktären där har jag gett 

dem ett neutralt värde av 0. 

4.1.1 Innehåll: 

Vilka gemensamma aspekter innehåller karaktärerna och vilken information kan man få utav 

det? 

Det går tydligt att se vissa skillnader mellan de olika karaktärernas utseenden kan man 

samtidigt något som framgår i de flesta fall är att krigaren är klädd i första hand efter vad som 

är praktiskt i dess yrkesroll och estetiska yttranden i är sekundärt till funktion. Dock betyder 

detta inte att karaktärerna helt saknar estetiska yttranden, såsom en amulett format som ett 

varghuvud eller en Vapensköld. 

4.1.2 Färg: 

Färgen i detta fall avser vilka färger och vilken intensitet och ljus ton de har på karaktärens 

kläder och utrustning: 

De samband som är tydliga här är att det framför allt rör sig om traditionellt mörka och 

naturliga färger såsom brun grå och svart i olika toner, tydligt är också att färgerna är mer 
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matta och mörka snarare än färgstarka och vibranta. Men även här finns det estetiska uttryck 

oftast som ljusare detaljer eller mönster. Färgernas koppling är oftast svaga och de stora färg 

skillnaderna är mellan olika klädesplagg snarare än på samma men även här sticker enstaka 

detaljer ut som starkare eller förtydligande jämfört med sin omgivning. 

4.1.3 Rumsligt innehåll 

Eftersom bilderna är tagna specifikt på dessa karaktärer är de nästan uteslutande placerade 

centralt i bilden. På grund av detta blir deras placering i gentemot kameran inte lika relevant, 

däremot finns det andra intressanta aspekter att undersöka. Mer framför allt hur karaktärerna 

är poserade i vad som oftast är en neutral miljö. Något som är gemensamt för samtliga 

karaktärer är att de har en passiv men redo pose, dvs en pose som antyder att samtliga är 

beredda på att de kan komma och behöva slåss även om de inte planerar det i nuläget. 

4.1.4 Ljus 

Ljuset är mestadels neutralt med starkare ljus tydligt fokuserat över karaktären, syftet är att 

belysa karaktären och därav är ljusets fokus just på dessa. Detta skiljer sig givetvis beroende 

på när i under karaktärens berättelser man väljer att ta bilderna, vilka scener eller delar av 

median. 

Genom att använda ett neutralt och tydligt ljus är det enklare för mig att urskilja detaljer från 

de andra grupperna och det är mest snarlikt den typ av ljus som kommer använda mig av 

under skapandet av mina egna karaktärer eftersom ljussättningen sedan sker i spelet. 

4.1.5 Uttryckande innehåll 

Det utryckande innehållet är kanske det mest intressanta ur ett narrativt perspektiv. Det är 

genom detta karaktärerna visar mycket av den symbolik som är viktig för att kunna uttrycka 

en djupare koppling mellan karaktären och världen den befinner sig inom. Ett exempel är 

Geralt of Rivias Witcher amulet, det är en symbol för hans roll som monsterjägare inom 

världen, men visar också vart han lärde sig det. Problemet med detta exempel är att det kräver 

att spelaren redan har en förståelse för spelvärlden. Ett exempel på en mer direkt symbolik är 

Markus Kruber från Warhammer Vermintide 2,s rustning. På den finns en vapensköld med ett 

gregorianskt kors. 
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Korset är en symbol för kristendomen och just det gregorianska korset ger en väldigt 

medeltida känsla av karaktären, och antyder också att han antingen är religiös eller bor i ett 

religiöst samhälle. Eftersom korset besmyckar hans vapensköld kan man anta att det antingen 

är en symbol för honom, en stad, nobel herre, regent eller dylikt han tjänar. Denna lilla 

symbol antyder alltså till väldigt mycket information om Markus Kruber som karaktär utan att 

spelet faktiskt behöver förklara det. På så vis kan speldesignern genom enkla meningar och 

fraser så som att titulera honom Sergeant eller låta honom utbrista for the emperor innan strid 

kan spelaren under spelets gång själv fylla ut tomrummen i sin förståelse. 

4.2 Diffraktion 

Genom att dela upp flera karaktärers visuella stil i mindre och förståbara bitar har jag gjort det 

möjligt att analysera dem var för sig och att nu tillsammans med den grafiska profil gruppen 

använt sig av och spelets förutsättningar ang redan skrivna karaktärer har jag skapat en 

karaktär som använder sig av element likt dessa men är i sig unik från dem. Genom att 

använda mig av 3D modelleringsverktyg skapade jag en människa enligt karaktärens 

beskrivning. Jag valde att göra honom stor och hotande enligt karaktärsbeskrivning. För att 

reflektera det faktum att han kommer från ett kyligt och mörkt område valde jag att ge honom 

en rätt ljus hy men även tjocka kläder. I enlighet med undersökningen gjorde jag kläderna 

tjockare och med mer naturliga färger. 

Genom att ge honom en rustning på överkroppen antyder jag till hans militära historia men 

med de bara armarna och bara en axel plåt undviker jag att få hans kläder att kännas som en 

uniform. 

För att ge honom en samhörighet med övriga karaktärer från hans område fick han orangea 

detaljer i enlighet med det etablerade färgtemat. Detta gör att spelaren enkelt kan se ett 

samband mellan de olika karaktärerna men också hur de skiljer sig från en av karaktärerna 

som inte har samma geografiska bakgrund. Genom att göra så att han håller yxan i handen får 

jag honom både att upplevas som farligare och mer benägen till att lösa situationer med våld 

snarare än diskussion. 
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4.3 Sammanfattning 

Jag har analyserat olika karaktärer och deras vanliga karaktärsdrag genom good eye metoden. 

Jag har sedan som en diffraktion plockat ut dessa drag och sammanfogat dem  genom den 

narrativa och estetiska profilen framtagen av gestaltnings-gruppens övriga medlemmar ny och 

annorlunda karaktär men som fortfarande tematiskt och informativt påminner om de gamla 

karaktärerna. 

Tack vare kanban har jag kunnat arbeta självständigt från gruppen samtidigt som vi kunnat 

genomföra en gemensam gestaltning. 
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5. Resultat av undersökningen 

I detta kapitel kommer jag beskriva de resultat jag har kommit fram till i mitt arbete och 

beskriva och hur de olika metoderna jag använt lett till mina val för skapandet av den färdiga 

gestaltningen. 

 

Syftet med detta arbete är att utforska metoder att framställa spel-karaktärernas personlighet, 

bakgrund och identitet genom visuella uttryck och symbolik med diffraktion. 

 

För att testa detta har jag först gjort en undersökning på hur andra spel och filmkaraktärer 

använder sina utseenden för att förmedla information om dem. Genom en good eye 

undersökning kom etablerade jag vissa visuella teman som var vanligt förekommande hos de 

karaktärer jag undersökte.  

 

En av de stora slutsatserna var att alla karaktärernas kläder och utrustning var simpel men 

funktionell. Detta gav en tydlig bild av deras bakgrund som soldater, krigare eller 

monsterjägare. 

 

Genom att använda sig av mörka och naturliga färger antyds utrustningens funktion vara 

viktigare än utseendet men genom att ha olika detaljer starkare och tydligare uttrycker vissa 

karaktärer mer information såsom ekonomiskt välstånd eller social rank. 

 

I det rumsliga innehållet återkom ett väldigt tydligt tema och det var att alla karaktärernas 

pose om än något neutral ingav en känsla för att vara redo att slåss vid behov. Den ingav en 

tydlig erfarenhet av strid hos karaktärerna och  

 

Karaktärernas ljussättning var mindre informativ eftersom jag valde bilder med så pass 

neutral ljuskälla som möjligt detta för att enklare simulera skapande processen och då 

ljussättningen i spelet i första hand sköts av de övriga grupperna var det inte lika relevant. 
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Den stora skillnaden hos de olika karaktärerna var i deras uttryckande innehåll, där 

fokuserade jag främst på symboler men även andra aspekter såsom vilket skick deras kläder är 

i. De olika uttrycken varierade från tydliga vapensköldar som informerar Spelaren både dess 

teologiska syn men även position i samhället, erfarenhet samt hur världen karaktären befinner 

sig i förhåller sig till våran historiskt och kulturellt. Medans andra karaktärers symbolism var 

mer direkt kopplad till spelets egen historia och kräver att spelaren redan har en viss förståelse 

för spelvärlden. 

Andra karaktärer saknade utryckande symboler helt, däremot kunde man använda sig av deras 

kläder och kropps skick för att kunna göra generaliserande antaganden om deras aktuella 

livssituation. Det är inte helt orimligt att anta att en krigare i slitna kläder som saknar sin 

rustning  nyligen har varit med om en svår strid. 

 

Jag har tagit dessa olika utryckande element och applicerat dem på Berrock Bryles generella 

karaktärsbeskrivning som: utseende, “stor och stark”, historia: “tidigare soldat”, temperament: 

“benägenhet till våld” och nationalitet: “från mörka och kalla halvan av världen” Samt den 

grafiska profilen i form av en lowpoly miljö i en orange till turkosa färgskala. Genom att göra 

en 3D modell har jag kunnat visualisera Berrock Bryle som en unik karaktär som använder sig 

av element från de studerade karaktärerna för att uttrycka information om sin historia, 

temperament och nationella tillhörighet. I spelet är Berrock Bryle en soldat med uppgiften att 

vakta in och utgången till en skyddad dal. jag har valt att placera honom i en pose där hans 

hand vilar över vapnet, för att antyda att han är redo för våld. I spelet ska spelaren hitta och 

samla på sig olika objekt i spelvärlden såsom en blomma som avger ljus eller en ätbar växt. 

målet är att hitta en Berlock och ge till Berrock för att han ska öppna dörren till grottan som 

leder ut från dalen man är fast i.  
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Figur 2 (min bild) 

5.1 Sammanfattning 

Genom att kombinera olika designmetoder har jag beskrivit ett tillvägagångssätt för att 

visualisera nya karaktärer baserat på normer och estetiska drag från äldre liknande karaktärer. 

Denna metod har jag sedan använt för att visualisera nya karaktärer som har använts för att 

göra ett berättande digitalt spel. Spelet går ut på att komma ut ur en instängd dal och för att 

lyckas med det måste man utföra ett antal små uppgifter för att kunna låsa upp dörren och 

navigera genom en grotta. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera bakgrunden och syftet bakom denna text, valet av 

metoder jag använde och hur jag hade kunnat göra annorlunda. Jag kommer också beskriva en 

ide för en alternativ metod för att kunna förmedla mer visuell information om karaktärer. 

6.1 Bakgrund 

Syftet för min undersökning utgår för mitt intresse i undersökningens bakgrund, det faktum 

att spelkaraktärer behöver kunna förmedla mer information om sig själva och sin omgivning 

än t.ex. Film och tv-serier detta på grund av den betydligt lägre frekvensen av dialog.  

Därför valde jag att undersöka olika metoder spel använder för att förmedla information och 

sedan testa dessa genom att visualisera en karaktär. 

6.2. Metoder 

6.2.1. Interpersonal circumplex 

Denna använde jag främst för att undersöka karaktärernas förhållande till spelaren. Dock 

slutade det med att jag endast använde denna metod minimalt i undersökningen. Under 

processens gång konstaterade jag att de flesta uttryck var lika varandra oavsett karaktärens 

förhållande till spelaren. Många av karaktärerna jag valde att undersöka var också spelar 

karaktärer eftersom det var lättare att hitta vettiga bilder att utgå ifrån hos dem. 

Nackdelen med detta blir ju att undersökningen saknar om det skiljer sig visuellt mellan till 

exempel onda och goda krigare. Därav valde jag att behålla metoden i texten eftersom att om 

man applicerar den då även kan analysera skillnader i den dimensionen. 

6.2.2. Good eye 

Good eye upplevde jag som en bra och lättförstådd metod för att kunna kategorisera olika 

bilder och bryta ner dem till deras beståndsdelar, som jag skriver i texten påminner den om de 

visuella grupper  Bertin (1983/67 refererad i Friedman 2015) beskriver. Om än något mer 

anpassade och optimerade för att användas för analysering. Nackdelen med good eye är att det 
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känns som en väldigt subjektiv metod och som namnet antyder påverkar ens erfarenhet och 

kunskap hur pass mycket information man kan uppbringa ur de bilder man analyserar därav 

tror jag att den kanske lämpar sig bäst för personer som är erfarna av att studera karaktärer 

och visuell estetik. Likväl kan resultatet skilja sig betydande beroende på vem som gör 

analysen, därav kan man inte se resultatet av den som hård data utan en subjektiv observation. 

6.2.3 Diffraktion 

Diffraktion är ett klurigt begrepp att förstå sig på och kanske ännu klurigare att använda sig av 

i en skapandeprocess. Medans jag upplever resultatet av min gestaltning som resultatet av en 

diffraktion kan man också påstå att på grund utav dess likhet till de tidigare karaktärerna jag 

undersökt är mer som en reflektion dvs motsatsen. Frågan blir då om min gestaltning är något 

nytt byggt av det gamlas beståndsdelar eller är det något gammalt speglat från en annan vinkel 

så det ser nytt ut. Det kan vara svårt att se skillnaden. Däremot tror jag att ju friare tyglar man 

har i skapandeprocessen och desto klarare prisma, i detta fall förstått som ju färre 

beståndsdelar av prisman, desto mer unika karaktärer kan man skapa. Jag tror därför att denna 

metod kan passa bättre i arbeten som inte redan är låsta till ett specifikt scenario. 

 

6.3. Slutsats och framtida undersökningar 

Sist vill jag fundera vidare på huvudmålet med undersökningen hur använder man dessa 

metoder för att förmedla information om en karaktär visuellt? Jag anser att mitt resultat blev 

lyckat under förutsättningarna, något som framgick tydligt under undersökande processen för 

mig var att ju mer man förstår om en värld desto tydligare blev informationen som 

karaktärerna uttryckte.  Jag anser dock att det är svårt att lyckas förmedla all tillgänglig 

information enbart på utseendet av karaktären. Ett alternativt tillvägagångssätt för vidare 

studier skulle vara att se vilken roll miljön runt karaktären spelar för åskådarens förståelse av 

karaktären, att till exempel låta Berrock ha ett foto på sin familj i närheten eller göra det 

möjligt för spelaren att hitta 2 gravar, en större och en mindre med frun och barnets namn och 

framför allt efternamn skulle kunna ge information om karaktärens förflutna.  
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