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Abstrakt
Detta kandidatarbete handlar om hur ett främmande objekt kan påverka en betraktares
uppfattning av en karaktärs förhållande till gott och ont. Kandidatarbetet utforskar ämnen
som stereotyper, former, fördomar och intryck. Olika metoder används i framtagandet av
karaktärerna, där bland annat former används för att förstärka uppfattningen av karaktärens
ställning till gott och ont. Karaktärerna skapades i två versioner, en utan det främmande
objektet och en med.
En enkät skickades ut och deltagare fick poängsätta karaktärer för att sedan motivera sina val
med kommentarer. Resultatet visade att ett främmande objekt har möjlighet att påverka
betraktaren, där betraktarens relation till objektet har en avgörande roll i hur karaktären
vinklas åt gott eller ont.
Nyckelord: G
 ott och ont, Karaktär, Former, Stereotyper, Objekt
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Abstract
This thesis describes how a foreign object can affect an observer's perception of a character's
relation to good and evil. The thesis explores topics like stereotypes, forms, prejudices and
impressions. Various methods are used in the development of the characters, which include
shapes that are used to enhance the perception of the character's position between good and
evil. The characters were created in two versions, one without the foreign object and one with
the foreign object.
A survey was created and the participants had to score the characters and then justify their
choice with comments. The results showed that a foreign object is able to influence the
viewer, where the viewer's relationship to the object has a crucial role in how the character is
angled towards good or evil.
Keywords: Good and evil, Characters, Shapes, Stereotypes, Objects
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I. INTRODUKTION
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1. Projektets Bakgrund
Har du någonsin stött på en ofantlig motståndare i ett spel? En karaktär som orsakar den där
känslan av hopplöshet, “Hur ska jag klara av det här?” Föreställ dig den karaktären. Var den
skräckinjagande och svår? Höll den i ett stort vapen och svingade vilt? Nu när du har bilden
framför dig, föreställ dig att du byter ut det där vapnet mot något annat, exempelvis en
tandborste. Förändras ditt intryck av karaktären du föreställde dig? Blir de lättare att ta dig an
motståndaren, försvinner en del av “respekten” för karaktären?
Skräckinjagande och ofantliga motståndare finns det gott om i spelet Dark Souls och det var
dessutom i från det spelet vår inspiration växte fram. Vi började diskutera vad effekten kunde
vara om ett objekt ersattes eller lades till hos en karaktär och hur åskådaren hädanefter skulle
uppfatta denne karaktär. När vi tittade närmare på Dark Souls märkte vi även att spelet har ett
väldigt mörkt och intressant tema. Vi började prata om kontraster, ljust/mörkt, gott/ont och
även gråzoner. Det fick oss att reflektera kring de gråzoner som finns i spelet och hur
spelskaparna har använt sig av dualismer för att förmedla detta. Vi började ifrågasätta vilka
element som stämplar en karaktär till att vara god eller ond och hur spelskapare bygger upp
sina karaktärer för att förmedla det ena eller andra.

2. Överblick
Första delen av kandidatarbetet undersöker och klargör viktiga termer och uttryck samt
redogör tidigare relevant forskning som gjorts inom detta område. I andra delen av
kandidatarbetet utförs två undersökningar för att utreda hur olika personer uppfattar
karaktärerna inom spannet god till ond, före och efter att ett främmande objekt införs i
designen. Resultat observeras och undersöks för att avslutas med en diskussion samt
kandidatarbetets slutsats.

2.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett främmande objekt i karaktärsdesignen kan
påverka uppfattningen av en karaktärs förhållande till gott och ont, eller för att se om
karaktären hamnar i en så kallad "gråzon". Detta är någonting som kan nyttjas inom
spelindustrin där nya karaktärer ständigt skapas.
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2.2 Frågeställning
Hur påverkas en karaktärs förhållande till gott och ont genom att införa ett främmande
objekt i designen?

2.3 Avgränsning
Vi begränsar oss i detta kandidatarbete till fyra karaktärsdesigner. Två manliga och två
kvinnliga karaktärer då det skulle bli svårt att hinna med fler och samtidigt hålla sig inom
ramarna för arbetets storleksgrad. Detta diskuteras även kortfattat senare i
diskussionskapitlet. Vi använder oss av samma främmande objekt i alla bilder för att få ett
tydligare och enhetligt resultat, då olika objekts inverkan hade varit svåra att mäta.

3. Terminologi
Följande kapitel redogör för relevant forskning kring de termer som detta kandidatarbete
bygger på.

3.1 Karaktärer
En karaktär ur ett kulturellt perspektiv är vanligtvis en påhittad figur med en eller flera
igenkännbara egenskaper vars syfte är att interagera med en användare eller åskådare. Till
karaktärer brukar vanligtvis karaktärens känslomässiga och moraliska egenskaper inräknas
varav intelligens och kroppsliga drag ofta utesluts. (Nationalenckylopedin, Karaktär)
Karaktärer kan komma i olika storlekar och former och förverkligas inom olika medier såsom
spel och film, därav har karaktärens utseende en viss relevans. Robin Sloan förklarar hur
användandet av färg, design och symbolik är faktorer som kan leda spelarens uppfattning av
en karaktär med hjälp av arketyper och stereotyper (Sloan, 2015). Michael Dover beskriver i
en artikel hur arketyper och stereotyper kan vara ett persondrag eller ett objekt som avslöjar
mycket om vem personer är eller vart personen kommer ifrån (Dover, 1998). Green och Bull
skriver i en artikel att för många årtionden sen trodde människor att fysiskt utseende och
kriminalitet hade ett samband, detta är någonting som levt vidare in i modern tid, där
fördomar kring utseende förknippas med personers agerande (Green & Bull, 1980).
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Enligt ovanstående stycken definieras termen “karaktär” hädanefter som en påhittad figur av
en viss arketyp alternativt stereotyp med ett eller flera igenkännbara egenskaper.

Karaktärer inom spel har många gånger distinkta kontraster mellan gott och ont, men som
inte alltid speglar karaktärens handling och agerande. Efter att man observerat karaktärens
utseende och granskat handlingarna, kan man inse att man hade förutfattade meningar. Vilket
kan resultera i en helt annan uppfattning av karaktären än vad man hade vid första anblick.

Ett exempel är Disney filmer där goda samt onda karaktärer många gånger förhåller sig till
arketyper. Karaktärer som Hades från Herkules, Jafar från Aladdin eller Scar från
Lejonkungen (se bild 3) har liknande drag och ett genomgående tema så som hårda former,
mörka färger eller en skärande blick. Vilket resulterar i att åskådaren många gånger kan
urskilja vem som är skurken i berättelsen.

Bild 1 Bild från Disney (Hercules, 1997), (Aladdin, 1992), (Lion King, 1994)

Det finns andra fall där skurken inte alls har de typiska dragen som reflekterar ondska lika
tydligt. Hans från Frost (se bild 4) är en sådan karaktär som inte reflekterar onda arketyper
som föregående figurer erhåller. Hans är en karaktär vars handlingar och agerande kan
argumenteras som onda, även då han gestaltas som god. En karaktärs utseende speglar därför
nödvändigtvis inte karaktärens agerande.
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Må
Bild 2 Bild från Disney (Frozen, 2013)

3.2 Gott och ont
Vad är godhet? Steve Taylor definierar godhet som förmågan att känna empati och
medlidande för andra människor. Att sätta andras behov framför ens egna som en brist på
självcentrering. Att offra ens egna välbefinnande för andras skull. Välvilja, altruism,
osjälviskhet och självuppoffring för en större sak  alla egenskaper som härstammar från en
känsla av empati. Att kunna se bortom ytliga skillnader som ras, kön eller nationalitet och att
kunna relatera till en gemensam mänsklig essens under dem. Steve Taylor fortsätter även med
att definiera ondhet, där ens egna behov och önskemål är av största vikt, utan att känna
empati för andra. Andra människor har endast värde för dem om de kan hjälpa dem
tillfredsställa sina egna önskningar eller behov då onda personer ofta beskrivs som själviska,
självupptagna och narcissistiska. En ond person kan beskrivas som inkapabel att uppfatta
andra människors lidande och känslor och har därför svårt att se andras perspektiv och
rättigheter. En ond person anser inte att andra människor är människor, utan snarare objekt.
Vilket möjliggör deras brutalitet och grymhet (Taylor, 2013).

Det finns många olika sätt att definiera vad som är gott och ont. Till skillnad från Taylor,
definerar Jensen hur gott och ont är den totala verkligheten för människan, de två motparterna
finns inom allt på jorden, och det kommer kanske aldrig att upphöra. Godhet för en individ
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kan vara ondska för en annan, i grund och botten handlar det om perspektiv och hur man ser
på de båda. Vi människor älskar att kategorisera saker och ting, och anser många gånger att vi
vet vad som är rätt. Gott och ont existerar inom många olika aspekter bland annat religion,
etik samt filosofi. Där använder sig alla av gott och ont och kan därför ha olika innebörder
beroende på individen samt situationen (Jensen, 2010).
Även då Taylor och Jensen definierar gott och ont så anser Calder att gott och ont är
utdaterade begrepp som är svåra att applicera i dagens samhälle. Calder menar att gott och
ont är gamla ord som förklarar hur människor lever ett dygdigt liv, men ur ett juridiskt
perspektiv är det svårt att använda sig av begreppen. Calder föredrar rätt och fel då det är ord
som kan ge tydliga riktlinjer på vad man får och inte får göra. Någonting som gott och ont
inte kan (Calder, 2013).

Då det finns många sätt att tolka vad gott och ont är, använder sig detta kandidatarbete av
Steve Taylors definition framöver. Men med inslag av vad Jensen hävdar, att gott och ont är
motparter och är en fråga om perspektiv.

3.3 Gråzon
En gråzon kan definieras som ett område utan klara gränser eller som någonting där ingen
riktigt vet vilka regler som gäller. (Nationalenckylopedin, Gråzon)
Gråzoner existerar inom de flesta områden. Jensen förklarar att vare sig det är inom politik,
etik eller juridik, så är utgångsläget ofta detsamma. Att människor ofta har skilda åsikter och
att endast ett svar sällan kan definiera en fråga. Vilket resulterar i att vi hamnar i en gråzon,
där en eller fler parter kan ha rätt samt fel på samma gång (Jensen, 2010). Bernadette
Richards spinner vidare på vad Jensen pratar om och argumenterar att människor är sociala
och hamnar ofta i situationer, där åsikter och värderingar indirekt diskuteras. En gråzon
uppstår där tydliga skillnader på vad som är rätt och fel saknar konstrast och kan vara svåra
att tyda (Richards, 2013). Även fast det kan vara svårt att med hjälp av ord förklara vad som
menas med gott och ont, kan vi många gånger direkt peka ut vad vi anser är rätt och fel.
Enligt Gibson så strävar människor alltid efter att veta vad som är gott respektive ont i
förebyggande syfte, för att kunna hålla oss undan från det onda och således undvika
potentiellt lidande och katastrofer (Gibson, 2006).
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Enligt ovanstående så definieras “gråzon” i detta kandidatarbete som ett område utan tydliga
gränser där en eller flera parter kan ha rätt samt fel på samma gång. Ordet “gråzon” används
som ett mellanstadie mellan gott och ont.

4. Aktuell och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras aktuell och tidigare forskning relaterat till detta kandidatarbete. Vi
presenterar forskning inom karaktärsskapandeprocessen, former och intryck samt stereotyper
och fördomar.

4.1 Hur byggs en karaktär upp?
Det finns en rad olika sätt att påbörja skapandet av en karaktär. Det kan vara i form av en
design, känsla eller ett enstaka ord. Veronica Grönte berättar i sin bok Pennvässaren att ett
trick för att komma igång med en berättelse är att måla upp huvudkaraktären, den berättelsen
ska handla om. Hon fortsätter sedan att förklara att utifrån karaktärens personliga egenskaper
så som relationer, drömmar, talanger, rädslor och hemligheter skapas ett mål och en längtan,
därav formuleras ett syfte för karaktären (Grönte, 2012).
Joseph Campbell spinner vidare på detta genom att ta en generell karaktär och etablera
karaktären som en hjälte. I boken The Hero’s Journey beskriver han hur myter och berättelser
bygger upp en hjälte och i samband med detta förklaras konflikt mellan hjälten och boven.
Det är ett genomgående tema på hur en hjälte porträtteras i sagor och hur hjälten får en
motpart för att fungera vilket driver berättelsen framåt (Campbell, 2004). Dessa hjältar dyker
upp i många spel, så som Super Mario eller Zelda, där boven samt hjälten är väldefinierad.
Robin Sloan fortsätter med att förklara att viktiga faktorer då man designar en karaktär är
bland annat omgivning, bakgrund samt arketyper. Dessa ingredienser bidrar till att göra
karaktären mer levande, skapar djup och därigenom gör karaktären fängslande. Men det är
inte enbart hur skaparen har byggt upp karaktären som gör den intressant, utan det är
handlingarna och interaktionerna med spelaren som förstärker figuren som helhet (Sloan,
2015). Även då man förhåller sig till olika sätt att bygga upp en karaktär så kan åskådaren
trots allt tolka karaktären olika. Sloan pratar om hur gott och ont kan manifestera sig på
många olika sätt inom spel och är ett vanligt tema att använda sig av då det kan ge spännande
kontraster samt en relaterbar verklighet för åskådaren.
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4.2 Former och intryck
Komplexa former kan vara svåra att tyda, men kan förenklas ner till geometriska former för
att förklara och förenkla objekten. Alla objekt kan brytas ner till grundläggande former som
cirklar, trianglar och kvadrater som används inom visuellt berättande. Enligt Chris Solarski
tolkas dessa former på olika sätt. Cirkeln tolkas som ungdomlig och positiv, fyrkanter som
styrka och stabilitet och trekanter som hotfulla och aggressiva (se bild 3). Dessa intryck har
enligt Solarski kommit från att observera naturen, då runda former ofta är ofarliga, medans
spetsiga former bör undvikas. Människan reagerar olika till dessa former baserat från känsel
och intryck, även då åskådaren inte kan känna formerna i bilden så är reaktionen densamma
(Solarski, 2012).

Bild 3 Karaktärerna Reaper och Wiston från datorspelet Overwatch (Blizzard Entertainment,
2016) Exempel på hårda och mjuka former.

Christine Larson fortsätter detta tankesätt och pratar om hur ett ilsket ansikte innehåller
många vinklar som man kan associera med kantiga former, medans ett glatt och positivt
ansiktsuttryck använder många runda former (Larson m.fl, 2012). Trianglar har också olika
egenskaper beroende på hur de är vinklade. I en undersökning gjord av Larson kom hon fram
till att neråtvända trianglar anses som mer hotfulla än uppåtvända trianglar. Med hjälp av
dessa former kan människor få en generell uppfattning om en persons karaktärsdrag. Även
färg är någonting som påverkar människor, Frank Mahnke skriver i sin bok “Color,
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Environment, and Human Response” hur färg påverkar människan både fysiskt och psykiskt.
Vilket kan ha en direkt koppling på hur personer reagerar kring val av färg och nyanser. I
boken skriver Mahnke även om hur Paul Gauguin var en av dem första att inse hur kraftfull
inverkan färger kan ha på känslor. Leonard Shalin fortsätter i samma spår och berättar hur
Gaugin lyckades upptäcka hur färg kunde användas som ett tyst språk för att väcka känslor
istället för ord. (Mahnke, 1996)
En studie på första intryck genomfördes och publicerades i en forsknings tidning vid namn
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Resultatet av studien visade att
människan kan på mindre än tusendels sekund bedöma en persons viktigaste karaktärsdrag,
som exempelvis attraktion, trovärdighet, om personen är socialt tillgänglig eller om hen är
auktoritär. Dessa karaktärsdrag bedömdes omfatta ca 58 % av människans viktigaste
karaktärsdrag (Hartley, 2014). För att komma fram till detta användes tusen bilder på
ansikten med olika ansiktsuttryck, som sedan visades för olika jurygrupper som bedömde och
graderade bilderna utefter karaktärsdrag.

4.3 Stereotyper och fördomar
Då människor tolkar karaktärsdrag på diverse sätt så har stereotyper tendenser att uppstå.
Frida Aroseus definierar en stereotyp som en bild vi har på en person eller en grupp. Där en
förenklad, ofta negativ syn uppstår av gruppmedlemmars egenskaper utan åtanke för
individen. Aroseus fortsätter sedan med att beskriva fördomar som en attityd, där våra
attityder ofta är kopplade till vårt beteende, vilket således kan leda till diskriminering.
Stereotyper och fördomar är någonting som ofta återvänder då vi kan känna igen karaktärer i
spel som vi direkt förstår oss på. Detta då liknande karaktärer hela tiden kommer tillbaka i
mediet, samt att karaktärer med liknande drag återanvänds ideligen (Sloan, 2015). Alvin
Goldstein argumenterar om problematiken med fördomar då personer med typiska onda drag
ofta klassas som kriminella.

Stereotyper används av en flertal anledningar inom spel (Hilton & von Hippel, 1996).
Bodenhausen m.fl. förklarar att stereotyper används som en metod för att simplifiera
förklaringen av krav för en åskådare. (Bodenhausen, Kramer & Susser, 1994; Bodenhausen,
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Sheppard, & Kramer, 1994; Macrae, Milne, & Bodenhausen, 1994) eller som Eagly skriver; I
respons till olika omständigheter som exempelvis sociala roller, grupp konflikter (Robinson,
Keltner, Ward & Ross, 1995) och skillnader i makt, eller som ett medel för att bibehålla ett
oförändrat tillstånd (Jost & Banji, 1994; Sidanius, 1993).

En visuell stereotyp som en illustration, består av ett antal visuella kännetecken som gör att
majoriteten av bedömare uppfattar bilden i fråga på liknande sätt. Det kan exempelvis vara en
illustration som föreställer ett typiskt exempel av en grupp människor, exempelvis en grupp
idrottare, forskare eller skolflickor. Synen av illustrationen väcker  icke synliga 
förväntningar av personen eller personerna i bilden. Förväntningar som hur hen är eller
sannolikt beter sig, hur hen pratar, vad hen förväntas säga eller vilken attityd och åsikt hen
kommer ha. (Haake & Gulz, 2008)

Bild 4 Exempel på visuella stereotyper från Visual Stereotypes and Virtual Pedagogical
Agents (Haake & Gluz, 2008)

4.4. Övrig relevant forskning
Liknande arbeten har gjorts inom samma område, ett arbete med titeln “Karaktärsdesign med
subtilare formelement  Design av goda och onda manliga och kvinnliga karaktärer” av
Linda Andersson, där hon undersökte subtila formelement i karaktärsdesign. Hon tittade
närmare på hur subtila ändringar kunde förändra relationen till gott och ont i en karaktär,
ändringar som stereotyper, form och färg. Linda kom fram till att hon med hjälp av
formelement lyckades förändra karaktärens relation till gott och ont. Men till skillnad från
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Linda Anderssons undersökning kommer detta kandidatarbete fokusera på att med hjälp av
ett främmande objekt förändra en karaktärs förhållande till gott och ont.
Ett annat arbete, “Att skapa spelkaraktärer utan att följa den stereotypiska mallen” av
Jennifer Choi, undersöker om man kan skapa en viss typ av spelkaraktär utan att använda sig
av en stereotypisk mall. Hon gick tillväga med detta genom att undersöka redan befintliga
karaktärer för att sedan designa egna. Jennifer kom fram till att det var svårt att inte använda
sig av stereotypiska drag när karaktären porträtterades med neutralt ansiktsuttryck och
kroppsspråk.
Ett tredje arbete “Geometriska former i karaktärsdesign  Geometriska formers inverkan på
karaktärsroller inom MOBAspel” av Emil Falk, gick ut på att ta reda på om olika
geometriska former kunde förmedla hotfulla eller lättsamma intryck hos åskådaren. Emil
skapade en mängd olika konceptbilder för att motsvara olika karaktärsroller i MOBAspel.
Han fortsatta sedan med att genomföra två olika metoder, en kvantitativ metod med enkäter
och en kvalitativ metod med intervjuer. Resultatet av arbetet visade att deltagarna kunde se
vilken karaktärsroll som koncepten föreställde, där vissa visuella attribut var viktigare än
andra.
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II. METOD
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5. Metoder
I följande kapitel förklaras metodiken som används i detta kandidatarbete, urval etc. 5.1 ger
en överblick över tillväga gångsättet och resterande avsnitt går mer in i detaljer.

5.1 Metodöverblick
För att testa frågeställningen; Hur påverkas en karaktärs förhållande till gott och ont genom
att införa ett främmande objekt i designen? skapas en kvantitativ enkät som är utformad att ta
reda på hur personer betygsätter åtta olika bilder över fyra karaktärer. Första steget i
processen är att ta fram karaktärsdesignen utifrån Gröntes och Solarskis metoder. I andra
skedet införs ett främmande objekt i bilderna för att observera hur deltagarnas uppfattning av
karaktärernas förhållande till gott och ont påverkas.
Enkäten genomförs i två steg, där deltagarna först poängsätter karaktärerna utifrån en skala
från 15, där 1 är god och 5 är ond, utan det främmande objektet och sedan motiverar valen i
en kommentar. Därefter visas samma karaktärer igen fast med objektet implementerat i
designen, för att återigen poängsättas på nytt. Resultaten bedöms främst genom medelpoäng
och medianpoäng men diskuteras även utifrån observationer och deltagarnas motiveringar.

5.2 Deltagare
Enkätens upplägg innebär att man inte behöver ha tidigare erfarenheter av spelkaraktärer eller
karaktärsdesign. Deltagarna i undersökningen består av 20 personer i blandade åldrar. Detta
då undersökningen ska få ett så brett spektrum av erfarenheter som möjligt, någonting som vi
anser hade varit svårt att uppnå om en specifik åldersgrupp hade valts. Därigenom kan
deltagarna poängsätta karaktärernas ställning till gott och ont, utifrån personliga värderingar
och åsikter.

5.3 Framtagande av karaktärer
Vi väljer att använda oss av Gröntes metod och skapar därför en bakgrundshistoria för att
definiera de olika karaktärernas personlighet och bakgrund som sedan används i
designprocessen. Gröntes metod underlättar skapandet av karaktären och lämpar sig väldigt
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bra för detta arbete. Anledningen till varför vi inte väljer att använda oss av Campbells metod
är för att de karaktärer som används i detta kandidatarbete inte följer hjälte och skurk temat.
Först skapas fyra bilder, två män och två kvinnor där karaktärerna förhåller sig till de former
som Solarski beskrev, att runda former associeras med någonting ungdomligt och positivt,
medan triangeln representerar någonting hotfullt och aggressivt. Två bilder skapas därför med
hjälp av runda former för att antyda “goda” karaktärer och två för att representera onda
karaktärer med hjälp av triangelnformen. Bilderna skapas i ett porträttformat där ansiktet och
överkroppen ligger i fokus, detta för att enklare kunna framhäva detaljer i bilden.
Manhke förklarade att färg kan väcka känslor hos åskådaren och således vinkla uppfattningen
åt ett eller annat håll, därför görs bilderna i svart och vitt. Endast det främmande objektet
färgläggs för att få det att sticka ut ur designen. Detta för att hålla bilderna neutrala, då för
mycket färg befaras ta över fokus från de former och detaljer som används i designen. Av
samma anledning designas neutrala ansiktsuttryck på alla fyra karaktärer.

Bakgrundsbeskrivning  Karaktär A
Karaktären har ett väldigt mörkt förflutet och kan framstå som kall och hänsynslös. En person
som blivit sviken allt för många gånger och kan därför inte lita på någon igen. Karaktären
designas med vassa kanter på både ansikte och klädval. Både vanliga och inverterade
trianglar används som ett genomgående tema för att spela på någonting ont och aggressivt
Stripigt och långt hår används även för att spegla karaktären som ovårdad och vårdslös.

Bakgrundsbeskrivning  Karaktär B
Den här karaktären skapas som en person med adligt ursprung, som inte har någon sympati
för den lägre klassen. Som inte drar sig för att utnyttja andra för att gynna sig själv.
Karaktären designas med hårda och vassa drag i både ansikte och klädval. Konturer i ansiktet
ger karaktären en väldigt kantig form, för att förmedla ondska.

Bakgrundsbeskrivning  Karaktär C
Karaktären föreställs som en givmild och omtänksam person som hela tiden ser efter andra
och deras behov. En person som är för generös för sitt eget bästa. Karaktären designas med
väldigt mjuka former och en avslappnad hållning. Runda former används i ansikte, klädval
och acessoarer. Även håret använder en rundad form för att antyda godhet.
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Bakgrundsbeskrivning  Karaktär D
Karaktären är en person som står upp och skyddar de svaga, en typisk hjälte som hela tiden
utsätter sig själv i fara för andra. Karaktären designas med runda drag i ansiktet och
cirkelformade detaljer på kläder används för att antyda en god karaktär.

5.4 Designtillbehör
Bilderna skapas med standard skisspapper och en Graphgear 100 penna. Bilderna
fotograferas sedan med en Samsung S5 telefon och redigeras med Photoshop CS6 där
färgbalans och ljusstyrka regleras.

5.5 Enkäten
En kvantitativ enkätmetod används då insamling av data i form av siffror är väsentligt för
undersökningen. Idar Holme och Bernt Solvang beskriver i sin bok hur en kvantitativ metod
går på bredden då man på kort tid kan samla in många svar från olika deltagare, vilket kan
vara fördelaktigt gentemot en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997). Detta för att kunna
få en tydlig överblick av resultatet i form av statistik och enkelt kunna jämföra deltagarnas
val. Helge Østby skriver i sin bok hur slutna alternativ förhindrar forskaren från att bli
överaskad av svaren från deltagarna (Østby, 2002). Med hjälp av slutna alternativ som
presenteras för deltagarna i form av en skala från 15 kan vi hålla oss inom de ramar vi själva
förutsätter. Enkäten skapas med Google Drives inbyggda formulärverktyg för att kunna
skicka ut enkäten elektroniskt och därmed underlätta insamlingen av data. Enkäten utformas
med ett tydligt och simpelt språk, detta för att inte förvirra deltagaren. Deltagarna får se en
bild på respektive karaktär och därefter poängsätta karaktärernas ställning till gott och ont
med hjälp av en skala på 15, där 1 anses som god och 5 som ond. Efteråt skrivs en
obligatorisk kommentar för att motivera valet av ställning till varje karaktär. Första delen av
enkäten innehåller bilder på fyra karaktärer utan objektet med skalan och kommentarsfältet
under varje bild. Detta för att enkelt kunna poängsätta bilderna och därefter motivera svaren.
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I en kvantitativ undersökning är respondenten bunden till att svara utifrån de alternativ som
finns i till exempel enkäten och forskaren utsätter sig därigenom inte för någon risk/chans att
bli överraskad av svaren

Bild 5 Exempel på sida ur enkät, utan främmande objekt
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Karaktärerna som skapas görs sedan om till den andra delen av enkäten genom att
implementera ett främmande objekt i designen. Objektet i designen är en clownnäsa, som
läggs till på både männen och kvinnorna. Clownnäsans funktion är att ge bilden ett nytt
intryck hos deltagarna och således pröva frågeställningen. Färg används för att få näsan att
sticka ut ur den svartvita designen, men även för att tydligt förmedla att objektet var en
clownnäsa. Ett könsneutralt objekt används då det ska fungera till både män och kvinnor.
Enkäten skickas ut elektroniskt till 20 personer för att underlätta insamlingen av data.

Bild 6 Exempel på sida ur enkät, med främmande objekt
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5.6 Lägesmått
För att räkna ut och kunna bedöma resultatet i arbetet användes två beräkningsmetoder,
median och medelvärde. Efter att deltagarna poängsatt de olika bilderna sammanställs
resultatet och två olika värden kan beräknas. Tydliga skillnader kan då presenteras med hjälp
av de två olika metoderna för att få en objektiv uppfattning av resultatet.
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III. RESULTAT
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6. Resultat
Följande kapitel presenterar de olika karaktärerna som gjorts samt undersökningens resultat.
Resultaten innefattar hur deltagarna bedömde de olika karaktärerna, tabeller, medelvärde,
median samt utdrag av fem slumpmässigt utvalda användarkommentarer per bild. Fullständig
lista på kommentarer finns att läsa i appendix 2  kommentarer.

6.1 Karaktär A

Bild 7  Karaktär A:1

Bild 8  Karaktär A:2

Neutral blick, ofärgad, ond kvinnlig karaktär. Vassa former i ansikte och klädval.

A:1  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den vänstra karaktären utan
clownnäsan.
5/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
6/20 deltagare anser denna karaktär vara god
6/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
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3/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
0/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond

Medelvärde: 2,35
Median: 2

Utdrag av kommentarer till bild A:1
● “Nätt ansikte, ger ett gott intryck”
● “Ser mjuk ut i ansiktsdrag”
● “Snälla ögon”
● “Ögonen får personen att se snäll ut”
● “Aggressiva former, men snällt ansikte”

A: 2  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den högra karaktären med
clownnäsan.
4/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
3/20 deltagare anser denna karaktär vara god
4/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
4/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
5/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 3,15
Median: 3

Utdrag av kommentarer till bild A:2
● “Clowner är alltid onda”
● “Nu ser hon ut som om hon planerar något djävulskt och att hon kan gömma sig
bakom clownnäsan”
● “Näsan gör hon ser lite mjukare ut”
● “Den röda näsan passar inte in men gör henne ändå mer "ond" än utan näsan”
● “Lite ondare pga näsan”
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6.2 Karaktär B

Bild 9  Karaktär B:1

Bild 10  Karaktär B:2

Neutral blick, ofärgad, ond manlig karaktär. Vassa former i ansikte och klädval.

B:1  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den vänstra karaktären utan
clownnäsan.
6/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
5/20 deltagare anser denna karaktär vara god
2/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
5/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
2/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 2,6
Median: 2

Utdrag av kommentarer till bild B:1
● “Snälla ögon och en NiceGuy frissyr”
● “Kall blick”
● “Kan inte säga han ser typisk ond eller god ut.”
● “Han känns som en person som inte skulle blinka av att tortera någon. De höga
kindbenen och den stirrande blicken ger honom en ond look.”
● “Kall blick, vassa kanter”

B:2  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den högra karaktär med clownnäsan.
4/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
6/20 deltagare anser denna karaktär vara god
6/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
1/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
3/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 2,65
Median: 2,5

Utdrag av kommentarer till bild B:2
● “Han ser fortfarande uttryckslös ut”
● “Ser mera ond ut nu.”
● “Ser snällare ut med röda näsan”
● “Det utfyllda utrymmet mellan ögonen och näsan fick honom att se mindre ond ut!”
● “Förlöjligad, mindre ond”
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6.3 Karaktär C

Bild 11  Karaktär C:1

Bild 12  Karaktär C:2

Neutral blick, ofärgad, god kvinnlig karaktär. Mjuka former i ansikte och klädval.

C:1  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den vänstra karaktären utan
clownnäsan.
12/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
2/20 deltagare anser denna karaktär vara god
4/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
1/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
1/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 1,85
Median: 1

Utdrag av kommentarer till bild C:1
● “Har en oskyldig look”
● “Ansiktet gör att hon ser god ut”
● “Oskuldsfullt och sårbart utseende”
● “Lugna ögon indikerar än en gång godhet enligt mig, frisyren ser naturlig och "ärlig"
ut vilket får karaktären att kännas lite mänsklig, vilket ökar känslan av godhet för
mig”
● “Ser vänlig ut”

C:2  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den högra karaktär med clownnäsan.
11/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
3/20 deltagare anser denna karaktär vara god
3/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
1/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
2/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond

31

Medelvärde: 2
Median: 1

Utdrag av kommentarer till bild C:2
● “Gick från god till neutral pga näsan”
● “Hon ser också ut att vara god fortfarande”
● “Avslappnad och god”
● “Med röda näsan, ser ut som någon som är "up to no good"
● “Ser lika snäll ut”
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6.4 Karaktär D

Bild 13  Karaktär D:1

Bild 14  Karaktär D:2

Neutral blick, ofärgad, god manlig karaktär. Runda former i ansikte och klädval.

D:1  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den vänstra karaktären utan
clownnäsan.
5/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
6/20 deltagare anser denna karaktär vara god
5/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
4/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
0/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 2,4
Median: 2

Utdrag av kommentarer till bild D:1
● “Ser lömsk ut”
● “Mjuka ansiktsdrag”
● “Ser ut som en typiskt god karaktär med en ond personlighet”
● “Lite feminina drag i ansiktet med mjuka ögon”
● “Av kroppsformen att döma borde han vara ond. Ser lite lurig ut på något sätt, lite
retfull”

D:2  Är karaktären god eller ond?
Deltagare i undersökningen svarade på följande sätt till den högra karaktär med clownnäsan.
5/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt god
9/20 deltagare anser denna karaktär vara god
2/20 deltagare anser denna karaktär vara neutral
1/20 deltagare anser denna karaktär vara ond
3/20 deltagare anser denna karaktär vara väldigt ond
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Medelvärde: 2,4
Median: 2

Utdrag av kommentarer till bild D:2
● “Ser ond ut när masken döljer ansiktsdrag.”
● “Ser ledsen ut, snarare än att ha kul med sin komiska näsa”
● “Ser ut som en ledsen clown. Inte farlig”
● “Möjligen lite mer god pga näsan”
● “Det är ögonen som får denna karaktär att verka ond och nu när näsan är där lägger
man mer märket till just ögonen”
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IV. DISKUSSION OCH SLUTSATS
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7. Sammanfattning
I detta kandidatarbete har vi undersökt hur främmande objekt kan påverka betraktarens
uppfattning till gott och ont i en karaktär. Vi började med att ta reda på vad en karaktär, gott
och ont och gråzon definieras som. För att sedan kunna använda definitionen som ett
genomgående tema i hela arbetet. Vi undersökte sedan hur en karaktär byggs upp med hjälp
av former, stereotyper och fördomar.
Vi skapade sedan fyra karaktärer, där vi påbörjade den kreativa processen enligt Gröntes
metod, att ge karaktären en personlighet för att underlätta designen. Solarskis argument
användes sedan i designen för att framhäva de former och intryck som gör att en karaktär
uppfattas som god eller ond.
Ett främmande objekt i form av en clownnäsa implementerades sedan hos alla karaktärer och
20 deltagare fick via en enkät kommentera och ranka karaktärerna från 15. Där 1 ansågs som
god och 5 som ond. Med hjälp av den data vi samlat på oss kunde vi därefter nå ett resultat.

8. Diskussion
Vi hade misstankar om att alla karaktärer skulle hamna någonstans i ett neutralt läge, en
gråzon till gott och ont, men detta var inte fallet. Då vi med hjälp av resultatet kan se att att
tre av fyra karaktärer blev betraktade som mer ondskefulla efter objektet infördes är det svårt
att placera dessa karaktärer i en gråzon. Även då vi lade stor vikt på hur karaktärerna
utformades med hjälp av former, kan vi med hjälp av deltagarna deltagarnas motiveringar
samt statistiken se att formerna inte alls vara av lika stort värde som vi först antagit. Med
hjälp av resultatet kan vi konstatera att tre av fyra karaktärer A, B och C uppfattades som lite
mer onda efter att det främmande objektet lades till då medelvärdet ökade från 2.35 till 3.15,
2.6 till 2.65 samt 1.85 till 2.0 respektive. Tre av fyra karaktärer B, C och D låg dock på den
godare sidan av spektrumet, där karaktär A var den enda som låg över 3.0, vilket enligt
poängsättning mellan 1  5 kan uppfattas som neutral eller en karaktär som hamnar i en
gråzon mellan gott och ont. Karaktär D var den enda som hade samma medelvärde, 2.4 både
före och efter att det främmande objektet implementerades Då medelvärdet förändrades för
de flesta karaktärena kan vi med hjälp av graferna se tydliga skillnader i poängsättningen.
Exempelvis karaktär D som saknade poäng på “väldigt ond” (5) fick efter att clownnäsan
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implementerades tre röster på “väldigt ond” (5), men behöll samma median och medelvärde.
Detta var fallet för alla karaktärer då ingen graf var den andra lik.

Deltagarna prioriterade ansiktsuttrycket framför formerna hos karaktärerna. Kommentarer
som; “mjukt ansiktsdrag”, “Lite feminina drag i ansiktet med mjuka ögon”, “Ansiktet gör att
hon ser god ut” motiverar detta. Av alla karaktärer ansågs karaktär C som överlägset god, då
hela 12 deltagare poängsatte C:1 som “väldigt god”. I andra bilden, C:2, sjönk antalet till 11.
Medelvärdet steg från 1.85 för C:1, till 2.0 för C:2. Vi försökte använda oss av ett neutralt
ansiktsuttryck, men då det gjordes för hand var det svårt att hålla det konsekvent, vilket
resulterade i att vissa karaktärer gav intrycket av att ha kalla ögonen då de inte fick lika
mycket “liv” som andra. Detaljer som kläder och accessoarer kom också i skymundan då
ansiktet och uttrycket tog större delen av fokus enligt deltagarna. Vi begränsade oss till ett
porträttformat för bilderna, vilket innebar att utesluta bakgrund, lemmar och omgivning.
Någonting som säkerligen hade varit en faktor i bedömningen av karaktärerna Vi anser dock
att dessa element hade överkomplicerat bilderna och tagit fokus från karaktären och det
främmande objektet i sig.
Även då karaktärerna i snitt poängsattes som lite mer ondskefulla efter att clownnäsan
implementerats, hade deltagarna som helhet en delad uppfattning av objektet. Kommentarer
som; “Om hon var ond skulle hon inte ha clownnäsa” och “Lite ondare pga näsan” uppkom
ofta och var ett genomgående tema i kommentarsfältet till bilderna. Värt att notera är att alla
karaktärer antingen behöll eller ökade i medelvärde. Karaktär B:1 som fick ett medelvärde på
2.6, steg till 2.65 för B:2. Karaktär D förblev som tidigare nämnt, oförändrad medan den
tydligaste ökning kan ses på karaktär A, där A:1 hade ett medelvärde på 2.35 och A: 2 hade
ett medelvärde på 3.15, dvs en ökning i “uppfattad ondska” med ca 34%. Denna statistik kan
kompletteras med medianen där vi ser att karaktär C och D förblev oförändrade med
medianvärden på 1.0 respektive 2.0 medans karaktär A och B steg från 2.0 till 3.0 och 2.0 till
2.5 respektive. En del associerade clownnäsan med någonting ondskefullt, som att karaktärer
hade någonting för sig, medan andra såg på objektet som någonting förlöjligande och
komiskt.

Resultatet visade att ett främmande objekt faktiskt påverkar uppfattningen hos betraktaren av
en karaktär. Även fastän clownnäsan tolkades som både ett gott och ett ont objekt av
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deltagarna, förändrades karaktärernas ställning åt det onda hållet efter att det hade
implementerats. Vad hade dock hänt om vi använt oss av ett mer stereotypt gott eller ont
objekt? Vi misstänker att ett stereotypiskt objekt som exempelvis en gloria eller djävulshorn
förmodligen hade kunnat vinkla betraktarens uppfattning enklare än vad clownnäsan lyckades
med. Objektet dikterar med stor sannolikhet undersökningens resultat, därav skulle ett
annorlunda objekt med stor sannolikhet åstadkomma ett annat resultat.
Efter utvärderingen av våra resultat, uppstod några följdfrågor: Eftersom vår undersökning
visat på att deltagarna lade stor vikt på ansiktsuttrycket, vad hade då hänt om man exempelvis
tagit bort ögonen eller munnen från karaktären? Vad hade hänt om karaktären färglagts?
För att fastställa svar på dessa frågor behövs vidare undersökning inom området.
I detta kandidatarbetet lyckades vi uppnå ett resultat med 20 deltagare, men vi tycker ändå att
det hade det varit intressant att se om det blivit någon skillnad med ett större antal deltagare.
Vi hade också gärna sett en undersökning där man använder sig av fler bilder, men då
projektets tidsram var begränsad, var det för det här arbetet, inte möjligt att göra en bredare
undersökning med fler bilder.
Andra intressanta områden att utforska är hur resultatet hade sett ut om vi använt oss av en
annan målgrupp, till exempel folk som är erfarna inom karaktärsdesign eller liknande. Vi
funderade även på hur resultatet sett ut om deltagarna hade varit endast barn istället för
personer i blandade åldrar. Men som tidigare nämnt kan detta kandidatarbete användas som
bas för en större undersökning med dessa idéer i åtanke.

9. Slutsats
Även då deltagarnas fokus inte låg på de runda och vassa formerna som vi, efter att ha läst
Solarskis arbete, antagit att det skulle göra, visar det sig att ett främmande objekt kan vinkla
betraktarens uppfattning av en karaktär till det goda eller det onda hållet. Deltagare
poängsatte generellt karaktärsparen olika före och efter att objektet implementerats.
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APPENDIX 2  Kommentarer
Karaktär A:1
“Nätt ansikte, ger ett gott intryck”
“Neutral pga mjuka ögon men hårda linjer i ansikte (lite av båda alltså)”
“Det är ansiktet på karaktären som gör att den känns god.”
“Ser mjuk ut i ansiktsdrag”
“Hon ser pilimariskt nyfiken ut  varken ond eller god”
“Neutral”
“Snälla ögon”
“Klädsel och ögon gör att hon ser hård (ond) ut.”
“2Ser god ut i ansiktet men kläder och kropp säger annat”
“Vänliga drag i ansiktet”
“Hon har en mjuk blick”
“Ögonen får personen att se snäll ut.”
“Lite hårda ögon och vecket i pannan/under ögonen”
“Klädsel & blick drar åt det onda hållet”
“Formmässigt känns karaktären som god men någonting med ögonen ger henne en lätt ond ton.
“De detaljer jag känner att jag går mest på är ansiktet och specifikt ögonbrynen, ögonen och utformningen av
ansiktet. Ögonens uttryck är lugnt enligt min mening, vilket jag tycker signalerar godhet, detsamma gäller
utformningen av ögonbrynen. Ansiktet har dessutom ganska runda former, vilket jag tycker förstärker känslan
av godhet.”
“Ser snäll ut när man tittar ansiktsuttrycket.”
“Aggressiva former, men snällt ansikte”
“Neutralt ansiktsuttryck och "trasiga kläder" får en känsla av en ond karaktär”
“Kanske en god person som är irriterad”

Karaktär A:2
“Kek. Näsan gjorde ingen skillnad”
“Clowner är alltid onda”
“Nu ser den bara löjlig ut”
“Masken döljer ansiktets utryck”
“Nu ser hon ut som om hon planerar något djävulskt och att hon kan gömma sig bakom clownnäsan”
“Ser neutral ut, skulle kunna vara god eller ond”
“Om hon var ond skulle hon inte ha clownnäsa”
“Näsan gör hon ser lite mjukare ut.”
“Hon ser arg/ond ut”
“Med clown näsan käns det hon är mer oberäknelig. Inte säkert att hon är god längre.”
“Ser fånigare ut”
“Ser snäll ut, om man ser förbi clownnäsan”
“Den röda näsan passar inte in men gör henne ändå mer "ond" än utan näsan”
“samma som första, fast med clownnäsa”
“Galen clown.”
“Svårt att säga, samma kommentar som tidigare, känner inte att clownnäsan förändrar min känsla av
““karaktären.”
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“Jag vet inte om man ska tänka på Jokern här...men det ser bara roligt ut!”
“Lite ondare pga näsan”
“Karaktären känns lika ond som innan”
“Känns mer ond med clownnäsan”

Karaktär B:1
“Alla goda karaktärer har sån backslick frisyr. Kek”
“Snälla ögon och en NiceGuy frissyr”
“karaktären ser korkad ut. Korkade karaktärer är för dumma för att vara onda”
“Ser också mjuk ut i ansiktsdrag. Ögonen har en vänlig blick”
“Nuetralt utseende”
“Hans ögon gör att han ser god ut”
“Kall blick”
“Ögonen och munnen ger ett snällt intryck.”
“Ansikts utrycktet ser snällt ut”
“Vänliga drag i ansiktet, lite trötta ögon.”
“Ögonbrynen/ögonen och hans hållning bidrar till att han ser god ut”
“Kan inte säga han ser typisk ond eller god ut.”
“Lite vasst ansikte och lömskt utseende”
“Blicken uppfattas som oskyldig/frånvarande”
“Han känns som en person som inte skulle blinka av att tortera någon. De höga kindbenen och den stirrande
blicken ger honom en ond look.”
“Ögonen är än en gång det jag går på, här är ögonen lite tätare ihop, vilket utav någon anledning ger
karaktären en något ond framtoning. Frisyren, med bakåtslickat hår känns också lite ont på något vis.”
“Har väldigt snälla ögon, nästan ledsna men om man tittar på kroppsbyggnaden/bredden på halsen så skulle
det passat in på en ond karaktär. Men ögonen gör att karaktären som sagt ser väldigt snäll ut!”
“Kall blick, vassa kanter”
“Snobbig klädsel, uttryckslös ger en känsla av ondska”
“Män i snygga kläder är alltid onda!”

Karaktär B:2
“Samma”
“Clowner…”
“same as before. He still looks fucking stupid”
“ser god ut, men skulle kunna utföra onda dåd. Robust byggd”
“Han ser fortfarande uttryckslös ut”
“Han ser fortfarande ut att vara god”
“Här hjälper inte clownnäsan ff kall blick”
“Ser mera ond ut nu.”
“ser ut som en clown”
“Fortrarande snälla ledsna ögon, men nu blir man lite mer på sin vakt pga clownnäsan.”
“Ögonen bidrar fortfarande en snäll look”
“Ser snällare ut med röda näsan”
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“Får ett snällare utseende med den röda näsan”
“ingen skillnad mot tidigare utan näsa”
“Det utfyllda utrymmet mellan ögonen och näsan fick honom att se mindre ond ut!
“Här känns det dock som att clownnäsan gör lite skillnad. Den tillsammans med de lite skelande ögonen får
honom att se mer oskyldig ut :P”
“Denna ser ju nu något mer god ut än innan...ser fortfarande kul ut med näsan.”
“Förlöjligad, mindre ond”
“Förändrar inget”
“Även denna känns mer ond med näsan”

Karaktär C:1
“I dunno”
“Har en oskyldig look”
“ser ut som en typisk 'backstabbing bitch'”
“Ser fredlig ut, ser nästan ut som hon ler med läpparna.”
“Ser som om hon har något i kikaren, planerar något, inte så snällt”
“Ansiktet gör att hon ser god ut”
“Ser snäll ut”
“Hela bilden av henne ger ett bra intryck.”
“Både kläder och ansikter ser att vara god”
“Ganska snälla ögon, dock får jag en känsla av hon kan låtsas vara god.”
“Denna ser lite sneaky ut, kanske har det att göra med hennes smerk”
“Ser snäll ut, men har på samma tid ett leende som om hon har nåt för sig.”
“Oskuldsfullt och sårbart utseende”
“ansiktsdrag positiva, stora ögon”
“En lugn pose och glada ögon!”
“Lugna ögon indikerar än en gång godhet enligt mig, frisyren ser naturlig och "ärlig" ut vilket får karaktären
att kännas lite mänsklig, vilket ökar känslan av godhet för mig.”
“Hon har ett ansiktsuttryck som ser snällt ut men det känns som det kan vara falskt också. Att något döljer sig
bakom.”
“Snällt ansikte, mjuka former”
“Ser vänlig ut”
“Hon ser bara snäll ut”

Karaktär C:2
“Samma”
“Gick från god till neutral pga näsan”
“Nothing can mask a backstabber..”
“ögonen ser vänliga ut , men masken gör att ansiktsdragen inte upplevs lika mjuka. Därför ser hon inte ut som
enbart en god karaktär.”
“Ser ut som om hon är långt kommen i sina planer på illdåd”
“Hon ser också ut att vara god fortfarande”
“En som ser god ut från början kan ju inte se ond ut med clownnäsa”
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“Ingen skillnad , ser fortfarande god ut.”
“avslappnad och god”
“Hon känns mer god med näsan på. Ser ut att ha den för att roa barn eller liknande.”
“Den röda nosen bidrar till att hon ser snällare ut”
“Med röda näsan, ser ut som någon som är "up to no good"”
“Ingen skillnad med eller utan näsa”
“oförändrat god”
“Fortfarande väldigt glada ögon som får henne att se god ut.”
“Här gör clownnäsan ingen skillnad alls enligt min mening.”
“Gjorde ingen skillnad. Ser fortfarande ganska dumt ut!”
“Ser lika snäll ut”
“ser inte lika snäll ut”
“Ingen förändring, fortfarande god”

Karaktär D:1
“Samma med frisyren”
“Ser lömsk ut som King Jeoffry”
“Påminner om någon grekisk staty. En förebild. De kan inte vara onda”
“Ser god ut, men skulle kunna göra onda dåd. Väldigt robust i kroppen, ögonen ser lite luriga ut.”
“Ser känslokall ut, inte trevlig alls”
“Ansiktet gör att han ser god ut”
“Ser lömsk ut”
“Hela bilden av honom ger ett snällt intryck.”
“avslappnad hållning och snällt utryck”
“Mjuka ansiktsdrag”
“Snälla ögon”
“Kan inte säga god eller ond på denna.”
“Lite feminina drag i ansiktet med mjuka ögon”
“neutral”
“Ser ut som en typiskt god karaktär med en ond personlighet.”
“Ganska "snälla" ögon och bakåtslickat hår... svårt att avgöra.”
“Av kroppsformen att döma borde han vara ond. Ser lite lurig ut på något sätt, lite retfull.”
“Kall blick, mjuka former”
“Karaktären känns helt neutral”
“För korkad för att vara ond”

Karaktär D:2
“Samma”
“Ser inte ut som Jeoffry längre och blev därmed något godare”
“still good”
“Ser ond ut när masken döljer ansiktsdrag.”
“Ser ledsen ut, snarare än att ha kul med sin komiska näsa”
“God”
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“Ff samma kalla blick”
“Ser mera ond ut nu.”
“svår, avslappnad men mystisk utryck”
“Ser ut som en ledsen clown. Inte farlig.”
“Ser mer ledsen ut”
“Ser varken god eller ond ut.”
“Blir mer god med den röda näsan och sorgsna ögon”
“möjligen lite mer god pga näsan”
“Nu ser han ut som en person som gärna skulle gå på maskerad. Den stora näsan tog helt bort det onda
perspektivet från tidigare.”
“Kan inte förklara det, men clownnäsan fick denna karaktären att kännas ganska mycket mer opålitlig. Något
med ögonen som fick det att kännas så kanske?”
“Det är ögonen som får denna karaktär att verka ond och nu nör näsan är där lägger man mer märket till just
ögonen.”
“Ser lite snällare ut”
“ser lite löjlig och klumpig ut”
“Intressant vad en clownnäsa kan göra!”
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