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Sammanfattning 

Den här studien vill belysa svårigheten att designa en abstrakt karaktär som ska 
upplevas som icke identifieringsbar. Undersöka vart gränsen ligger i hur mycket 
komponenter en karaktär kan ha innan den har svårt att upplevas som icke 
identifieringsbar. Även hur lätt en karaktär kan gå ifrån att inte ha ett kön till att 
den direkt blir tolkad som man eller kvinna. Det kan bero på attribut, komponenter 
eller kroppsspråket när de placeras i scener. Det behöver inte ta längre än 0,2 
sekunder för att identifiera en karaktär som man eller kvinna om de består av 
många komponenter.  

 Syftet är att göra en ny, förbättrad design till Mälardalens högskolas (MDH) 
säkerhetstjänst; Aj, oj, halloj. Artefakten ska bestå utav scener där en karaktär ska 
simulera olika händelser som skulle kunna ske på skolan och behöva rapporteras.  

Andra abstrakta välkända karaktärer analyserades och egengjorda karaktärsdesigns 
samt andra liknande karaktärer testades mot elever och resultatet blev att de 
tolkades väldigt olika. Människor upplever bilder väldigt olika och just 
könsidentifikation verkar vara kopplat till tidigare minnen som kopplas till vissa 
komponenter som karaktären i fråga har. De två egengjorda karaktärerna som blev 
mest tolkade som icke identifieringsbara applicerades i scener bestående av grafik, 
jämför med de tidigare fotografier som använts. De scener som togs fram testades 
också mot målgrupp, resultatet blev att scenerna förstods fast de saknade bildtext. 
MDH kommer nu få två versioner av sju scener där två olika karaktärer är 
applicerade, de är testade och är byggda på teorier. 
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Abstract  

This study wants to highlight the difficulty of designing an abstract character that 
should be perceived as genderless. Also, examine where the limit lies in how many 
components a character can have before it is difficult to perceive genderless. Even 
how easy a character is from having no gender to be interpreted directly as a man 
or woman. It may be due to attributes, components, or body language when placed 
in scenes. It does not take more than 0.2 seconds to identify a character like a man 
or a woman. 

The aim is to make a new, improved design for the Mälardalen University (MDH) 
Security Service; Aj, oj, halloj. The artifact should consist of scenes where a 
character should simulate various events that could happen at school and need to be 
reported.  

More well-known abstract characters where analyzed and different own character 
designs and other similar characters were tested against students and teachers and 
the result was that they were interpreted very differently. People experience images 
very differently, and gender identification seems to be linked to memories that are 
linked to certain components that the character in question has. The two characters 
most interpreted as genderless were applied in scenes consisting of graphics, 
compared to the earlier photographs used. The scenes that were presented were also 
tested and the result was that the scenes were understood though the missing 
captions. MDH will now get two versions of seven scenes where two different 
characters are applied, they are tested and are based on theories. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande ord 
Tecknade karaktärer har använts i alla tider för att förklara, inspirera och 
underhålla. Från att visa avbildade människor som jagar djur på en grottas vägg till 
att användas som en maskot i reklamsammanhang för att få oss att minnas 
reklamen bättre till att ha karaktär och personlighet i berättelser i tryckt och 
animerad form. Tecknade figurer har många användningsmöjligheter. Dessa 
karaktärer kan se ut på tusentals olika sätt, de kan ha formen av ett djur, människa, 
abstrakt och så vidare De består oftast utav en kropp där olika attribut appliceras 
för att ge karaktären personlighet och så att betraktaren kan läsa av vilken typ av 
karaktär det är. Det är just vid den här avläsningen som även könet kan försökas 
identifieras då en karaktärs kön inte alltid är självklart. När en karaktär till exempel 
har en abstrakt form hamnar en stor vikt i karaktärens könsidentifiering på dess 
komponenter, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hur ska man då bära sig åt för att 
skapa karaktärer som uppfattas som icke identifieringsbara?  

 

1.2 Bakgrund  
Mälardalens högskola befinner sig i Eskilstuna och Västerås. Skolans huvudkontor 
ligger i Västerås campus och där finns även MDH:s kommunikationsenhet (KOM). 
Kommunikationsenheten sköter och jobbar med hela skolans kommunikation utåt, 
men även inom skolan. De arbetar med rekrytering av elever, reklam för skolan, 
söka forskarstöd, skolans hemsida, webbstrategi, webbannordnare, anordna event, 
information till elever, fundraiser, med mera. KOM har även kontakt med andra 
personalenheter på skolan och hjälper till och utvecklar de kommunikativa delarna 
i deras projekt. Det var igenom ett uppdrag via KOM som inspirerade till valet av 
ämnet som det här arbetet handlar om.  

Arbetet handlar om att utveckla ett jobb som gjordes åt Kommunikationsenheten 
(KOM) på Mälardalens högskola. Jobbet handlade om att skapa en icke 
identifieringsbar abstrakt karaktär och sätta den i scener som förklarar tjänsten Aj, 
oj, halloj, vilket är en säkerhetstjänst på skolan. Aj, oj, halloj är ett relativt abstrakt 
namn och är inte i sig tydlig med vad tjänstens tre delar egentligen står för. På 
webbplatsen där tjänsten befinner sig beskrivs de tre delarna efter att tjänstens 
namn valts och tryckts på med muspekaren. Aj; rapportera arbetsskada. Oj; 
rapportera tillbud. Halloj; Rapportera förbättringsförslag. Vid dessa tre kategorier 
skulle karaktären kunna appliceras för att visa exempel på vad som skulle räknas 
som arbetsskada, vad rapportera tillbud betyder samt exempel på 
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förbättringsförslag. Scenerna som gjordes först bestod av stora fotografier där en 
karaktär applicerades i. Den lösningen är inte den bästa lösningen eftersom det 
skulle behövas ett helt bildspel för att visa upp scenerna. De behövs simplifieras 
och förbättras, vilket kommer innebära en möjlighet att ha fler exempel, lättare att 
visa på tjänsten och göra dem lättare att förstå. Karaktären har blivit godkänd av 
kunden som tycker den uppfattas som icke identifieringsbar och inkluderar många 
grupper. Ett problem som uppstår här är att för att de ska var tydliga och inkludera 
så många grupper som möjligt så behövs den testas, även scenerna behövs testas.  

1.3 Problemformulering  
Problemet som arbetet ska tackla är just svårigheten att ta fram karaktärer som har 
gått ifrån den mänskliga formen och fått ett abstrakt utseende. De ska även vara 
svårt att tolka om de drar åt ett manligt eller kvinnligt utseende. En karaktär med få 
komponenter kan ha mindre chans att ses som att ha ett visst kön, men vilka 
komponenter är det som man inte bör använda och vart går gränsen i hur mycket 
komponenter dessa karaktärer kan ha. 

Alla människor i samhällen skiljer sig från varandra på något sätt, ingen är exakt 
som den andra. Vi har olika bakgrunder, klasser, religioner, etniciteter, 
funktionshinder, kön, könsidentiteter och sexuella läggningar. Dessa aspekter 
formar oss och är en del av vilka vi är. Något som eftersträvas i de flesta samhällen 
är inkludering, alla ska känna sig som en del i samhället. En viktig del som bör 
formges för att få med så många olika grupper som möjligt är kommunikation. Att 
framställa kommunikationsmaterial som funkar bra mot alla och inkluderar alla är 
svårt, ibland omöjligt. Dock är detta något som är bra att sträva efter. Karaktärer är 
en del i information som kan formas så många kan relatera och känna en koppling 
till den. Men samma problem uppstår här att det är svårt att få med alla olika 
grupper.  

  

 
1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att testa och undersöka karaktären och dess scener för att 
kunna förtydliga och förbättra MDH:s säkerhetstjänst. Jag ska undersöka hur 
karaktärsdesign bör tillämpas och testas för den här typen av situationer och hur 
tolkningar av scenerna kan resultera i missförstånd vid simplifierade scener samt 
undersöka om en för abstrakt karaktärsdesign försvårar relaterandet med karaktärer 
och hur man inte går ifrån det icke identifieringsbara när kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och poser finns med. Tanken är att testa och undersöka de nya 
scenerna som ska tas fram och sedan kunna applicera dem på deras tjänst för att 
göra den så tydlig som möjligt. Detta är en redesign och är relevant att utföra 
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eftersom det finns bristande faktor i den tidigare designen och med hjälp av en 
omvärldsanalys och kvantitativ undersökning kan en ny design som skulle fungera 
mycket bättre göras. KOM ska ha ett material som har testats och som har teorier 
och utprövning bakom sig.  

1. 5 Målgrupp 
Tjänsten Aj, oj, halloj finns till för att hjälpa elever och anställda på Mälardalens 
högskola. Det resulterar till att studenter och anställda även är arbetets målgrupp.  

 

1.6 Frågeställning 

 
• Vilka typer av karaktärsattribut, kroppsspråk och ansiktsuttryck bör 

undvikas för att hålla en abstrakt karaktär icke identifieringsbar?  
 

• Resulterar tidigare erfarenheter att karaktärer i enkla scener tolkas 
olika?  

 
• Gynnar ett abstrakt karaktärsmanér möjligheten att många grupper kan 

relatera till en karaktär? Eller försvårar abstraktionen 
identifikationen?  
 
 

1.7 Avgränsningar 
Arbetet kommer hålla sig till att undersöka den abstrakta karaktären, alltså 
karaktärer som inte har formen av en människa, djur eller annat objekt. Dock så 
kommer exempel tas upp i omvärldsanalysen. Att använda djurskepnader och 
skapa fabelkaraktärer är en lösning som kan leda till att en karaktär upplevs som 
icke identifieringsbar om inte allt för många komponenter finns med hos 
karaktären. Dock så vill inte alla ha ett djur utan något annat.  

Arbetet kommer att fokusera på karaktärer i stillbild, men hur karaktärer låter och 
rör sig i animerad form kommer att nämnas lite kort.  
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning och teorier 
De teorier som kommer användas i arbetet är främst Scott McClouds (2006) 
karaktärsdesignsteorier och scenuppbyggnadsteorier.  

Jennifer E. Arnold, mf (2000) forskningsartikel kommer att användas som tidigare 
forskning. De undersökte hur man identifierar könet på karaktärer genom att olika 
pronomen används (se 3.1 metod).  

Annan tidigare forskning som kommer användas är en undersökning gjort av 
Region Värmland (2017), de har till exempel tittat på hur män och kvinnor 
porträtteras i media. Går det att identifiera kroppsspråket som används för att 
undvika att använda liknade i scenerna? Medias form och utseende påverkar oss 
alla som kommer i kontakt med det dagligen, vilket är en stor del av alla på jorden. 
Kroppsspråket som män och kvinnor oftast använder i till exempel reklam har gjort 
att vi associerar vissa poser och rörelser som antingen kvinnliga eller manliga.  

Teorier som tar upp bilder som förklaringsmodell och bilders samspel med text 
kommer användas. Även kognitiva teorier, könsidentifikationsteorier, 
stereotypteorier, identifikationsteorier och bildförståelse.  

 

2.2 Källkritik  
Forskningsartikeln av Jenifer E.Arnold (se 3.1) hela experimentets utföring och 
resultat nämns inte i detta arbete då det inte rör specifikt karaktärers utseende och 
utformning. Bara några delar nämns från artikeln eftersom det är de delar som 
arbetet har nytta av.  

Källan Solarski (se 2.4.4) användes i ett arbete där sidantal inte nämndes, det 
resulterar i att det även saknas sidantal i detta arbete då den ursprungliga texten var 
svårfunnen.  

2.3 Samhällets mångfald, inkludering  
Region Värmland skriver i sin handbok Schysst, som handlar om kommunikativ 
jämställdhet att ”Varje läsare, lyssnare och mottagare har rätt att känna sig 
inkluderar, värdefull och sedd”. De skriver att kommunikatörsformgivare sällan 
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reflekterar över ordval, form och uttryck. Det händer att stereotyper och myter 
förstärks, oftast omedvetet. Detta leder ofta till exkludering av grupper. De tar upp 
tips som kan hjälpa vid framställningen av kommunikationsmaterial, ord och fraser 
som bör undvikas som till exempel att det skrivs kvinnlig polis istället för bara 
polis (regionvarmland 2017). Att formuleringen är inkluderade är som sagt viktigt 
men bilder är minst lika viktiga. Handboken går in på bildspråk och inkluderingen 
där de skriver att våra egna uppfattningar och erfarenheter bidrar till hur vi tolkar 
bilder. Vad vi känner när vi ser på en bild beror på faktorer som till exempel 
bildens komposition, motiv, beskärning, storlek och samverkan men eventuell 
rubrik eller text. Region Värmland nämner även in på att bildbanker ofta olika 
organisationernas källa för bilder. De vill att de som hämtat bilder därifrån ska 
tänka på utformningen av bilder där människor finns med. Tänka på hur de på 
bilden har sina blickar och hur maktbalanser ser ut mellan män och kvinnor. Media 
och reklam har en tendens att framställa de olika könen olika, män som är aktiva 
och i rörelse medan kvinnor skildras som passiva och mer poserande. Män mer 
självsäkra och kvinnor mer underlägsna i poseringen (regionvarmland 2017). Detta 
vill Region Värmland att organisationer ska vara medvetna om under bildhämtning 
eller bildskapande.  

Genom att undersöka exemplen som Region Värmland tar upp i sin handbok 
skapas en bild av hur män och kvinnor ser ut i media och granskningen fortsätter i 
andra tidningar och foton. Genom att ha dessa kritiska tankar går det att lättare 
undvika dem i framställningen av de scener där den abstrakta karaktären ska 
appliceras. Poseringen ska hållas neutral och inte för definierad.  

2.4 Karaktärsdesign 

2.4.1 Igenkänning 
Scott McCloud (2006) menar att för att en tecknad karaktär ska kunna vara 
identifieringsbar för betraktaren behövs vissa komponenter.  Vi människor är 
duktiga på att finna dessa komponenter i naturen och även i det abstrakta. Det vi 
söker efter är ”Bilateral” symmetri, vilket är när den högra sidan av något speglar 
den vänstra, som ett ansikte. Detta seende används i naturen för att människor och 
djur ska kunna identifiera varandra, två ögon, näsa och mun, och ju mer detta 
symmetriska ansikte liknar vårt desto lättare har vi att relatera och känna en närhet. 
Till exempel om vi ser ett schimpansansikte eller gråsuggas ansikte, vi känner igen 
oss i schimpansen inte gråsuggan. Denna symmetriska form är allt vi behöver för 
att identifiera oss och se oss själva, även om föremålet eller bilden är abstrakt eller 
stiliserat och går ifrån verkligheten så kan vi finna mänskliga aspekter. Speciellt 
om den klassiska symmetriska öga, näsa, mun formen finns med. Det krävs 
egentligen bara två prickar och ett streck för att vi ska kunna se ett ansikte, eller 
lamporna och grillen på en bil, fönstren och dörren på ett hus eller de brända 
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delarna av en bit bröd, vi ser ansikten i allt (2006 s.59 - 61). Groome (2006) tar 
också upp vår igenkänningsfaktor när det kommer till ansikten från ett kognitivt 
synsätt. Han menar också att det räcker med få detaljer för att vi ska identifiera en 
form som ett ansikte. Han menar att det är vi observatörerna som har lagt till 
ansiktes form i vår egen lagrade kunskapsbank. Där vi hämtar inlärd kunskap när vi 
ser något som vi känner igen.  

Groome nämner schemateorin som Bartlett (1932) tog fram för att försöka förklara 
vår förmåga att finna mening i en perceptuell stimulus. Enligt denna teori tar vi in 
och analyserar all perceptuell input genom att jämföra den med kunskap som redan 
finns lagrade i våra minnen. Det kan vara allt från former, ljud och liknande som vi 
jämför med liknande erfarenheter, dessa minnen kallas för scheman. De menar att 
om vi ser gurka till exempel så jämför vår hjärna den med all tidigare erfarenhet 
den har med växter – grönsaker - liknande grönsaker - gurkor. Minnet av 
inkommande information kan förändras och förvrängas för att passa in med våra 
befintliga scheman. Det betyder att vi bygger vår perceptuella kunskap genom 
tidigare erfarenheter och kunskap vilket då varierar från person till person. Alla 
människor har olika typer av kunskap och erfarenhet vilket leder till att vi uppfattar 
saker på olika sätt. ”Skönheten ligger i betraktarens ögon” (Groome 2006 s. 31 – 
32) 

Ansiktet är inte den enda faktor som gör att vi identifierar oss med karaktärer. 
Kroppar som liknar vår egna är såklart också en bidragande del. Den klassiska 
streckgubben (bättre beskriven som; streckmänniskan) är ett bra exempel. 
Streckmänniskan är en extremt simpel form som består av få komponenter som 
bygger upp figuren, dock så ser vi direkt att det är en människa. Men för att ge 
streckmänniskan en personlighet och mer liv så behövs oftast mer delar, så som ett 
kroppsspråk, ett mer expressivt ansikte och en mer utvecklad kropp som skapar 
karaktär, då en streckmänniska är väldigt platt. Men den här utvecklade kroppen 
behöver inte efterlikna människans form som streckmänniskans fall. Genom att ta 
kroppsspråket, det symmetriska ansiktet och delar av kroppen som vi relaterar som 
människoliknande, två armar och två ben och kombinerar allt detta på en abstrakt 
form så kan vi skapa en karaktär som går att relatera till fast den går ifrån den 
mänskliga formen och blir mer abstrakt.  

NE.se beskriver abstrakt konst som att konstverket inte skall avbilda, utan vara ett 
objekt i sig själv, vars utformning styrs av form och färg (2017). Genom att 
använda sig av just det abstrakta som kropp till karaktärer så finns det färre 
komponenter av karaktären som kan identifieras som manligt eller kvinnligt då det 
abstrakta oftast simplifierar och går ifrån kroppsformer som vi känner igen.  
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2.4.2 Ansiktsuttryck  
Finns det manliga eller kvinnliga ansiktsuttrycks? Ansiktets har kapaciteten att 
utrycka en otrolig mängd olika utryck för hur vi mår. Vi använder vår komplexa 
muskulatur i ansiktet för att visa för dem runt om kring oss hur vi mår och för att 
dela med sig av en känsla. Över hela vår jord i alla olika kulturer så fungerar vårt 
minspel nästan exakt likadant. Scott McCloud beskriver detta minspel som de sex 
grunduttrycken, ilska, avsky, rädsla, lycka, sorg och överraskning. Dessa utryck 
kan sedan kombineras på olika sätt som till exempel ett ledset utryck kombinerat 
med ett förvånat blir ett besviket ansikte. Alla de utryck som vi gör kombinerade 
med kroppsspråk är så invirat i våra känslor så det är som ett språk som alla på 
jorden mer eller mindre förstår. Vi skickar signaler tillvarandra utan ord. Dessa 
signaler är inte bara känslor utan har också blivit utryck som flörtblinkning och den 
utsträckta tungan (lipa) där vi vill signalera något annat än känslor (McCloud 2006 
s. 80–89). De är inte naturligt inprogrammerade utan en förlängning av vad man 
kan göra med ansiktet. Att nicka på huvudet och skaka på huvudet är inte 
ansiktsuttryck i sig men det har också blivit ett gemensamt sätt för att simulera ja 
och nej. Män och kvinnor har samma ansiktsmuskulatur och använder samma 
ansiktsuttryck, vi har samma programmering. Dock när det kommer till media som 
reklam så kan ansiktsuttryck i sin enkelhet i vissa fall relateras till ett visst kön, 
som ett förföriskt utryck kan kopplas som kvinnligt och ett väderbitet hårt 
ansiktsuttryck kan kopplas som manligt. Så det gäller att vara försiktig när 
ansiktsuttryck används på sin icke identifieringsbara abstrakta karaktär, för det är 
alltid små saker som kan dra karaktären mot den kvinnliga eller manliga. Dock 
eftersom ansiktsuttryck är så gemensamt mellan könen så är det mindre risk att dra 
åt ett håll. Men kroppspåk är en komponent som mer gör att karaktären tolkas att 
ha ett visst kön.   

 

2.4.3 Kroppsspråk  
Det är inte bara ansiktet som signalerar hur vi mår och reagerar, kroppsspråket är 
också en stor del i vårt sätt att kommunicera. Likt ansiktsuttrycken kan kroppen ge 
ifrån sig signaler utan att vi är medvetna om det. Det går rätt snabbt att urskilja en 
riktigt självsäker person ifrån en osäker utan att de ens har börjat prata. Hållning, 
gångstil och själva sättet som man rör sig i ett rum kan ge iväg små signaler som 
uppfattas av dem runt om kring. Kroppen och ansiktet jobbar ihop, oftast när 
ansiktet utrycker en känsla så gör kroppen rörelser som kan passa till känslan, men 
de kan skilja sig. Ansiktet reagerar oftast på något som man sett eller upplevt och 
kan se likadant ut i flera situationer, till exempel i en farlig situation. Ansiktet 
uttrycker rädsla men kroppsspråket varierar beroende på hur situationen ser ut och 
anpassar sig till den. Armarna försöker skydda ansiktet, kroppen stelnar, benen 
skakar och så vidare (McCloud 2006 s.102–103).  
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Ansiktsuttryck och kroppsspråk i kombination är något som gör oss mänskliga och 
är oftast något som gör att tecknade figurer upplevs som mänskliga. I serier och 
tecknad film överdrivs gärna känslospråket så att betraktaren verkligen ska förstå 
vad karaktären känner och upplever. Eftersom simplare karaktärer ofta saknar alla 
attribut som en realistisk människokropp har som kan utrycka mycket med små 
medel så måste kroppsspråket och ansiktsuttrycket förstärkas.  

Scott McCloud tar upp ett exempel i sin bok Making comics där han ritar två 
streck, ett av dem är lite skakigt ritat och är framåtböjt som en liten kulle medan det 
andra strecket är rakt och ståtligt. Han frågar sedan läsaren vilket av strecken som 
upplevs som mest ”stolt”. (McCloud 2006 s.104). Utan att ens behöva tänka så 
upplevs det raka stående strecket som det stolta. Det här visar att det är små detaljer 
i en bild som ändå kan ge ifrån sig en känsla av personlighet. Strecken har sedan på 
nästa sida bytts ut mot en kejsare och en soldat som ligger knäböjd framför hans 
fötter. Kejsaren känns kraftfull och soldaten svag och ödmjuk. Dessa två former 
kan användas för att signalera en hel uppsjö av olika känslolägen och 
personligheter.  

En och samma abstrakt karaktär kan tolkas på så olika sätt bara med kroppsspråket. 
Här har vi en illustration av en och samma karaktär med den ända skillnaden hur 
den sitter. I den vänstra versionen upplevs karaktären som mer maskulin medan 
den högra kan upplevs som mer feminin (se bild 1).  

 
Bild 1: Gustav Kjellén (2017)  

2.4.4 Siluett och form 
Abstrakta karaktärer har ofta en simpel form som grund som sedan byggs på med 
komponenter. Elise Fogelström (2013) undersökte siluetter, former och färger när 
det kommer till karaktärsdesign i ett arbete skrivet från Uppsala universitet. Hon 
nämnde två forskare; Bryan Tillman (2011) och Solarski Chris (2012), som talar 
om de tre primära formerna; cirkel, fyrkant och triangel. Beroende på vilken form 
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som karaktärer är byggd utav kommer betraktaren att uppleva den på olika sätt. 
Enligt Bryan Tillman bidrar dessa former till olika uppfattningar och känslor.  

En fyrkant signalerar; stadighet, lojalitet, ordning, säkerhet, komfort och 
maskulinitet.  

En triangel signalerar; action, aggression, konflikt och spänning.  

En cirkel signalerar; fullständighet, vördnad, lekfullhet, enhetlighet, skydd och 
barnslighet (2011 s.67–69). 

Solarski hade liknande kopplingar till formerna men adderade femininitet till den 
runda formen (2012). Om det är så att formerna signalerar maskulinitet och 
femininitet då gäller det att använda de försiktigt om den abstrakta karaktären ska 
kunna upplevas som icke identifieringsbar. Designas karaktären med runda former 
som ska leda till en karaktär som uttrycker lugn och skydd, då kan inte fler 
”feminina” aspekter adderas på karaktären eftersom det runda kan upplevas som 
kvinnligt och då kan karaktären dra mer åt det hållet. 

Bild 2: Gustav Kjellén (2017). 

2.4.5 Stereotyper  
När vi träffar en person söker vi och lägger märke till vissa egenskaper som 
personen har. Vi gör detta för att kunna dela in personen i olika kategorier. Dessa 
egenskaper kan vara allt från kön, åldern och etniciteten (Hinton 2003 s.92).  

Begreppet stereotyp består utav tre viktiga komponenter enligt Hinton. 
Grupperandet av människor som delar egenskaper och sedan identifieras av 
egenskapen är den första komponenten. Den gemensamma egenskapen kan bestå 
utav vilken typ av egenskap som helst bara den har en betydelse hos åskådaren. Ett 
exempel på egenskapsgruppering är att skilja på människor där könet är 
egenskapen som identifierar gruppen (2003 s. 11–12).  

Den andra komponenten enligt Hinton är att ge en grupp identifierad av egenskap 
ytterligare egenskaper. Så som personlighetsdrag eller fysiska egenskaper. Det som 
utmärker en stereotyp är att alla i gruppen delar dessa ytterligare egenskaper (2003 
s. 11–12). 

Den sista komponenten som behövs för att bygga upp en stereotyp enligt Hinton är 
att identifiera en person genom den egenskap den har, placera personen i en 
grupptillhörighet och därför applicera stereotypiska egenskaper som associeras 
med gruppen på personen (2003 s. 12).  
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När vi möter en person som vi tycker passar in i en viss stereotypmall kan det lätt 
bli så att antaganden och fördomar görs och vi kopplar vissa egenskaper till den 
personen, fast de kanske inte har egenskaperna. Många skulle nog sätta in en 
tatuerad, muskulös, snaggad man men ärr i ansikten in i någon typ av macho eller 
till och med kriminell stereotypgrupp. Bara på grund av personens utseende. Vipsjö 
menar att det ligger i människans natur att försöka utläsa en människas karaktär 
och personlighet utifrån personens fysiska utseende (2014 s.33). Granskningen och 
utläsningen som vi ständigt gör appliceras inte endast på människor i det verkliga 
livet utan även när vi betraktar en tecknad karaktär. Många karaktärer är designade 
med en viss stereotyp som grund och det syns tydligt, vilket ofta är tanken. Som 
karaktären Karl-Alfred (skapad av: E.C Segar 1919) till exempel som är en tuff 
och stark sjöman, där hela hans design är utformad så vi ser att han har en 
sjömansuniform på sig, tatueringar kopplade till havet och muskulösa armar. Här 
spelar även kroppsspråket en roll i karaktärens stereotypa karaktärsdrag, ett bestämt 
och självsäkert kroppsspråk som ska signalera manlighet.  

 

 

                           
Bild 3: ”Karl-Alfred”: En illustration föreställande karaktären ”Karl-Alfred”, också känd som 
”Popeye the sailor”.(E.C Segar 1919: King feature cyndicate) © 

 

Isbister hävdar att stereotyper är användbart att använda när en betraktare i hennes 
fall en spelare i ett tv-spel ska tolka nya karaktärer snabbt. Stereotyper kan leda till 
snabb igenkänning och spelaren/betraktaren vet då vad de kan förvänta sig av 
karaktären. En klassisk metod för att skapa minnesvärda karaktärer är att använda 
stereotyper och sedan applicera egenskaper som går emot stereotypen (2006 s.13–
14). Som till exempel att skapa en stark och tuff karaktär som också älskar att kela 
med kattungar.  
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Vipsjö menar att en karaktärsdesign bör gå igenom flera iterationer. Det första 
utkastet av karaktären kan vara för stereotyp i sin grundform. Den mentala bild 
som karaktärsskaparen haft av karaktären kan visa sig vara mindre fullständig och 
mer föränderlig än de trott. Stereotyper behöver inte vara dåligt att använda sig av 
men det är viktigt att tänka på att inte kränka någon grupp. Stereotypiserade 
egenskaper kan vara falska, negativa och gå mot det satiriska needbilder som är 
utformade för att vara kränkande eller utformade utan den utsatta gruppens känslor 
i åtanke. Stereotypen kan leda till mer skada än hjälp (2006 s.7 – 8). Stereotyper 
som ska spegla nationaliteter var och är en vanlig designmetod för att visa att en 
karaktär är från ett visst land. Dessa har genom åren sett ut på många olika sätt och 
skulle idag ses som rasistisk satir, men som ändå levt kvar och kan fortfarande 
förekomma. Ett exempel är porträtteringen av en kinesisk person, som tecknades 
med gul hud, ris-hatt, streck som ögon och stora framtänder. Denna stereotypa 
design är väldigt kränkande och börjar mer och mer försvinna men användas 
fortfarande i viss mån eftersom många är vana att se liknande skildringar av 
kinesiska människor och känner igen attributen som använts i satiren. Liknande 
rasistiska stereotyper finns för nästan alla nationaliteter men blir mindre vanliga ju 
längre tiden går. Dessa needbilder är inte typiska för Sverige utan förekommer över 
större delen av världen.  

Det är viktigt att ha en tanke vid användandet av stereotyper. Det finns inte bara 
risk för rasism utan även könsstereotypa karaktärer blir mindre och mindre vanligt, 
speciellt när karaktärerna ska vända sig mot barn. Små barn är väldigt formbara 
och bygger sin identitet genom det de lär sig. Barnböcker är ett hett debattämne 
som diskuterats flitigt genom åren. Det har blivit viktigare och viktigare att 
könsstereotyper undviks så mycket som möjligt då de kan forma barnen att själva 
passa in i stereotypen. Pojkar porträtteras oftast som starka och aktiva medan tjejer 
är mer svaga och hjälplösa. Ett experiment utfördes på 70-talet av McArthur & 
Eisen där barn fick höra en könsstereotyp berättelse med antingen en tjej eller kille 
som huvudkaraktär. Efter att de lyssnat på sagan fick de utföra en uppgift där de 
skulle arrangera blommor i en vas och de fick själva bestämma när de var färdiga. 
Det visade sig att pojkarna var mycket mer aktiva när de hade hört en saga om en 
pojke än en flicka. Det visade sig även att när barnen blev bedda att återge 
information om karaktärerna i sagan mindes flickorna detaljer om den manliga 
huvudkaraktären lika bra som pojkarna gjorde. Men pojkarna mindes den manliga 
karaktären mycket bättre än den kvinnliga. Detta kan vara en indikation på att 
pojkar uppmuntras mindre att bete sig som det motsatta könet i samhället (1976 s. 
467–473).   

Användandet av stereotyper när det handlar om abstrakta icke identifieringsbara 
karaktärer kan lätt resultera till att karaktären blir mer intressant och levande men 
en stereotyp kan lätt dra en karaktär mot en könsidentifikation.    
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2.5 Bildtitel och bildtext 

2.5.1 Text eller bild 
Bild och text utmärker sig informationsmässigt på olika sätt och har både fördelar 
och nackdelar. Holsanova (2010) skriver att det finns två sätt att utforma 
information, visualisera och formulera. Att visualisera information innebär att 
framställa ritningar, animationer, grafik och bilder. Dessa två har olika 
kommunikativ potential och bör väljas med omtanke. Mottagarens fysiska och 
kognitiva förmågor, till individuella preferenser bör räknas med. Vissa föredrar till 
exempel att se statistik i diagramform medans andra vill se i skriftform. Beroende 
på tidigare erfarenheter och vanor upplever olika mottagare informationen som mer 
eller mindre tydlig. Vi föredrar alla olika saker. Valet att använda text eller bild är 
mer effektiva i olika sammanhang. Formulering kan gå in djupare på ett ämne och 
beskriva abstrakta tillstånd och skapa en bred förståelse. Bild är mer direkt 
information och identifikation. De är lättare att komma ihåg och fångar vår 
uppmärksamhet på ett helt annat sätt (2010 s. 47–48). Beroende på situation är bild 
bättre än text och vice versa. Men kombinationen av bild och text borde därför vara 
den optimala lösningen i de flesta fall. Om en informativ bild är bra utformad och 
tydlig så finns det ändå en chans att det kan uppstå missförstånd. Därför är 
adderandet av text ett bra komplement för att förhöja tydligheten hos en bild.  

De beskrivande scener som den icke identifieringsbara karaktären ska appliceras i 
kommer kunna stå för sig själva relativt bra men med en tillhörande kort 
förklarande bildtitel/bildtext blir tydlighethet mycket starkare. Betraktaren kan 
lättare se vart karaktären befinner sig och i vilket sammanhang, ifall bilden inte 
räcker till för just den här betraktaren. Eftersom bildtolkning ser olika ut hos var 
och en. Yvonne Eriksson tar upp exemplet att konstnärer ofta väljer att låta sin bild 
vara titellös, för att betraktaren själv ska kunna tolka konstverket. Men när det 
kommer till beskrivande bilder som ska vara informativa förväntas ofta en 
koppling mellan bild och text och en bildtext eller bara en bildtitel kan behövas för 
att underlätta eller i vissa fall möjliggöra bildens beskrivning (2009s.94).  

 

2.5.2 Samspel mellan text och bild 
Yvonne Eriksson (2009) nämner teorier som handlar om att vi uppfattar bilder 
genom mentala bilder och att allt vi ser är antingen något vi känner igen eller något 
som är avvikande. Om vi inte känner igen en aspekt av en bild då kan vi ha svårt 
att uppfatta den ordentligt. Det är därför som vi kan uppfatta bilder olika. Bilder 
som saknar en förklaring skapar en större tolkningsrymd för vad bilden betyder. 
Vanligtvis ser vi det som vi känner igen eller är avvikande. Genom att beskriva 
bilden för sig själv bygger man upp en förståelse för innehållet och att undersöka 
samtliga detaljer och inte bara de framträdande komponenterna så förstärks 
förståelsen. Dessa teorier är bra att ha i åtanke när en informativ bild skapas. 
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Illustratören får försöka sätta sig i vad mottagaren (målgruppen) kan tänkas 
intressera sig för bildmässigt. Det gäller att ta hänsyn till vad mottagaren kan 
tänkas uppfatta och förstå. (Eriksson 2009 s.66–67).    
 
Bilder utan förklarande text blir bredare tolkningsmässigt, så genom att kombinera 
en välutformad bild som är gjord med målgruppens potentiella uppfattning med en 
förklarande text som kort beskriver innehållet blir det kommunikativa resultatet 
bättre.    

Holsanova (2010) menar att; oftast räcker inte en språklig beskrivning till att 
ensamt uttrycka innehållet, och måste därför kompletteras med bilder. Barnböcker 
är ett exempel där text och bild har ett viktigt samspel, både språk och bild bidrar 
till meningsskapandet. Hon nämner empiriska studier som handlar om bilden och 
textens samarbete. Roland Barthes (1981) skriver om två relationer: förankring och 
anknytning. Förankring innebär att språket styr läsningen av bilden, samt 
reklamens undertext, bilden är beroende av språket. Anknytning handlar om att 
bild och språk är komplementära och att meddelandet realiseras genom deras 
koppling. Bildserier är ett exempel när text och bild är jämbördiga och är lika 
viktiga för att skapa mening (2010 s.52–53).  

Holsanova citerar en punktlista med bildtextens olika funktioner:  

• Bildtexten anger bildens innehåll och har en etiketterande funktion.  

• Bildtexten upprepar något som omtalas i den språkliga texten. 

• Bildtexten upprepar information som ges i bilden.  

• Bildtexten tillför ny information som inte ges i den språkliga texten. 

• Bildtexten innehåller yttre upplysningar om bilden eller om bildskaparen. 

• Bildtexten har en instruerande och stämningsgivande funktion.  

(Melin 1990 etal. Refererat av Holsanova 2010 s.53 - 54). 

Den första punkten på listan är den bildtextfunktion som är tänkt att bli använd i 
scenerna med den icke identifieringsbara karaktären. Den korta texten ska 
etikettera scenen och förklara med etikett/titeln vad som händer i scenen, eventuellt 
i en frågande form; till exempel en scen där karaktären sitter och fryser i ett 
klassrum kan bildtexten lyda ”Har du svårt att koncentrera dig på grund av kylan?” 
eller ”Fryser du i klassrummen?”. (Se bilaga 12.3 för exempel med artefakt och 
text).  
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2.6 Experiment med fokus på pronomen och könsidentifikation 
Jennifer E. Arnold m.fl. (2000) från University of Pennsylvania USA har skrivit en 
artikel vid namn ”Therapid use of gender information: evidence of the time course 
of pronoun resolution from eyetracking”. Arnold m.fl. har gjort en studie där två 
experiment utfördes där eyetracking har använts för att se om det blir någon 
skillnad när betraktaren ser en scen med två tecknade karaktärer som har samma 
kön eller olika kön där en berättarröst använder olika pronomen för att förklara 
scenen. Det första testet bestod utav scener med Kalle Anka, Mussepig eller 
Mimmi. Det åskade i bilden och det var endast två av karaktärerna i samma version 
av bilden. Kalle var med i alla scener och Musse var med i två och Mimmi var med 
i två. Det skiftade vem som höll i ett paraply i det olika versionerna. En utav 
versionerna av bilderna visades och en text lästes upp; ”Kalle tog med sig lite post 
till Musse/Mimmi medan en kraftfull storm formades. Han/hon bar på ett paraply 
och det ser ut som att de kommer att behöva den”. Den här texten förändrades lite 
beroende på vilken bild som visades. Den första versionen av texten nämnde två 
karaktärer, den andra nämnde ett annat objekt, den tredje började med ett 
pronomen refererat till någon av karaktärerna och den sista versionen nämnde inte 
någon karaktär. I hälften av bilderna var den förstnämnde karaktären till höger och 
den andra hälften till vänster. En annan uppsättning ämnen betygsatte möjligheter 
av varje karaktär är föremål för det tredje predikatet; det fanns inga stora skillnader 
mellan de två karaktärerna.  

Resultatet av experimenten visade att efter att pronomenet uttalats och 
testpersonerna hört det tog det bara 200 millisekunder för dem att hitta och 
identifiera vart den kvinnliga/manliga karaktären befann sig i de olika exemplen. 
(2000 s. 1–12). Så snabbt går det att identifiera kön i vissa fall 

2.7 Genusstereotypa attribut  
Lova Carson nämner exemplet tv-spelskaraktären Pac-Man (skapad av: Namco 
1980) i sitt exjobb ”Androgyna ansikten”. Pac-Man är en otroligt simpel tv-
spelskaraktär som består utav en gul prick med en bit borttagen för att simulera en 
mun. Detta spel blev otroligt populärt och fick tillslut en uppföljare, vid namn Ms. 
Pac-Man (Skapad av: Heneral Computer Corporation & Bally/Midway 
Manufacturing 1982). Den nya kvinnliga karaktären utsmyckades med 
genusstereotypa attribut så som skönhetsmärke, röd rosett, läppstift och 
ögonfransar (2016 s.4). Om dessa attribut togs bort skulle båda karaktärer vara helt 
identiska. Här är det attributen som igen skapar en könsidentitet till den annars 
abstrakta figuren. Den manliga versionen uppfattas som manlig på grund av ordet 
Man i titeln och när den sätts bredvid den kvinnliga görs den kopplingen. Ms. Pac-
Mans titel hade även utan ordet Ms i namnet tolkas som en kvinna eftersom den har 
så mycket attribut som pekar mot det kvinnliga könet.  



 
21 

 

                             
Bild 7: ” Ms. Pac-man Heneral (Computer Corporation & Bally/Midway Manufacturing 1982) & 
Pac-man (Namco 1980). © 

Liknande granskningar som Lova Carson (2016) gjorde i sitt arbete kommer också 
göras i metod delen, 3.1 Karaktärsanalys.  

 

3.Etik  

3.1 Testetik 
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra grundregler som ska följas under en 
forskningstest på människor. Reglerna är;  

• ”Regel 1 Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 
skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 
tänkas påverka deras villighet att delta.” 

• ”Regel 2 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom 
inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 
år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 

• ”Regel 3 De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” 

• ”Regel 4 I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 
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Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och 
tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare (vetenskapsrådet 
2002 s.7–10).” 

Dessa regler har följt under utförandet av testerna. De medverkarna i testerna var 
med frivilligt och de fick förklarat för sig innan vad testet gick ut på och hur det 
skulle gå till. Det gäller att testpersonerna känner sig trygga och det finns en tillit 
mellan dem och den som leder testet (Holme & Solvang 2012 s.105). 
Testpersonerna fick avbryta testet när de ville och de behövde inte motivera sina 
svar om de inte ville.  

3.2 Bildetik  
Det här arbetet innehåller bilder som hämtats på allmänna digitala platser och 
använts endast som exemplifierat syfte. Kända karaktärer granskades och 
analyserades och för att undvika missförstånd källhanvisas de karaktärer där 
upphovsmannen/kvinnan går att finna. De karaktärer från Test 1 som togs från 
nätet och upphovsägaren inte gick att finnas kommer utelämnas från denna rapport 
på grund av upphovsrättsliga själ. Då detta arbete kommer att publiceras.   

 

4. Metod 

De metoder som användes var en karaktärsanalys och kvalitativa tester. 
Karaktärsanalysen bestod utav en granskning av hur andra abstrakta karaktären där 
könen inte var självklara egentligen ser ut och hur de kan tolkas. De kvalitativa 
testerna testade hur målgruppen uppfattar och tolkar olika karaktärer som plockats 
från olika sammanhang och även hur de tolkar de gestaltningar som är 
egenproducerade. Tanken var att jämföra hur det egna materialet tolkades jämfört 
med andras karaktärer. Efter att fått höra hur målgruppen upplever vilket kön eller 
icke kön som de tycker karaktärerna har kan den information användas för att 
utveckla de egna karaktärerna och försöka utse en eller två som kan användas. Det 
första testet bestod utav ett frågeformulär (se bilaga), ett bildspel där tolv karaktärer 
kunde beskrivas, testet utfördes av sex personer.   

 

Sedan testades de scener som tagits fram med de valda karaktärerna. Tanken var att 
se hur målgruppen tolkade scenerna när de inte har bildtitlar och sedan försöka 
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beskriva vad det är som gör att de förstår eller inte förstår. Även testa om 
karaktärens kroppspåk och ansiktsuttryck i scenerna fortfarande uppfattas icke 
identifieringsbart. Det andra testet utfördes även det med frågeformulär (se bilaga), 
bildspel och en liknande mängs testpersoner deltog.  

4.1 Karaktärsanalys  
Karaktärsanalysen liknar en omvärldsanalys och utfördes på ett liknande sätt. Linda 
Genf & Johanna Laurent skriver om omvärldsanalysen och dess funktion och 
uppbyggnad. Omvärldsanalys är en systematisk process för att bevaka och 
analysera omvärldsinformation och dra egna slutsatser. Den systematiska biten 
handlar om förhållningssättet vid analysen. Det gäller att arbeta i tydliga steg; 
första steget-  kartlägg vad som händer (informationsinsamling). Steg två - 
analysera varför det händer (analys). Steg tre – bedöma vad det innebär framåt 
(framtidsbedömning). Omvärldsanalysen blir ingen exakt vetenskap, analysen är en 
process som ständigt sker hos os alla. Vi tar kontinuerligt in information om vad 
som händer och finns runt omkring oss, vi gör medvetna och omedvetna gissningar 
om vad som kommer att hända och dar slutsatser. Vi människor söker logiska 
förklaringar och mönster (2008 s.8–9).  

Karaktärsanalysen använder i viss mån också de tre analysstegen nämna ovan och 
även som omvärldsanalysen så blir karaktärsanalysen ingen exakt vetenskap utan 
är en observerande granskning. 

Målet med att analysera karaktärer som har tendenser av icke identifieringsbarhet 
från olika plattformar så som animerade serier, reklamer, broschyrer med mera kan 
eventuella mönster upptäckas. Hur är de utformade? Funkar de? Vad är det som 
gör att de funkar/ inte funkar? Även analysera hur de uppfattas från ett eget 
perspektiv och se vilka attribut som de har eller saknar.  

Hur letar vi upp informationen som identifierar könet på karaktären? När karaktärer 
inte efterliknar oss människor på ett övertydligt sätt så händer det att vi söker efter 
attribut som kan indikera på ett kön av karaktären. När vi ser karaktärer som till 
exempel Tintin (Skapad av: Hergè) ser vi snabbt att han har manliga drag, 
maskulint byggd och kläderna hjälper oss också att visa att han är en man. Men 
med en mer abstrakt karaktär har vi inte alltid attribut som hjälper oss, som till 
exempel Lumpy space princess från Adventure time (skapad av: Pendleton Ward). 
Den här karaktären har en abstrakt form och ger oss få indikationer på kön, namnet 
på karaktären hjälper oss såklart och färgen på karaktären kan upplevas som 
feminin men mer än så har vi inte. Om vi skulle se och HÖRA karaktären i den 
animerade serien och vi inte visste dennes namn skulle vi också ha svårt att 
identifiera eftersom det är en man som gör rösten. Men med att bara lägga på ett 
attribut och i det här fallet en mustasch ser vi den direkt som en kille, fem små 
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linjer är allt som krävs. Den stora identifikationsfaktorn är användandet av namnet 
”princess” som indikerar pronomenet ”hon” Adventure Time är ett bra exempel på 
en serie där många karaktärer är väldigt simpelt gjorda, med få komponenter och 
könsidentifikationen blir svår. Utplockade från sitt animerade sammanhang och om 
betraktaren ser karaktären för första gången skulle de flesta ifrån den tv-serien 
uppfattas som icke identifieringsbara, när inte röst och pronomen finns med. 

                                                             

 

Bild 4: Figuren till vänster är ”Lumpy space princess” och till höger är den 
manliga versionen. (Pendleton Ward 2010: Cartoon network studios). © 

Vi undersöker exemplet Barbapapa (Skapad av: Annette Tison & Talus Taylor). 
Den abstrakta karaktären består utav väldigt få komponenter, ögonfransarna och 
färg kan dock signalera en viss typ av kön. Tagen ur sin kontext och utan 
förkunskap om karaktären blir könstolkningen inte självklar. Men när karaktären 
visas upp med sin familj ändras tolkningen eftersom nu går det att jämföra 
karaktärerna mot varandra. Vi ser direkt att några av familjemedlemmarna har mer 
kurviga kroppar, mindre ögon, ögonfransar vid ögonen istället för över, mindre 
kroppar och blommor i håret. Illustratören har också valt (i alla fall i den här 
bilden) att de kvinnliga karaktärerna har ögonlocken nere till hälften som ger dem 
en blick med ett ”förförisk” utseende. Även i den animerade serien så har de 
kvinnliga karaktärerna alltid ögonlocken på samma sätt, fast de är i rörelse. De 
kvinnliga karaktärerna är tydliga med vilket kön de har vilket leder till att de 
manliga karaktärerna som har mindre detaljer och är mer svårtolkade att bli tolkade 
som män. Sammanhang, förkunskaper samt pronomen är faktorer som kan ändra 
tolkningen av en abstrakt karaktär med ett icke identifieringsbart utseende. 
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Bild 5: Till vänster ”Bardbapapa” och till höger ”Barbapapa” och hans familj. (Annette Tison & 
Talus Taylor 1970). © 

Muminfamiljen (Skapad av: Tove Jansson) är också tecknade karaktärer som är ett 
bra exempel. Designen på karaktärerna i familjen är inte lika abstrakt som 
Barbafamiljen med de har simpla kroppsformer som ser likadan ut i hela familjen. 
Om deras accessoarer tas bort ser de likadana ut, inga aspekter indikerar kön. Det 
finns en storleksvariation för att visa åldersskillnad men annars är de identiska. Här 
spelar också förkunskaper, pronomen och röst (i animerad form) roll, men om de 
räknas bort så är det bara deras accessoarer och småattribut som spelar roll i 
könsidentifikationen. Mumin som saknar accessoarer är den av karaktären som 
mest har ett icke identifieringsbart utseende. Snorkfröken har samma storlek och 
kroppsform som Mumin men hon har en blond lugg samt en ring runt foten. Det är 
inga självklara komponenter som indikerar det kvinnliga könen med det lutar åt det 
så pass mycket att vi accepterar att hon är tjej. Ringen är ett smycke som ofta 
förknippas som kvinnligt, även i barbapappafamiljen använts ett smycke för att 
göra en karaktär extra kvinnlig, hon som har smycke i Barbafamiljen heter även 
Barbafin och kopplas till smink och utseende. Muminpappa och Muminmamma 
har också samma kroppsform men accessoarerna skiljer dem åt. Hon har ett 
förkläde och en handväska som uppfattas som kvinnligt medans han har en hög 
hatt och käpp.  
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           Bild 6: ”Muminmamma, Muminpappa, Mumin och Snorkfröken. (Tove Jansson 1945). © 

 

4.2 Kvalitativa tester 
Två tester har utförts för att först få en inblick i hur elever och anställda på MDH 
tolkar olika karaktärer och sedan testa egna scener och undersöka hur förståelsen 
och det icke identifieringsbara temat fungerar. Båda testerna var kvalitativa och 
testades på få testpersoner och en kort diskussion ägde rum efter testerna. 
Deltagarna gjorde testerna en och en och de skulle inte diskutera sina 
svarsmöjligheter under testets gång. Eftersom det var deras egna tolkningar som 
testet ville åt inte att de skulle diskutera sig fram vad de tyckte om karaktärerna.  

 

4.2.1 Test 1. Karaktärsundersökning 
Det första testet bestod utav ett bildspel som innehöll tolv abstrakta karaktärer av 
olika slag där könet inte var självklart. Två av karaktärerna var igenkänningsbar 
från tv-reklam. En var online kasinot Casumo:s maskot, som är en liten vit grafisk 
karaktär som ska se ut som en sumobrottare. Den andra reklamkaraktären var från 
mejeriföretaget Verum hälsofil, karaktären är vit och har få komponenter, svarta 
ögon och små korta ben. Sex av karaktärerna var tagna från nätet och hade en oklar 
bakgrund och hade troligen inte setts tidigare av testpersonerna. De fyra sista 
figurerna var egengjorda då en av dem var karaktären som användes och 
godkändes av KOM i de gamla scenerna som gjordes. Alla tolv karaktärerna var 
numrerade och testpersonerna satt framför en dator med bildspelet som en 
bläddringsbar PDF-fil. De fick papper framför sig med tolv spalter där de kunde 
kryssa i icke identifieringsbar, man eller kvinna, beroende på vad testpersonerna 
tyckte karaktärerna såg ut som. Sen fanns det utrymme för att lämna en kort 
motivering till varför testpersonen upplevde karaktären som ett visst kön. Vilka 
komponenter som spelade in i valen, bred haka, färg, kroppsform och så vidare. 
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Efter att testpersonerna genomfört testet diskuterades hur de hade upplevt testet och 
sedan ställdes frågan ”Vad tycker ni gör en karaktär icke identifieringsbar?”. 
Tanken var att testpersonerna skulle ta upp några av de punkter som de anser är 
viktiga för att en karaktär ska uppfattas som icke identifieringsbar.  

Målgruppen är som sagt elever samt anställda på MDH. Testet utfördes av fyra 
elever från designinriktningen på MDH, två tjejer och två killar samt en person 
som inte är student men som har liknande ålder. En lärare på skolan utförde också 
testet. Testen lämnades in utan namnteckning, testpersonerna var anonyma så deras 
namn och kön kan inte kopplas till svaren. Tanken med testet är att se hur olika 
personer uppfattar karaktärerna och varför de svarar som de gör.  

Test 1 har utformningen av ett kvantitativt test men är ett kvalitativt. Det hade 
kunnat varit kvantitativt och skickats ut till ett tjugotal elever och anställda på 
skolan och resulterat till en större mängd svar med en möjlighet att ta fram statistik 
och jämföra mer konkret hur folk har svarat. Dock så hade det varit besvärligt att 
ha en diskussion efter att testet utförts, det hade bara blivit en text från 
testpersonerna, vilket inte var målet. Därför blev testet ett kvalitativt test. Holme & 
Solvang beskriver skillnaderna i sin bok ”Forskningsmetodik”, de nämner att en av 
huvudkomponenterna i det kvalitativa testet är att forskaren intresserar sig för 
sammanhang och strukturer medans ett kvantitativt test försöker bygga upp en 
pålitlighet och statistik. Struktur och sammanhang var det som testet sökte, att se 
om det blev variation bland svararen, eller om alla testpersoner svarar liknande 
(2012 s.79). Ett kvantitativt test hade också krävt mycket mer tid eftersom det är 
fler människor inblandade, vilket hade varit en onödig tid att lägga eftersom det 
resultat som sökes kan besvaras med få människor. Holme & Solvang menar att det 
kan vara till ens fördel att kombinera delar av ett kvalitativ test och ett kvalitativt 
om det anses fungera till ämnet (2012 s.85). Kombinerat test kändes som det 
självklara valet av metod då statistik inte behövdes, många testpersoner behövdes 
ej och de kunde själva besvara frågor samt ha en diskussion med mig efteråt. (se 
bilaga 12.5)  

 

                         Bild 8: Egengjorda karaktär som testades i Test 1 (Gustav Kjellén 2017) ©.  
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4.2.2 Test 2. Utprovning  
Det andra testet utfördes på ett liknande sätt. Efter resultatet från Test 1 
producerades materialitet till Test 2 och det testades på ett ungefär lika stort antal 
elever och lärare. Testet var utformat som ett bildspel där sju olika scener visades 
upp. Varje bild hade två utav samma scen i sig men med olika karaktärer. Tanken 
med testet var att undersöka om scenerna var begripliga utan en förklarande text. 
Testpersonerna fick fem punkter att besvara. 1; Förklara vad som händer i scenen. 
2; Vilken utav karaktärerna upplever du som mest icke identifieringsbar och 
varför? Tanken är a KOM ska få se de båda karaktärerna och själv bestämma 
vilken de själva vill ha. Men att det finns resultat som visar att en av dem fungerar 
bättre. 3; Finns det aspekter hos karaktärerna som går emot det icke 
identifieringsbara? Här kan några sista förslag på korrigeringar av karaktärerna 
lämnas. 4; Vilken av de två karaktärerna tror du att du skulle kunna relatera till 
mest? Anledningen till att KOM ville ha en abstrakt icke identifieringsbar karaktär 
var som sagt för att alla på skolan skulle kunna relatera till den. 5; Anser du det 
vara möjligt att kunna identifiera sig lika lätt med en av dessa karaktärer som en 
mer människolik karaktär? De sista två frågorna som handlar om 
identifiering/relation är svårbesvarade eftersom det är svårt att sätta fingret på hur 
och om man kan identifiera sig med en tecknad figur som man inte vet så mycket 
om. Men eftersom testet ä kvalitativt så är det öppet för diskussion. Tanken med 
testet är inte att alltid få konkreta svar utan att det går att diskutera fram ett 
resonemang (se bilaga 12.6 för enkät).  

 

5. Resultat  

5.1 Karaktärsanalys  
Analysen av andra abstrakta karaktärer gav en inblick i hur få medel som krävs för 
att en icke identifieringsbar karaktär ska ses som att den har ett kön. Som att fem 
små streck över läppen gör om karaktären helt från att vara svårdefinierad till att 
utan tvekan vara en man. Att en rund och rosa karaktär med långa ögonfransar går 
ifrån att uppfattas som feminin till att bli en man när den sätts i kontras med andra 
från samma universum, även att ett pronomen kan göra att vi slutar ifrågasätta 
könet på en gång. En annan detalj som granskades var att det ofta är den kvinnliga 
versionen av en abstrakt karaktär som får alla könsstereotypa attribut för att ge 
karaktären ett kvinnligt kön och den manliga är den som behåller få attribut. Denna 
metod används ofta inom film, serier, böcker och liknande för att skapa en skillnad 
mellan en manlig och kvinnlig version av en karaktär. Genom att ge en karaktär till 
exempel en rosett eller läppstift så ser vi den som tjej, det har blivit en inpräntat 
igenkänningsfaktor hos oss. Just därför blir det ofta att när dessa ”kvinnliga” 
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attribut saknas tolkas karaktären som man. Om karaktären Pac-Man hade kallats 
för något annat som inte signalerade det manliga könet och att han inte hade haft en 
tydligt kvinnlig motpart hade han troligen ändå tolkats som man eftersom han 
saknade rosett, läppstift eller något liknande.  

Jennifer E. Arnolds (2000) experiment visade att vi lärt oss att identifiera kön hos 
karaktärer så pass väl att vi supersnabbt kan hitta och tolka de komponenter som vi 
kopplar till ett visst kön. De Disneykaraktärer som användes i testet har 
skepnaderna av djur vilket vi har svårt att definiera. Men med hjälp av de typiska 
kvinnliga komponenterna, klänningen, rosetten, klackskorna och det feminina 
kroppsspråket hittar vi henne på bara 200 millisekunder, vilket motsvarar 0,2 
sekunder.   

5.2 Test 1 
Den kvalitativa enkätundersökningen (test 1) utfördes på MDH-studenter, fyra 
designstudenter, en icke student och en lärare som är anställd på skolan. Testet gick 
ut på att se om testpersonerna skulle ha liknande svar på de tolv frågorna och om 
de skulle ha likadana argument. Undersöka om det går att se något mönster och 
sedan ringa in några av de argument som testpersonerna tar fram. Det finns som 
sagt inga fel svar eller rätt svar och alla uppfattar de tolv karaktärerna olika, därför 
blev kommentarerna viktiga och efterdiskussionen om vad de tycker gör en 
karaktär icke identifieringsbar.  

Resultatet blev att ingen hade likadana svar, allas enkäter skilde sig åt på någon av 
punkterna. Vissa tyckte till exempel att karaktär tre i testet upplevdes som icke 
identifieringsbar, vissa som man och vissa som kvinna. Det var olika aspekter som 
gjorde att de tyckte som de gjorde också, någon tyckte att färgen spelade en stor 
roll i valet medan någon annan hade fokuserat på kroppsformen. Det verkar vara 
väldigt individuellt hur vi uppfattar könsidentiteten av karaktärer där könet inte är 
självklart. Fast att testet utfördes på en liten grupp människor fanns ändå en stor 
variation av svar och motivationer. Troligen är det som schemateorin som Groom 
nämnde, att våra tidigare erfarenheter och kunskap gör att vi uppfattar saker olika  
(2006 s.31–32). Att någon tyckte att färger gjorde att en karaktär upplevdes som 
manlig och att samma karaktär tolkades som kvinna på grund av kroppsformen av 
en annan testperson har troligen att göra med att de ser karaktären, börjar jämföra 
den men andra liknande karaktärer som testpersonen sett och sedan koppla den till 
deras tidigare kunskaper om dessa karaktärer, vilket då kan resultera till att 
karaktären i testen upplevs ha samma kön som de i deras minnen.  

Såhär ser de två utvalda karaktärernas designutveckling ut:  
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Bild 9: De två karaktärer som användes i scenerna (Gustav Kjellén 2017). ©  

5.3 Test 2  
(Se bilaga för scener)  

Det andra testet utfördes på ett liknande sätt, en kvalitativ enkät. Resultatet av Test 
2 blev att de sju nya scenerna där de två utvalda karaktärerna är applicerade i blev 
mer eller mindre tolkade på samma sätt, budskapsmässigt. Fast att scenerna i sin 
nuvarande form saknar bildtitel förstås de som de ska. De två scener där det kunde 
bli en lite misstolkning (scen 1 & 7) var helt förväntat. Scen 1 ska föreställa en 
karaktär som råkar blanda ihop sin vattenflaska med kemikalier i en av skolans 
labb. Just den scenen behöver en biltitel/bildtext för att bli helt försåtlig. Alla 
testpersoner såg att det var farliga vätskor i skåpet och att den tagit en av flaskorna, 
med lite text kommer budskapet fram. Den andra bilden som blev lite misstolkad 
var scen sju där scenen ska indikera ett oj, vilket är en anmälan av risk för skada. 
Karaktären ska berätta om faran med risken att snubbla när det finns hängande 
sladdar. Alla Aj, oj, halloj scener ska vid ett senare tillfälle ha pratbubblor som 
beskriver vad som händer i scenerna mer. Bubblan ska eventuellt ha formen av 
skolans droppsymbol som finns med i skolans grafiska profil (se bilaga 12.4).  

Könsidentifieringen varierade litegrann men majoriteten av testpersonerna tyckte 
att den ursprungliga karaktären var den som upplevdes som mest icke 
identifieringsbar. Den karaktären har korrigerats en del gånger efter Test 1 och det 
ledde till en funktionell karaktär. Den andra karaktären som fanns med i Test 2 
upplevdes som pojkig i de flesta fallen men även den har blivit tolkad som icke 
identifieringsbar.  
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Fråga tre och fyra på Test 2 handlade om identifiering. Här blev det en större 
variation hur testpersonerna tyckte att de kunde identifiera sig med karaktärerna. 
Testpersonerna som var män tyckte att den mer människoliknande (karaktär A) var 
den som var lättast att identifiera sig med medan de kvinnliga testpersonerna tyckte 
att karaktär B var lättare att identifiera sig med. Troligen är skälet att karaktär A är 
mer kantig och karaktär B har mer runda former.  

På fråga fyra fick testpersonerna svara om de tyckte att identifikationen av en 
abstrakt eller mänsklig karaktär är den samma. Här tyckte de olika. De kvinnliga 
testpersonerna tyckte att ju mer abstrakt en karaktär är desto svårare är det att 
identifiera kön. De flesta manliga testpersonerna tyckte att de inte spelar någon 
roll, de tyckte att de kunde identifiera sig med både abstrakta och 
människoliknande lika bra. En av testpersonerna tyckte att en mänsklig karaktär är 
lättare att identifiera sig med då det blir lättare att avläsa ansiktsuttryck. Dock 
tyckte en av de kvinnliga testpersonerna att människoliknande karaktärer oftast ser 
manliga ut om de inte har typiska kvinnliga attribut som klänning eller långt hår.  

 

5.4 Utvecklad gestaltning  
Efter att utförandet av Test 2 kunde sista korrigeringar göras på scenerna utföras. 
Men eftersom förståelsen verkade fungera bra gjordes inga korrigeringar.  

Karaktärernas kroppsspråk i scenerna har hållits neutralt och simpelt för att 
poseringen inte ska signalera kön. Karaktärerna hade kunnat få ett mer levande och 
”överdrivet” kroppsspråk för att deras känslouttryck skulle synas mer, men det var 
något som valdes bort. Istället fick ansiktena visa karaktärernas känslor, men även 
de överdrevs inte så mycket eftersom det hade kunnat tolkats som manligt då det 
upplevs mer vanligare att använda överdrivna ansiktsuttryck på manliga karaktärer 
(egen uppfattning).  
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6. Designprocess & gestaltning  
 

6.1 Karaktärer och scener 
Processen tog sin början när den första versionen gjordes åt MDH. Där togs tretton 
karaktärer fram som kunden fick välja vilken som de upplevde som mest icke 
identifieringsbara och attribut ändrades eller togs bort. De tretton karaktärerna 
började först som skisser och de som hade mest icke identifieringsbara utseenden 
blev sedan en valmöjlighet för uppdragsgivaren (se bilaga 12.1). Processen 
fortsatte sedan under det här arbetets början. Skissmässigt användes material från 
den första versionen av karaktären och scenerna eftersom målet är att göra en 
redesign (Se bilaga 12.2) Figuren som användes då som blev utvald och godkända 
av arbetsgivaren var en av de figurer som testades med tre andra nygjorda. De tre 
nya karaktärerna gjordes på samma sätt som de tretton tidigare. En simpel form 
som grund, ett runt huvud och en rektangulär kropp, en droppliknande form och så 
vidare. När formen börjat formats klart appliceras komponenter som ansikte, 
kläddetaljer, hår, sånt som ger karaktären ett personligt utseende. De skalas om och 
korrigeras tills de känns som en potentiell icke identifieringsbar karaktär.  

Efter Test 1 ändrades attribut på de två självgjorda karaktärer som hade mest 
varierat svarsresultat och hade upplevts som icke identifieringsbar, man eller 
kvinna av olika personer, de som hade störst potential. De attribut som 
testpersonerna reagerade på redigerades, det som gjorde att karaktärerna drogs mot 
manligt eller kvinnligt utseende minskade. Dessa attribut var ögonfransar, bred 
midja, stora ögon, lågt sittande byxor, hår och så vidare.  

Scenerna som dessa två karaktärer applicerades i hade samma teman som den 
tidigare designen som bestod utav foton. Två extra scener lades också till. Tanken 
var att scenerna skulle främst bestå utav MDH:s färgprofil. Karaktärerna har 
skolans orange-gula färger och objekt runt om dem har skolans blåa nyanser. 
Scenerna ska ge en vag MDH känsla och inte känns malplacerade på Aj, oj, halloj-
tjänsten. Scenerna skulle vara simpla och bara innehålla så pass mycket 
information att budskapet kunde avläsas snabbt. Scenerna gjordes direkt i 
Illustrator och skissades inte fram innan utan ändrades under färdigställningen. 
Istället för att testa hur scenen skulle se ut innan med en linjeteckning byggdes de 
upp grafiskt på en gång. När scenen kändes klar applicerades en av de två 
karaktärerna i scenen och sedan korrigerades de som såg fel ut. Båda karaktärer har 
en version av scenen så de kan jämföras likvärdigt.  
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6.2 Illustration mot fotografi 
Den tidigare designen till Aj, oj, halloj bestod som sagt av en karaktär inplacerad i 
scener i form av fotografier tagna på Mälardalens högskola. Tanken med dem är att 
de ska representera en händelse eller känsla och att mängden information i den 
designen är överflödig och gör det onödigt ansträngande för betraktaren. Alberto 
Cairo beskriver en undersökning där han lät sina elever granska flygplans 
säkerhetsinformation. En av versionerna använde fotografier för att förklara saker 
som hur dörren öppnas i nödsituation eller hur flytvästen fylls med luft. Eleverna 
förstod innehållet men enligt Cairo kan innehållet förstås mycket smidigare. Ett 
fotografi innehåller väldigt mycket information som inte behövs i det förklarande 
syftet. Han menar att ett fotografi är det mest realistiska redskap en designer kan 
använda sig av men realism är inte alltid den bästa lösningen. Hans elever fick göra 
illustrationer för att se om de skulle upplevas som mer effektiva än fotografierna. 
Eleverna gjorde liknande bilder där människor blev siluetter, vissa mer abstrakta än 
andra. För att visa själva förklaringen i bildrutorna användes utstickande färg för att 
leda ögat till själva lösningen. När vi ser på en informativ bild skapas en hierarki i 
hjärnan där det som uppfattas som det mest relevanta hamnar högst upp i hierarkin 
och sedan byggs det neråt. Sedan kopplar hjärnan ihop dessa och budskapet har 
nått fram (2013 s.136) Den korta stund som det tar för hjärnan att tolka innehållet i 
bilden kan bli kortare med hjälp av illustration kontra fotografi. En illustration 
innehåller mindre information vilket leder till att bilden tolkas snabbare, om den 
görs på ett bra sätt. Karaktären i flygplansinformationen i scenerna är en abstrakt 
version av en människa och förståelsen att det är en människa förminskas inte på 
grund av vår igenkänningsförmåga som nämnds tidigare. Vi söker i vår 
minnesbank, jämför attribut hos karaktären och känner igen oss själva. Fast 
karaktären i fråga saknar delar som gör en människa så räcker det ändå för att vi 
ska kunna känna igen oss själva.  

Scott McCloud tar upp konceptet realistisk bakgrund med en orealistisk karaktär, 
vilket i princip var den ursprungliga designen till Aj, oj, halloj. Han menar att 
genom kombinera realism och overklighet manér får man fram karaktären och den 
får mer fokus (1993 s.4 1- 43). Dock pratade McCloud om illustrerad realism, 
vilket kan går bra ihop med den overkliga stilen. När foto används som bakgrund 
blir kontrasten mellan stilarna alldeles för stor i det här fallet. Det kan skapa en 
intressant effekt men i ett informativt syfte försvårar det mer än hjälper. Därför 
lämnades det manéret i den nya designen till Aj, oj, halloj.  
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7. Diskussion 

7.1 Generell diskussion  
Anledningen till att detta arbete gjordes var inte endast för att göra en redesign. Det 
är intressant hur en och samma karaktär kan tolkas så olika av olika människor. 
Någon reagerar på färgen, kroppen eller ansiktet, alla aspekter har möjligheten att 
indikera kön hos någon betraktare. Det är verkligen så att vi tolkar bilder olika, när 
något inte är självklart finns det alltid rum för egna slutsatser. Det är lätt att göra en 
manlig eller kvinnlig karaktär, tack vare alla igenkänningsbara komponenter som vi 
är vana att se. Både den manliga sidan och den kvinnliga är uppbyggda utav dessa 
komponenter. Det svåra är att skapa ett mellanting, då komponenters från båda 
sidor lätt kan hamna hos den icke identifieringsbara.  

De här komponenterna behöver inte vara självklara sakers som rosetter och 
mustascher. Under skissfasen när de fösta karaktärerna till KOM skissades fram 
upptäcktes ett mönster. Enligt egna uppfattningar blev de karaktärer med mindre 
kurvor mer manliga. Nu i efterhand blir det ännu mer tydligt. De tretton första 
karaktärerna som gjordes ser nästan alla ut som män, endast den som KOM gillade 
ser inte rentav ut som en man på grund av att den är mer kurvig. En av karaktärerna 
har lite flickiga drag men ser ut som ett barn, vilket inte var målet. Betyder detta att 
simpla abstrakta karaktärer som är kantiga och saknar kurvor blir direkt tolkade 
som män? Under Test 1 var kantigheten en aspekt som deltagarna reagerade på och 
också gjorde att de tolkades som män. Om vi ser på en streckmänniska igen, då 
namnet egentligen borde vara streckgubbe, eftersom den troligen kommer tolkas 
som en man. Den saknar kurvor och har inte heller långt hår och ögonfransar som 
är en typisk komponent för att ge en karaktär kvinnligt utseende. Även klänningar 
och bröst kan vara attribut som används för att det ska direkt ses som en kvinna. 
Toalettsymbolerna är exempel på när två nästan identiska abstrakta figurer endast 
skiljer sig åt genom att ge den kvinnliga versionen av dem en kjol och smalare 
axlar. Det är nästan alltid den kvinnliga versionen som måste ha fler komponenter 
än männen och aldrig tvärt om. Det kan vara så att samhället är patriarkalt grundat 
och har gjort att det är så vi ser karaktärer. Eller att när tecknade figurer började 
användas var det en större skillnad mellan könen, män skulle vara väldigt manliga 
och kvinnor väldigt kvinnliga. Detta speglade av sig hos de tecknade karaktärerna 
och är så inlärt hos oss att de fortfarande är så tecknade figurer konstrueras. Eller är 
det så att det är en bra lösning? Det är faktiskt så att det är ett funktionellt sätt för 
att urskilja kön eftersom vi är lärda att tolka dem på det viset. Men det kanske är 
dags att börja vända på det och ge de abstrakta karaktärerna manliga attribut och 
låta den kvinnliga vara avskalad. Lära oss att bli vana att se den typen av 
visualisering också. 
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Användandet av icke identifieringsbara karaktärer kommer troligen bara bli mer 
och mer önskvärt då inkludering finns mer i åtanke idag än förr. Det är nog 
omöjligt att lära om oss att lättare se abstrakta karaktärer som icke 
identifieringsbara och inte försöka söka efter könsidentifierade komponenter. Som 
McCloud (2006 s 59–61) skriver; 

 ”No matter how stylized a piece of art is, if it displays that basic arrangement, 
humans vill se themself in its feautres”.  

Vi är inprogrammerade sen födseln att försöka identifiera det vi ser, vi försöker se 
oss själva i allt. Mänskligheten består utav kvinnor och män, fast de små 
skillnaderna mellan könen börjar i viss mån suddas ut så har vi lärt oss via media, 
film, serier och så vidare hur vi ser skillnad på tecknade karaktärer, och detta går så 
djupt att det är svårt att bli av med det helt.  

7.2 Självkritik  
Det här arbetet rör ett komplicerat ämne där det är svårt att försöka besvara 
frågorna. Metoderna som använts kunde ha utförts på en större skala och varit mer 
djupgående. Få konkreta teorier som handlade just om icke identifieringsbarhet hos 
abstrakta karaktärer gick att finna. Så relativt mycket av arbetet har varit egna 
tolkningar och tankar, vilket ändå har en trovärdighet på grund av den egna 
illustrativa och kommunikativa kunskapen som samlats på under tre år av studier 
på Mälardalens högskola. Egna subjektiva resonemang, åsikter och eget bildseende 
kan ha påverkat detta arbete. Artefaktens utformning kan ha grundats delvis på 
egna preferenser och erfarenheter och inte bara byggt på teorier.  

 

8. Slutsats 

8.1 Forskningsfrågor  
 

• (1) Vilka typer av karaktärsattribut, kroppsspråk och ansiktsuttryck bör 
undvikas för att hålla en abstrakt karaktär icke identifieringsbar?  
 

• (2) Resulterar tidigare erfarenheter att karaktärer i simpla scener 
tolkas olika?  
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• (3) Gynnar ett abstrakt karaktärsmanér möjligheten att många grupper 
kan relatera till en karaktär? Eller försvårar abstraktionen 
identifikationen?  
 

8.2 Sammanfattande svar av forskningsfrågor  
(1) Det är svårt i princip omöjligt att skapa en abstrakt karaktär med många 
komponenter som alla tolkar som icke identifieringsbar. Bilder och karaktärer 
tolkas olika och en viss komponent kan indikera könen man eller kvinna. Det går 
att skala bort komponenter för att komma närmare en helt icke identifieringsbar 
karaktär men då försvinner ofta personlighet. Några av de mest könsledande 
komponenterna som inte är självklara är; ögonfransar, stora läppar, kurvig kropp, 
långt hår, kantig kropp, breda axlar samt haka, tjocka ögonbryn. Maskulina och 
feminina komponenter kan kombineras för att skapa förvirring men är nog bäst 
utelämnade. 

Kroppspåk kan lätt ge en karaktär en känsla av ett kön fast den saknar 
könsidentifierande komponenter, vissa typer av kroppsspråk förknippas med ett 
visst kön på grund av att vi exponeras för dessa i media, därför behövs tanke 
bakom poseringen av karaktärerna. Även ansiktsuttryck kan ge samma resultat som 
kroppsspråket. Dock så finns inte lika typiska utryck som kopplas till ett specifikt 
kön på grund av att män och kvinnor använder likadana ansiktsuttryck.  

(2) Just för att vi tolkar bilder olika kan en beskrivande scen ses på olika sätt, men 
budskapet kan lyftas fram med hjälp av en bildtitel, vilket identifieringen av kön 
inte kan ha hjälp av. Bara för att en titel beskriver en karaktär som icke 
identifieringsbar betyder inte det att betraktaren ser den som det, medans en 
bildtitel till en scen där till exempel en karaktär blir arg för att den inte hittar den 
sista pusselbiten till sitt pussel kan förklaras med en titel, och chansen att 
betraktaren missförstår minskar.  

(3) Identifikationen med karaktären är även detta väldigt personligt för varje 
betraktare, om de föredrar en mänsklig karaktär eller en abstrakt, båda har sina 
fördelar. Människoliknande karaktärer blir lätta att identifiera sig med eftersom de 
är avbilder av oss. Dock så är det mycket svårt att få en sådan karaktär icke 
identifieringsbar då de liknar oss så mycket att vi lätt kan läsa av de 
könsidentifierade komponenter som den har. En karaktär i form av ett djur är 
svårare att läsa av eftersom den oftast gått ifrån våra drag. En abstrakt karaktär har 
gått ifrån oss radikalt men ändå sker en avläsning efter komponenter som vi känner 
igen och kan koppla till ett visst kön. Dock är det lättare att korrigera och ta bort 
dessa komponenter på en abstrakt karaktär då de blir mycket svårare från en 
mänsklig som då inte upplevs som mänsklig längre, utan abstrakt.  



 
37 

 

8.3 Helhets slutsats 
Efter Test 1 & 2 gick det att dra slutsatsen att tack vare att vår perception är olika 
på grund av våra tidigare erfarenheter, uppfattar vi karaktärer och scener på olika 
sätt. Både Groom (2006), Cairo (2012) och Eriksson (2009) beskriver hjärnans sätt 
att identifiera det vi ser genom att jämföra. De menar alla tre att det är den 
kognitiva processen som gör att vi vet att till exempel en vattenkanna är en 
vattenkanna genom att jämföra de komponenter hos kannan som vi minns. Cairo 
skriver just att det är komponenterna som vi känner igen och kan pussla ihop tills 
vi vet vad objektet är (2012 s.144). I det här fallet en vattenkanna. Denna process 
gör också att vi kan känna igen vattenkannan från olika vinklar och storlekar just 
för att komponenterna är de samma. Men har vi aldrig sett en vattenkanna förut så 
kan vi inte identifiera den. Just att vår kunskap om komponenter skiljer visar också 
att vi kan uppfatta komponenter olika. Det handlar inte bara om att veta vad något 
är eller inte veta vad det är. Utan även att tolka innebörden av komponenten, som 
till exempel att tolka en karaktärs breda axlar som manliga. Det är denna tolkning 
som gör karaktärsdesignprocessen svår när det handlar om att göra en abstrakt 
karaktär icke identifieringsbar. Scener kan förbättras genom att försöka underlätta 
förståelsen genom prövningar men hur personer uppfattar en karaktärs kön är 
mycket svårare att ändra på eftersom det skiljer sig mycket mer än förståelsen av 
en scen. Könstolkningen blir mer personlig. Genom att skal bort majoriteten 
komponenter hos karaktären och hålla den så abstrakt och simpel som möjligt blir 
det svårare att hitta könsindikerande delar. Men gränsen till när det blir för många 
komponenter och det blir lättare att hitta delarna är svår att dra. En smiley består i 
sin enkelhet av tre komponenter men den är väldigt opersonlig och saknar karaktär. 
Vill man ha personlighet hos sin karaktär måste komponenter adderas och då blir 
det lättare att hitta kön.  

 

9. Förslag till fortsatt forskning  

Detta arbete skulle kunna utökas och gå in mycket djupare i de punkter som tagits 
upp. Arbetet har fokuserat på att undersöka grundläggande design principer när det 
kommer till karaktärsdesignen av icke identifieringsbara abstrakta karaktärer. Även 
tagit upp svårigheten med processen då perceptionen av karaktärer är så olika. Det 
är ett brett ämne och alla punkter som tagits upp i det här arbetet gåt att fördjupa 
sig i. 



 
38 

 

Färg har inte diskuterats så mycket i det här arbetet på grund av att de färger som 
används i de karaktärer som togs fram till KOM har skolans färgprofil som 
grundfärger. Hur färger upplevs och hur vi tolkar dem när de appliceras på 
karaktärer är något som kan undersökas vidare. Hur karaktärer i animerad form 
upplevs skulle vara intressant att undersöka även att utföra en mer omfattande 
omvärldsanalys och verkligen grotta ner sig i hur karaktärer som vi är bekanta med 
egentligen är utformade och porträtterade.  
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12. Bilaga – Scener  

12.1 De tretton första skisserna  
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12.2 Exempel på hur den ursprungliga designen såg ut.  
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12.3 Visualiseringsresultat av: Gustav Kjellén  
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12.4 Artefakt med text  
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12.5 Test 1 enkät  

 
                   Karaktärsundersökning: Test 1 

 

Karaktär 1:  

Könlös ____________ 

Man ______________ 

Kvinna ____________ 

Motivera ditt svar kort: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 

Karaktär 2:  

Könlös ____________ 

Man ______________ 

Kvinna ____________ 

Motivera ditt svar kort: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 

Karaktär 3:  

Könlös ____________ 

Man ______________ 

Kvinna ____________ 

Motivera ditt svar kort: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 

(Enkäten försätter att se ut såhär, det fanns 12 karaktärer i testet)  
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12. 6 Test 2 Enkät  
(1) Förklara kort vad som händer i scenen 

Bild 1: 
___________________________________________________________________ 

Bild 2: 
___________________________________________________________________ 

Bild 3: 
___________________________________________________________________ 

Bild 4: 
___________________________________________________________________ 

Bild 5: 
___________________________________________________________________ 

Bild 6: 
___________________________________________________________________ 

Bild 7: 
___________________________________________________________________ 

 

(2) Vilken av de två karaktärerna upplevde du som mest könlös? Motivera 
hjärna ditt svar   

-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 (3) Tror du att du skulle kunna ha lättare att identifiera dig själv med någon 
utav karaktärerna?  
(Se dig själv i karaktärens situation).  I så fall varför just den karaktären? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

(4) Tror du att du skulle vara lättare att identifiera sig med en mer mänsklig 
karaktär? Eller skulle identifikationen fungera lika bra med en abstrakt karaktär 
som de två från testet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


