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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker hur människor uppfattar datorgenererade androgyna 
ansikten. Detta i förhållande till tidigare forskning som har undersökt hur androgyna 
ansikten hos riktiga människor uppfattas av andra människor.  

En artefakt i form av fem olika 3D-modellerade ansikten har testats och undersökts 
genom en kvantitativ metod i form av en webbenkät. I denna webbenkät finns även 
kvalitativa element i form av textsvar.  

Resultatet av webbenkäten visar på att människor uppfattar androgyna 
datorgenererade ansikten som neutrala. Feminina drag uppfattades som attraktiva 
medan maskulina drag uppfattades som oattraktiva. 
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1 Introduktion 

 
Attraktion är ett komplext ämne, dock pekar mycket mot att det inte bara är socialt påverkat 
utan även biologiskt påverkat. Den attraktionen till specifika ansikten vi människor känner 
beror till stor del på biologiska och evolutionära faktorer. Vi attraheras till ansikten som är 
symmetriska och har tydliga könsstereotypiska drag (Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 
1999). Androgyna ansikten hos riktiga människor uppfattas olika, ibland attraktiva (Rhodes 
et al. 2000) och ibland oattraktiva (Anderson, 2010). Tidigare forskning om datorgenererade 
ansikten har kommit fram till att ansikten med könstereotypiska drag oftast väljs över 
androgyna ansikten (Nowak & Rauh, 2005; Schwind et al. 2015). Det denna undersökning 
skall försöka ta reda på är hur androgyna datorgenererade ansikten uppfattas. 
Undersökningen skall försöka ta reda på om tidigare forskning stämmer eller om det finns 
en annan uppfattning. Undersökningen kommer att använda sig av en kvantitativ metod i 
form av en webbenkät som innehåller kvalitativa element i form av textsvar. Webbenkäten 
riktar sig till personer som spelar datorspel. Webbenkäten skall både ge statistik och 
detaljerade svar på hur artefakten i form av 3D-modellerade ansikten uppfattas. 
Webbenkäten är menad att visa på hur människor uppfattar datorgenererade androgyna 
ansikten i jämförelse med datorgenererade könssterotypiska ansikten. 
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2 Bakgrund 

En av byggstenarna för att människor skall tycka om något är attraktion. (Thornhill & 
Gangestad, 1999) Det är därför viktigt att veta vad som attraherar människor när man skall 
skapa något, speciellt om det är en avbildning av något mänskligt. Forskning runt vad som 
gör ett ansikte attraktivt visar på att det är en kombination av symmetri, vardaglighet och 
könsdimorfism (Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999). Könsdimorfism innebär den 
biologiska ytliga skillnaden mellan män och kvinnor förutom könsorganen. En teori är att 
människor uppskattar skönhet baserat på en biologisk önskan om att vilja para sig, alltså 
sexuell attraktion.  

Enligt Thornhill & Gangestad är ett ansikte som visar tydliga drag som är typiska för könet 
viktigt för att ett ansikte skall uppfattas som attraktivt. Även symmetri och vardaglighet är 
viktigt men den främsta orsaken för att ett ansikte ska uppfattas som attraktivt är att det har 
drag som är typiskt för det kön som ansiktet tillhör. Feminina ansikten definieras av fylliga 
läppar, stora ögon och små näsor, vilket tros utvecklas på grund av östrogen. Maskulina 
ansikten definieras av bred käke, lägre ögonbryn och smalare läppar, vilket beror på 
testosteron (Smith et al. 2007).  

Thornhill & Gangestad menar att sexuell attraktion och viljan att hitta en passande partner 
är en orsak till varför vissa ansikten upplevs som mer attraktiva än andra. De menar att 
attraktion för symmetriska ansikten har uppkommit för att symmetri är ett tecken på ett 
starkt immunförsvar. Även Rhodes (2005) kom fram till samma slutsats och påpekade även 
precis som Thornhill & Gangestad att symmetri, vardaglighet och könsdimorfism är 
attraktivt för både kvinnor och män. Dock påpekade Thornhill & Gangestad att kvinnors syn 
på vad som är attraktivt i ett manligt ansikte beror på vilken del av deras menstruationcykeln 
de befinner sig i. När kvinnan har ägglossning uppskattar hon ett mer maskulint manligt 
ansikte, men när hon menstruerar uppskattar hon ett mer feminint manligt ansikte. Enligt 
Thornhill & Gangestad beror det på att ett feminint ansikte visade på någon som är bra på 
att ta hand om barn men att ett maskulint ansikte visade på någon som är sexuellt attraktivt. 
När det kom till kvinnliga ansikten märktes ingen skillnad mellan kvinnor eller män, utan ett 
feminint ansikte var uppskattat hela tiden.  

I en annan studie upptäckte Rhodes (et al. 2000) att både kvinnor och män hade en 
preferens för feminina ansikten oavsett om ansiktet tillhör en man eller en kvinna. Detta 
förklarades med att feminina ansikten uppfattades som mindre hotfulla och mer vänliga. En 
annan studie som motsäger detta är en studie av Anderson (2010) på transpersoners 
ansikten. Där testades fyra olika bilder på både män och kvinnor. Bilderna var foton av ett 
manligt huvud med ett kvinnligt ansikte, ett kvinnligt huvud med ett manligt ansikte, ett 
kvinnligt huvud med ett kvinnligt ansikte och ett manligt huvud med ett manligt ansikte. De 
bilder som fick mest negativ respons var det kvinnliga huvudet med det manliga ansiktet och 
det manliga huvudet med det kvinnliga ansiktet. Anderson hävdar att detta beror på att de 
ansikten som uppfattades negativt inte följde förutfattade uppfattningar om hur ett manligt 
och ett kvinnligt ansikte borde se ut i förhållande till resten av huvudet.  

2.1 Skillnaden mellan olika gruppers uppfattningar  
I en studie av Glassenberg (et al. 2009) upptäcktes att homosexuella män och kvinnor har 
nästan samma uppfattning om vad som gör ett ansikte attraktivt som heterosexuella män 
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och kvinnor har. Skillnaden var att homosexuella män föredrog det mer maskulina manliga 
ansiktet över det feminina maskulina ansiktet vilket både heterosexuella män och kvinnor 
föredrog. Både heterosexuella och homosexuella föredrog det feminina kvinnliga ansiktet. 
Homosexuella kvinnor hade ingen preferens när det kom till manliga ansikten. Detta 
stämmer med resultaten från den studie som Welling (et al. 2013) gjorde för att testa 
Glassenbergs teori. Welling kom fram till samma slutsats att det är en ytterst liten skillnad 
på vad heterosexuella och homosexuella uppfattar som attraktivt i ansikten.  
En liknande iakttagelse gjordes av Cunningham (et al. 1995) fast i relation till olika etniska 
grupper. Dock testades i denna studie enbart kvinnliga ansikten. Kvinnliga ansikten med 
olika etniciteter och även variation mellan ansikten som tillhörde samma etnicitet testades 
på både kvinnor och män från 13 olika länder runt om i världen. Det visade sig att kultur och 
etnicitet inte påverkade vad som uppfattades som attraktivt i kvinnliga ansikten, vilket 
bekräftar vad Thornhill & Gangestad (1999) och Rhodes (2005) kom fram till: att attraktion 
till vissa ansikten beror på biologiska faktorer.  

2.2 I den virtuella världen 
Även i virtuella karaktärer har attraktiva ansikten visat sig vara viktiga. I en studie av 
avatarer kommer Nowak & Rauh (2005) fram till att feminina kvinnliga ansikten var de mest 
attraktiva avatarerna.  De minst attraktiva avatarerna var omänskliga avatarer och 
androgyna mänskliga avatarer. Androgynitet innebär att typiskt maskulina drag och 
feminina drag överlappar varandra (Merriam-Webster 2016) Även maskulina avatarer 
rankades lågt. Avatarer som var mänskliga och matchade användarens eget kön var det som 
valdes mest. Avatarer som uttryckte starka manliga eller kvinnliga drag så som bredare käke 
hos män och stora ögon hos kvinnor (Hess, Adams. Jr, Kleck 2004) föredrogs över mer 
androgyna avatarer (Nowak & Rauh, 2005).  

Schwind (et al. 2015) kommer precis som Nowak & Rauh (2005) fram till att feminina 
kvinnliga ansikten är de mest attraktiva i datorgenererade ansikten. Både manliga och 
kvinnliga ansikten valdes utifrån typiska drag för det kön de representerade. Även symmetri, 
vardaglighet och realism kunde ses i dessa ansikten. Överdrivna drag eftersträvades alltså 
inte i ansiktena. Schwind menade att anledningen till detta resultat berodde på att 
människor vill undvika att skapa överdrivna ansikten som skulle kunna uppfattas som 
oattraktiva och hamna i Uncanny Valley. Uncanny Valley innebär en känsla av obehag som 
människor uppfattar precis innan något ser fullt mänskligt ut (Mori 1970). Schwind (et al. 
2015) menade att genom att ge de datorgenererade ansiktena typiska attraktiva drag så som 
bred käke hos män och stora ögon hos kvinnor undvek man att skapa oattraktiva ansikten 
som skulle kunna falla i Uncanny Valley och uppfattas som obehagliga.  
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3 Problemformulering  

Den bakomliggande idén för denna studie kommer från ett intresse runt androgyna 
karaktärer i animerade filmer och datorspel. Det som gör denna studie relevant är att 
människor tittar längre på något de uppfattar som tilltalande. De behöver nödvändigtvis inte 
känna sexuell attraktion till det. Dock när det kommer till vad som gör mänskliga ansikten 
tilltalande så baseras det på evolutionära faktorer och sexuell attraktion, men människor 
behöver nödvändigtvis inte uppleva det som sexuell attraktion utan ett enbart gillande av ett 
visst ansikte (Thornhill & Gangestad, 1999). Denna studie är relevant då den kan ge svar på 
om androgyna ansikten är något man skall undvika eller inte i karaktärer i spel så som 
huvudkaraktärer där det är viktigt att karaktären är tilltalande (Schneider, Wang, Yang. 
2007).  

Grunden för studien ligger i forskning som kretsar runt biologiska och psykologiska faktorer 
som evolution och sexuell attraktion. Studien fokuserar på attraktion kopplad till ansikten, 
alltså kommer inte kroppstyper att studeras. Fokus ligger på datorgenererade androgyna 
ansikten. Större delen av tidigare forskning på ansikten har utgått från fotografier av riktiga 
människor. Det är inte förrän på senare år som även datorgenererade ansikten har 
undersökts. När det kommer till riktiga människor finns det olika studier som säger olika 
saker om hur androgyna ansikten uppfattas. Den forskningen som fokuserat på 
datorgenererade ansikten har dock i stor del kommit fram till att androgyna ansikten inte är 
önskvärda utan att feminina och maskulina ansikten föredras. Det denna studie skall göra är 
att testa om detta stämmer fullt ut eller om det finns en annan uppfattning av 
datorgenererade androgyna ansikten.  

Frågeställning är alltså: 

Hur uppfattar människor androgyna ansikten i datorgenererade karaktärer? 

Min hypotes är att uppfattningen av datorgenererade androgyna ansikten uppfattas som 
mindre attraktiva än könstypiska datorgenererade ansikten. Då det finns vissa likheter 
mellan Andersons (2010) iakttagelser om riktiga ansikten och Nowak & Rauhs (2005) 
iakttagelser om datorgenererade ansikten så byggs hypotesen på deras forskning.  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 
Artefakten kommer att bestå av ett spektrum av fem 3D-modellerade ansikten som går från 
ett stereotypiskt feminint ansikte över till ett stereotypiskt maskulint ansikte. Förutom 
ansiktena så kommer även huvud och hals att finnas med. Modellerna kommer att skapas i 
Autodesk Maya (Autodesk, Inc, 1998). I själva undersökningen kommer bilder av dessa 
modeller att finnas med. Bilderna på modellerna kommer att tas framifrån på ansiktet. Detta 
för att det är en undersökning om ansikten.  

3.1.2 Webbenkät 
För undersökningen kommer en kvantitativ metod i form av en webbenkät att användas. 
Webbenkätens första två frågor kommer vara om respondentens kön och sexualitet. 
Anledningen till detta val är att tidigare forskning har visat på att kön och sexualitet spelar 
roll i hur människor uppfattar ansikten, även om skillnaden är liten (Glassenberg et al. 
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2009; Welling et al. 2013). De följande frågorna kommer att bestå av artefakten i form av 
bilder av de fem ansiktena som har skapats. Varje ansikte kommer att ha en skala från 1-5 
där 5 är den högsta siffran. Ut efter den här skalan skall informanten fylla i hur attraktivt 
varje ansikte uppfattas av informanten. Under varje bild av ansiktena kommer även 
informanten ha en chans att svara i mer detalj varför de uppfattar ett visst ansikte på ett visst 
sätt. Detta har gjorts för att kunna få en djupare förståelse av orsaken till varför informanten 
har rankat ansiktena som hen har gjort.  

Valet att använda en kvantitativ metod i form av en webbenkät baserades på flera olika 
faktorer. En anledning var att informanterna är anonyma då webbenkäten inte kommer att 
be om att fylla i namn. Anledningen bakom detta val är att de första frågorna som ställs kan 
vara känsliga då det handlar om bland annat sexualitet. Genom att svaren är anonyma kan 
informanten vara mer sanningsenlig med dessa uppgifter (Østbye et al. 2003. ss. 141-142). 
Den andra anledningen är att man kan få ett större antal informanter då en webbenkät kan 
besvaras av fler än till exempel vid en intervju, då intervjuer är mer tidskrävande än en 
webbenkät (Østbye et al. 2003. s 133). En webbenkät är även lätt att omvandla till statistik 
då svaren oftare är kortare och kan omvandlas till siffror (Østbye et al. 2003. s 271).  

Valet bakom att ha en del där informanten kan motivera sin rankning av de olika ansiktena 
är att få mer kvalitativa svar som kan komplettera de annars kvantitativa svaren. Man skulle 
kunna använda sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer men risken med detta är att 
det kan vara svårt att hitta folk att intervjua baserat på deras läggning och att svaren kan 
påverkas av den som intervjuar. Fördelen med en kvalitativ metod är att svaren blir mer 
detaljerade och att man kan ställa följdfrågor baserat på den intervjuades svar (Østbye et al. 
2003. s 271).  

När svaren hade samlats in skedde rankningen av de olika ansiktena och jämfördes med 
varandra för att skapa en tabell på statistik av hur ansiktena rankades och av vilka sorts 
personer de rankades av, till exempel homosexuella kvinnor. De skrivna, mer detaljerade 
svaren analyserades för sig för att få en djupare uppfattning om varför statistiken ser ut som 
den gör och varför respondenten uppfattar ett visst ansikte på ett visst sätt.  

3.1.3 Urval 
Då denna studie är menad att studera uppfattningen om datorgenererade androgyna 
ansikten består urvalsgruppen av personer som spelar spel. Detta för att kunna avgöra om 
androgyna ansikten är något man skall undvika eller inte i datorspel. En länk till 
webbenkäten lades upp på tre olika svenska facebook-grupper (Facebook, Inc, 2004) som 
fokuserar på datorspel. Orsaken var att nå ut till den urvalsgrupp undersökningen riktar sig 
till.  
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4 Genomförande  

4.1 Research / Förstudie 
Skapandet av artefakten började med att göra en förstudie utav de praktiska delar som 
artefakten skulle innehålla. Eftersom artefakten skulle bestå av fem 3D-modellerade 
ansikten var det viktigt att göra en studie runt mänsklig anatomi. I boken Classic Human 
Anatomy: The artist’s guide to form, function and movement (Winslow 2009) ges en tydlig 
beskrivning av hur ett mänskligt ansikte är utformat. Denna bok lade grunden för de skisser 
som fungerar som referenser till modellerna.  

 

 
Skiss av gyllene snittet 
 
En kortare studie av gyllene snittet gjordes eftersom gyllene snittet användes som mall för 
vad som uppfattas tilltalande i bland annat ansikten. Gyllene snittet är en matematisk term 
som beskriver ett geometriskt förhållande mellan två kvantiteter. När det kommer till 
ansikten betyder detta att förhållandet mellan ögon, mun, näsa etc. bestämmer om ett 
ansikte uppfattas som tilltalande. Detta förhållande bygger på gyllene snittet där en sträcka 
delas in i en längre del a och en kortare del b så att hela sträckan a+b förhåller sig till a som 
a förhåller sig till b (Prokopakis et al. 2013). 
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4.2 Progression 

 
Figur 1: Skiss av kvinnligt ansikte 

Figur 2: Skiss av manligt ansikte 

I början av arbetsprocessen skapades skisser baserade på tidigare forskning om 
könsstereotypiska drag, symmetri (Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999; Smith et al. 
2007; Hess, Adams. Jr, Kleck 2004; Borelli & Berneburg, 2010), gyllene snittet (Prokopakis 
et al. 2013) och anatomi (Winslow 2009). Ett rutnät skapades baserat på symmetri, gyllene 
snittet och anatomi. Detta rutnät användes för alla skisser. Skillnaden mellan de olika 
skisserna är de könsstereotypiska dragen som tunnare, välvda ögonbryn på kvinnor och 
tjocka raka ögonbryn på män. Även läppar, näsa och käke skiljer sig mellan män och 
kvinnor. Det som båda har gemensamt är att markanta kindben uppfattas som tilltalande 
(Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999; Smith et al. 2007; Hess, Adams. Jr, Kleck 
2004; Borelli & Berneburg, 2010).  
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Figur 3: Skiss av profil 

En skiss av ett ansikte i profil skapades som bas för modellerna i profil. Denna skiss 
baserades på förstudier om anatomi (Winslow 2009). Skissen användes för alla modeller i 
profil och var därför inte ritad för att något könsstereotypiskt drag.  

 

 

Figur 4: Skiss av test av olika etniciteter 

Skisser av ansikten av olika kön och etniciteter (Cunningham et al. 1995) gjordes för att testa 
rutnätet men togs inte med som referenser till modellerna. Detta berodde på att skisserna 
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blev överflödiga och att studien inte fokuserade på skillnaden mellan etniciteter. De 
skisserna som skapades valdes då de hade ett tydligare rutnät och allmänt instruktioner att 
följa. Detta skulle alltså underlätta skapandet av modellerna.  

Figur 6: Kvinnliga respektive manliga modellen med deras topologi/nät.  

Den första modellen som skapades var den kvinnliga modellen, därefter den manliga. 
Motivationen bakom detta val var att eftersom ett spektrum av olika ansikten med olika 
könstereotypiska drag skulle skapas så var det enklast att börja med extremerna (Burleigh, 
2009). Modellerna skapades i Maya (Autodesk 1998). Den kvinnliga modellen fick utgöra 
basen för alla andra modeller då topologin, alltså rutnätet på modellen skulle vara den 
samma för att undvika en för stor förändring mellan de olika modellerna och dra ner på 
tiden för hur lång tid modellerna skulle ta att skapa.  

 

Figur 7: Kvinnliga modellen tillsammans med referenserna 
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Figur 8: Manliga modellen tillsammans med referenserna 

När de kvinnliga och manliga modellerna skapades användes de skisser som gjorts av ett 
kvinnligt respektive manligt ansikte som referenser. Även skissen av ett ansikte i profil 
användes för att skapa ett djup i modellerna. 

 
Figur 9: Referens för den androgyna modellen 

 

Efter att den kvinnliga och den manliga modellen hade skapats togs det bilder av båda 
framifrån. Dessa två bilder överlappades sedan i Photoshop (Adobe Systems, 1982) med en 
opacitet på 50 % på ena bilden så att man skulle kunna se båda bilderna samtidigt. Ut efter 
detta skapades en skiss baserad på mellanrummen/skillnaderna mellan de olika bilderna. 
Linjerna i skissen gick mitt emellan de två bildernas siluetter. På detta sätt skapades en 
referens till det mittersta androgyna ansiktet på spektrumet. De andra två androgyna 
ansiktenas referensbilder skapades på samma sätt fast genom att överlappa en bild av det 
androgyna ansiktet med det kvinnliga eller manliga ansiktet. 
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Figur 10: Foto av spektrumet av modellerna med sina respektive texturer 

 
Det kvinnliga ansiktet modellerades med stora ögon, liten näsa, fylliga stora läppar och en 
rundare ansiktsform. Motsvarande så modellerades det manliga ansiktet med små ögon, 
större näsa, tunnare läppar och en markant käke. Detta baserades på forskning om 
könsstereotypiska drag (Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999; Smith et al. 2007; 
Hess, Adams. Jr, Kleck 2004; Borelli & Berneburg, 2010). De tre androgyna ansiktena fick 
till olika grad en blandning av dessa drag. Desto närmre det kvinnliga ansiktet en modell är 
desto fylligare läppar, större ögon etc har den. Motsvarande gäller även den modell som 
ligger närmast det manliga ansiktet men då med mer manliga drag. Det mittersta androgyna 
ansiktet har en jämn blandning mellan de olika dragen.  

 
När alla modeller hade skapats texturerades de. En enkel textur skapades för varje modell då 
fokus låg på att förstärka de olika dragen i ansiktena. Texturerna är i gråskala. Orsaken till 
detta val är att färg kan påverka hur man upplever ett ansikte. Fokus ligger i form och det var 
därför inte relevant med en färgad textur då det lägger till extra variabler som kan påverka 
resultatet (Borelli & Berneburg, 2010; Stephen et al. 2009).  

Varje textur använde samma gråa nyanser på respektive område. Det enda som ändrades 
från textur till textur var formen på läppar och ögonbryn då dessa skiljer sig mellan män och 
kvinnor. Detta val gjordes för att det inte skulle bli för stor förändring mellan de olika 
ansiktena i form av stil då detta skulle kunna göra att ansiktena inte känns enhetliga. Att åter 
använda texturer på detta sätt drog ner på produktionstiden (Omernick, 2004. s. 183).  

I och med att modellerna redan tydligt visade utformningen av näsa och käkparti så var det 
enbart relevant att förstärka tydligheten i läppar och ögonbryn genom texturerna. Eftersom 
välvda, tunna ögonbryn är typiskt kvinnligt och raka, tjocka ögonbryn är typiskt manligt så 
skapades precis som på modellerna ett spektrum där texturen till det kvinnliga ansiktet fick 
de tunnaste, välvda ögonbrynen medan texturen till det manliga ansiktet fick det rakaste, 
tjockaste ögonbrynen (Rhodes, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999; Smith et al. 2007; Hess, 
Adams. Jr, Kleck 2004; Borelli & Berneburg, 2010).  

De tre androgyna ansikten fick till olika grad en blandning av dessa två drag. Samma sak 
gjordes även med läpparna där det gick från kvinnligt fylliga läppar till manligt smala läppar. 
Detta speglar hur modellerna ser ut. Alltså användes texturerna som ett sätt att förtydliga 
formen i de olika modellerna. När texturerna och modellerna var klara renderades en bild av 
varje modell framifrån ut. För renderingen användes en directional light och en ambient 
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light för att kunna förtydliga formen på ansiktena (Omernick, 2004. s. 162). Detta val 
gjordes för att informanterna lättare skulle kunna läsa av de olika bilderna av ansiktena.  

 

 
Figur 13: Färdig renderad bild av det kvinnliga ansiktet 
 

 

Figur 14: Färdig renderad bild av en av de androgyna ansiktena 
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Figur 15: Färdig renderad bild av en av de androgyna ansiktena 

 

 

Figur 16: Färdig renderad bild av en utav de androgyna ansiktena 
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Figur 17: Färdig renderad bild av det manliga ansiktet 
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Figur 18: Cirkeldiagram av informanternas kön och sexualitet i pilotundersökningen 
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Figur 19: En tabell över svaren på den stängda frågan och en summering av svaren på 
den öppna frågan. Svaren syftar på Figur 14. 

Artefakten testades sedan i en pilotundersökning i form av en webbenkät för att se 
om de frågor som fanns i enkäten kunde analyseras. Det visade sig att svaren på 
frågorna var lätta att analysera och därför behölls enkäten i sin form även för den 
huvudsakliga undersökningen. Pilotundersökningen gjordes på två andra grupper än 
dem som valdes sedan för den faktiska undersökningen.  



 17 

5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen bestod av en webbenkät med båda slutna frågor och öppna frågor. I början 
av webbenkäten fick informanten uppge kön och sexualitet. Det fanns tre alternativ för kön, 
man, kvinna eller annat. Det fanns även tre alternativ för sexualitet, heterosexuell, 
homosexuell och annat. Dessa frågor var relevanta för undersökningen då tidigare forskning 
(Glassenberg et al. 2009) har visat det finns en viss skillnad mellan hur heterosexuella och 
homosexuella upplever olika ansikten.  

I webbenkäten visades artefakten i form av bilderna av modellerna upp i en slumpmässig 
bestämd ordning. Detta val gjordes för att informanterna inte skulle upptäcka ett mönster då 
de inte var informerade om exakt vad undersökning handla om. Anledningen bakom detta 
var att få in så genuina svar som möjligt. Under varje bild fanns en sluten fråga och en öppen 
fråga. Den slutna frågan löd ”Ranka ansiktet efter hur tilltalande du uppfattar ansiktet (1 är 
lägst och 5 är högst)”. Här kunde informanterna välja en siffra mellan 1 till 5 utefter hur de 
upplevde bilden på ansiktet. Efter den slutna frågan följde en öppen fråga som löd ”Beskriv 
kortfattat varför du upplever ansiktet som du gör”. Denna fråga är till för att kunna få ett 
mer ingående svar till varför informanten numrerat bilden som hen gjort.  

Webbenkäten lades upp på tre olika facebook-grupper  (Facebook, Incs, 2004)om 
fokuserade på spel och som är svenskspråkiga. Detta val gjordes för att ha en urvalsgrupp. 
Webbenkäten låg uppe ungefär 1 vecka i respektive grupp. När denna tid hade gått samlades 
svaren in. Totalt har 40 personer svarat på enkäten. Först analyserades svaren för att få en 
generell bild av hur alla informanter hade uppfattat de olika bilderna. Dessa svar delades 
upp i negativa, positiva, neutrala och återkommande svar. Efter att ha analyserat svaren ur 
ett generellt perspektiv delades svaren upp ut efter kön och sexualitet. Detta betydde att 9 
olika kategorier skapats. Dessa kategorier är heterosexuella män, homosexuella män, annat 
män, heterosexuella kvinnor, homosexuella kvinnor, annat kvinnor, heterosexuella annat, 
homosexuella annat och annat annat.  

Genom att titta på vad de olika grupperna hade rankat de olika ansiktena som och vad deras 
textsvar var kunde man få en överblick över hur de olika grupperna förhöll sig till bilderna av 
ansiktena. Det var bara två grupper som inte hade några informanter överhuvudtaget och 
det var homosexuella män och heterosexuella annat. Detta betyder att det inte gick att göra 
någon analys på dessa två grupper. Det var även vissa kategorier som hade få svarande så 
som gruppen annat män, gruppen annat annat, homosexuella kvinnor och  gruppen 
homosexuella annat. Detta betyder att det kan vara svårt att se hur dessa grupper upplever 
ansiktena då det existerar för få informanter inom dessa grupper.  
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5.2 Analys 

 

Figur 18: Cirkeldiagram över informanternas kön och sexualitet  
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Figur 14 

 

Figur 19: Övergripande tabell över det första ansiktet som visades i enkäten 
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Figur 20: En djupgående tabell över alla svar och text svaren för det första ansiktet i 
enkäten 

Det första ansiktet som visades i webbenkäten var det andra ansiktet på spektrumet (Figur 
14). Det var feminint men hade fortfarande vissa androgyna drag. Övergripande fick det ett 
högt betyg jämfört med de andra ansiktena, då 35% valde siffran 3 och 30% valde siffran 4 
medan bara 10% valde siffran 1 och 22,5% valde siffran 2. Återkommande ord var sådana ord 
som gammal, trött, vänlig och pålitlig. Det fanns en hel del informanter som upplevde 
ansiktet som en äldre kvinna. De som gav lägre betyg gjorde detta då de upplevde att ansiktet 
var slitet och trött. De som gav höga poäng uttryckte att de tyckte att ansiktet såg vänligt och 
öppet.  

Heterosexuella män som var 16 av de 40 svarande och var neutrala om än något positiva mot 
ansiktet då 6 st av dem svarade siffran 3 och tre informanter från denna grupp svara siffran 
4. Det var bara två informanter som svara siffran 2 och två informanter som svara siffran 1. 
Samma kan sägas om heterosexuella kvinnor som var 8 av de 40 svarande. 3 av 
informanterna i denna grupp gav siffran 4, 2 informanter gav siffran 3, två andra 
informanter gav siffran 2 och bara en gav siffran 1.   

Gruppen män som definierar sig som varken homosexuell eller heterosexuell är för liten för 
att kunna dra någon slutsats av deras svar. Enbart två informanter fanns i denna grupp och 
deras svar hade för stor spridning för att dra någon slutsats av. Den ene rankade ansiktet 
med 2, den andre med 4. Samma gäller homosexuella kvinnor, även där kom det bara in två 
svar som var helt olika då den ena kvinnan ranka ansiktet 1 och den andra 3. Kvinnor som 
identifierar sig som något annat än homosexuell eller heterosexuell var 9 av de 40 
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informanterna och sex informanter i denna grupp rankade ansiktet med en 3:a, alltså kände 
de neutralt för ansiktet. Två informanter i denna grupp rankade ansiktet med en 2:a och en 
rankade det med en 4:a.  

 
Figur 16 

Figur 21: Övergripande tabell över det andra ansiktet som visades i enkäten 
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Figur 22: En djupgående tabell över alla svar och text svaren för det andra ansiktet i 
enkäten 

Ansikte nummer två i ordningen i enkäten var det androgyna ansiktet med delvis manliga 
drag (Figur 16). Övergripande rankades det lågt, då så mycket som 47,5 % rankade det med 
siffran 2, alltså hälften av de 40 informanterna. Informanterna uppfattade det som argt, trött 
och maskulint. Heterosexuella män, heterosexuella kvinnor och kvinnor som varken 
identifierar sig som homosexuell eller heterosexuell gav ansiktet låga siffror. Sex informanter 
av de heterosexuella männen gav ansiktet siffran 2 och fem informanter av de heterosexuella 
männen gav siffran 1. De som identifierade sig som varken man eller kvinna och dessutom 
inte definierade sig själva som varken heterosexuella eller homosexuella upplevde ansiktet 
väldigt splittrat. Två av dem gav ansiktet siffran 4  och en av dem gav siffran 1. De få 
homosexuella kvinnor och gruppen män som identifiera sig som varken heterosexuell eller 
homosexuell gav ansiktet 2 eller 3. Återkommande beskrivningar från alla grupper var att 
ansiktet såg argt och trött ut.  
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Figur 17 

 

Figur 23: Övergripande tabell över det tredje ansiktet som visades i enkäten 
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Figur 24: En djupgående tabell över alla svar och text svaren för det tredje ansiktet i 
enkäten 

Det tredje ansiktet som visades i enkäten var det fullt maskulina ansiktet. Övergripande 
uppfattade informanterna ansiktet som grovt och slitet men lugnt. Det fanns en uppfattning 
om att det var en äldre man. Heterosexuella män och kvinnor gav ansiktet både låga och 
höga siffror. Fyra heterosexuella män gav ansiktet siffran 1 och 5 heterosexuella män gav 
siffran 4. Två heterosexuella kvinnor gav ansiktet siffran 2. Två andra heterosexuella kvinnor 
gav siffran 3 och två andra kvinnor från samma grupp gav siffran 4. Detta kan bero på att 
precis som den övergripande uppfattningen att vissa uppfattade det som grovt och slitet 
medan andra uppfattade det som lugnt. Även de andra grupperna gav både låga och höga 
siffror. När det kommer till detta ansikte hade alla olika uppfattning oberoende av vilken 
grupp de tillhörde.  
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Figur 15 

 Figur 25: Övergripande tabell över det fjärde ansiktet som visades i enkäten 



 29 



 30 

 

Figur 26: En djupgående tabell över alla svar och text svaren för det fjärde ansiktet i 
enkäten 
 

Det fjärde ansiktet i enkäten var det fullt ut androgyna ansiktet (Figur 15). Den övergripande 
uppfattningen var att ansiktet uppfattades som neutralt. Ord som användes för att beskriva 
ansiktet var ord så som neutral och vänlig.  Heterosexuella män hade en neutral uppfattning 
av ansiktet vilket innebär att de flesta gav ansiktet siffran 3. Fyra personer i denna grupp 
rankade ansiktet med siffran 3, tre andra personer i denna grupp ranka ansiktet med siffran 
2 och tre personer från samma grupp ranka ansiktet med siffran 4. Heterosexuella kvinnor 
hade en väldigt spridd uppfattning så det är svårt att veta vad de tycker. Det var två 
informanter på varje siffra förutom 1. Kvinnor som identifierade sig som varken homosexuell 
eller heterosexuell hade en neutral syn på ansiktet då fem stycken från denna grupp ranka 
ansiktet med siffran 3. En av dessa kvinnor som gav siffran 3 kommenterade att ansiktet var 
”ganska neutralt” medan en annan kvinna i samma grupp som gav siffran 3 kommentera 
”Ansiktet ser smalare ut igen. Glad”. Även de andra grupperna hade en neutral syn på 
ansiktet då de flesta gav ansiktet siffran 3.  
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Figur 13 

 

Figur 27: Övergripande tabell över det femte  ansiktet som visades i enkäten 
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Figur 28: En djupgående tabell över alla svar och text svaren för det femte ansiktet i 
enkäten 

Det sista och femte ansiktet som visades i enkäten var det fullt ut feminina ansiktet (Figur 
13). Övergripande så beskrevs ansiktet som argt men vackert och feminint. Den generella 
rankningen låg någonstans i mitten och var därför neutral. Som man kan se av tabellen hade 
30% rankat ansiktet siffran 2, 22,5 % siffran 3 och 30% siffran 4. Heterosexuella män 
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uppfattade ansiktet neutralt och fem informanter ur denna grupp rankade ansiktet siffran 2 
medan fyra informanter från denna grupp rankade det 3. Det kan ha och göra med att de 
upplevde det som argt. Heterosexuella kvinnor reagerade splittrat och de precis som de 
heterosexuella männen upplevde ansiktet som argt. Fyra informanter ur gruppen 
heterosexuella kvinnor rankade ansiktet 2 medan fyra andra informanter från samma grupp 
ranka ansiktet med siffran 4.  Kvinnor som identifierade sig som varken heterosexuella eller 
homosexuella upplevde dock ansiktet positivt. En av dessa kvinnor påpekade att hon gillade 
de stora ögonen och läpparna, vilket är typiska feminina drag. Tre informanter ur denna 
grupp rankade ansiktet 4 medan två andra informanter rankade ansiktet med siffran 3.  

5.3 Slutsatser 
Om man tittar på vad informanterna har svarat kan man se ett mönster. Ordet feminint 
förknippas med positiva ord som vacker och de ansikten som hade mer typiska feminina 
drag fick höga siffror. Det mest feminina ansiktet fick dock inte lika höga siffror som det 
androgyna ansiktet med något feminina drag. Detta kan bero på precis som några av 
informanterna skrivit att det feminina ansiktet är onaturligt och överdrivet. Detta kan betyda 
att feminina ansikten är åtråvärda men inte när de feminina dragen överdrivs. Trots tidigare 
forskning (Anderson, 2010; Nowak & Rauh, 2005) som visat att androgyna ansikten 
uppfattas negativt så visar denna undersökning att den generella synen på det androgyna 
ansiktet är neutralt. Det fanns alltså varken en positiv eller negativ upplevelse runt det 
ansiktet. Båda de maskulina ansiktena uppfattades som negativa av alla informanter. 
Maskulint användes tillsammans med ord som arg och grov och därmed kan man dra 
slutsatsen att maskulina drag i allmänhet upplevs som negativt av informanterna. Resultatet 
från denna undersökning stämmer överens med de iakttagelser som Rhodes (et al. 2000) 
och Schwind (et al. 2015) gjort om att feminina drag uppskattas mer än maskulina drag.  

I stort uppfattade heterosexuella män och kvinnor ansiktena lika förutom det androgyna 
ansiktet där männen uppfattade det tydligt som neutralt medan kvinnorna var väldigt 
splittrade i åsikt. Det visar dock en tendens att heterosexuella män och kvinnor delar åsikt 
om vad som är tilltalande i ett ansikte vilket stämmer överens med Glassenbergs (et al. 
2009) iakttagelser. Kvinnor som identifierade sig som varken heterosexuella eller 
homosexuella uppfattade nästan alla ansikten helt neutralt. De stack dock ut på det feminina 
ansiktet där de var den grupp som satt högst betyg på det ansiktet. Detta kan tyda på att 
denna grupp uppskattar överdrivna feminina drag mer än heterosexuella män och kvinnor.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
För att man skall tycka om något är attraktion en viktig del. Detta betyder att vi människor 
måste känna någon form av attraktion till det vi tittar på för att vi skall tycka om det 
(Schneider, Wang, Yang. 2007). Mycket visar på att attraktion till just ansikten beror på 
både biologiska och psykologiska faktorer. Tidigare forskning (Rhodes, 2005; Thornhill & 
Gangestad, 1999) har visat på att ansikten med könstypiska drag oftast upplevs som mer 
attraktiva än androgyna ansikten. Även när det kommer till datorgenererade ansikten har 
detta visat sig delvis vara sant (Schwind et al. 2015; Nowak & Rauh, 2005). Det finns också 
en skillnad mellan hur heterosexuella kvinnor och män och homosexuella kvinnor och män 
uppfattar ansikten (Glassenberg et al. 2009). Det denna undersökning har försökt svara på 
är:   

Hur uppfattar människor androgyna ansikten i datorgenererade karaktärer? 

För att undersöka frågeställningen skapades en artefakt bestående utav fem 3D-modellerade 
ansikten med olika könstypiska drag. Ansiktena gick från att vara fullt feminint till fullt 
maskulint i ett spektrum. Denna artefakt testades genom en webbenkät som lades ut på tre 
olika svenska facebook-grupper (Facebook, Inc, 2004) med fokus på spel.  

Undersökningen visade att androgyna datorgenererade ansikten uppfattades som neutrala. 
Feminina ansikten uppfattades som mer attraktiva medan maskulina ansikten uppfattades 
som oattraktiva. Det kunde tyvärr inte göras någon bedömning utifrån kön och sexualitet då 
de var för få informanter från vissa grupper.  

6.2 Diskussion 
Androgynitet hos datorgenererade är ett ämne som inte är fullt kartlagt än. Det finns många 
studier om könstypiska drag hos ansikten på riktiga människor men det är bara dem senaste 
åren man även börjat studera detta hos datorgenererade ansikten (Rhodes, 2005; Thornhill 
& Gangestad, 1999; Schwind et al. 2015; Nowak & Rauh, 2005; Glassenberg et al. 2009; 
Anderson, 2010; Cunningham et al. 1995; Welling et al. 2009). Attraktion är en väsentlig del 
för att man skall tycka om något (Schneider, Wang, Yang. 2007). Den undersökning som har 
gjorts i denna studie har försökt ge en övergriplig syn om hur olika grupper baserat på deras 
kön och sexualitet uppfattar androgynitet och olika könstypiska drag hos datorgenererade 
ansikten. Tidigare forskning (Glassenberg et al. 2009) har inte tittat på hur personer som 
definierar sig som varken heterosexuell eller homosexuell uppfattar ansikten. Tidigare 
forskning har inte heller tittat på hur transpersoner uppfattar ansikten (Glassenberg et al 
2009; Anderson 2010; Welling et al. 2013; Cunningham et al. 1995). Den undersökning som 
gjordes tillförde detta och därmed utvecklade på tidigare forskning.  

Det största problemet med den undersökning som gjordes var att det inte fanns tillräckligt 
många informanter i de olika grupperna och detta gjorde att det var svårt att dra någon 
egentlig slutsats om vad dessa grupper faktiskt tyckte. Det undersökningen visade är en 
övergripande syn på hur androgyna datorgenererade ansikten uppfattas. En annan faktor 
som kan ha påverkat undersökningen var valet att använda simpla texturer. En del 
informanter uppfattade att ansiktena var av låg grafisk kvalité. Detta kan bero på att 
texturerna inte hade någon färg eller textur. Även att fokus låg på ansiktet och inte resten av 
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huvudet kan ha gjort att vissa upplevde ansiktena mindre tilltalande på grund av att resten 
inte var lika välgjort som ansiktena.  

Artefaktens utseende och produktion baserades på tidigare forskning. I Schwinds (et al. 
2015) studie användes en form av karaktärsskapare där informanterna själva kunde skapa 
olika ansikten. Den artefakt som skapades för den undersökning som gjorts i denna studie 
var baserat på utseendet av de olika ansiktena som skapades i Schwinds studie. Stilen på 
ansiktena var även inspirerade utav Burleighs (2009) artefakt i sin studie om Uncanny 
Valley. I sin studie skapade Burleigh en artefakt i form av ett spektrum av olika ansikten. 
Denna idé användes även för artefakten i denna undersökning.  

Den undersökning som gjorts är viktig ur ett genusperspektiv då den undersöker hur olika 
människor uppfattar könstypiska drag hos datorgenererade ansikten och om överlappning 
mellan dessa drag påverkar uppfattningen. Istället för att ta en fullt ut socialt perspektiv på 
denna fråga har denna undersökning valts att baseras på forskning som haft en biologisk 
vinkel. Det är självklart svårt att veta om även sociala aspekter har spelat in i 
undersökningen då sociala aspekter ofta överlappar med biologiska faktorer, speciellt när det 
kommer till skönhet (Taga 2012).  Denna undersökning utfördes för att få en förståelse om 
det finns någon skillnad mellan hur människor uppfattar androgyna drag i datorgenererade 
ansikten jämfört med hur människor uppfattar androgyna drag i verkliga ansikten.  

Anledningen bakom denna undersökning är att få veta om man kan skapa karaktärer med 
androgyna ansiktsdrag i media utan att det påverkar hur karaktären uppfattas. I dagens 
media speciellt i datorspel så är karaktärerna skapade på ett sådant sett att de 
utseendemässigt har väldigt könstypiska drag (Buckingham et al. 2006). Frågan är om man 
kan vidga på detta och skapa mer varierade karaktärer i media utan att påverka hur 
omtyckta dem är. Den här undersökningen har visat att det går att ha mer variation i de 
karaktärer man skall sympatisera med. Då resultatet var neutralt mot androgyna ansikten 
kan man anta att en större variation av ansikten i media nödvändigtvis inte behöver vara en 
dålig grej. Det behöver inte vara en bra grej heller men undersökningen har visat att det inte 
är något man måste undvika när man designar karaktärer man skall sympatisera med. 

Den här studien är intressant ur ett psykologiskt och biologiskt perspektiv då den 
undersöker hur olika människor baserat på deras kön och sexualitet uppfattar androgynitet 
och könöverskridande drag hos ansikten som är datorgenererade. Studien ger oss en viss 
förståelse i hur människor resonerar runt kön och skönhet i förhållande till media och det 
artificiellt skapade. Eftersom media är en förlängning av den verkliga världen (Taga 2012) är 
det intressant att se om det finns någon skillnad i hur personer uppfattar kön och skönhet 
när det kommer till datorgenererade ansikten jämfört med verkliga ansikten. Enligt tidigare 
forskning (Anderson, 2010; Nowak & Rauh, 2005) har androgynitet hos ansikten varit något 
negativt dock verkar det inte vara så när det kommer till datorgenererade ansikten. Detta 
öppnar upp för vidare forskning i hur man kan använda datorskapat media för att bredda 
synen på kön och skönhet.   

Det kan dock vara svårt och veta om resultatet i undersökningen beror på att vi uppskattar 
feminina ansikten i media mer på grund av att vi dagligen utsätts för objektifiering av 
kvinnor i media i form av reklam, film etc, eller om det är för att vi faktiskt gillar feminina 
ansikten i grunden.  Den här undersökningen tar en väldigt ytlig vinkel på ett djupare ämne. 
Resultatet visar att maskulina drag utseendemässigt inte är åtråvärda men detta behöver 
inte betyda att maskulina egenskaper och personligheter inte är det mest åtråvärda i 



 37 

samhället. Det enda som den här undersökningen har visat är att androgyna drag hos 
ansikten uppfattas varken negativt eller positivt. Jag tror personligen att anledningen varför 
de feminina ansiktena uppfattades positivt är dels på grund av all den media som vi dagligen 
konsumerar där kvinnor är vackra objekt att titta på. Jag tror även att de maskulina 
ansiktena uppfattades negativt då hårda former uppfattas hotande och maskulina ansikten 
innehåller mycket hårda former.  

6.3 Framtida arbete 
Det finns många olika sett som detta arbete kan utvecklas. Den mest självklara 
fortsättningen är att ha webbenkäten uppe längre och på fler forum för att kunna få fler antal 
informanter i de olika grupperna. På detta sätt kan man få en tydligare uppfattning om vad 
de olika grupperna känner för de olika ansiktena. Att även utföra intervjuer och inte bara 
lägga upp en webbenkät kan vara relevant då man får mer djupgående svar. Man kan även 
jobba vidare med artefakten då många faktorer som påverkar attraktion valdes bort på grund 
av tid. Både färg och textur på huden påverkar och därmed kan det vara något att testa ihop 
med könstypiska drag i ansiktet (Borelli & Berneburg, 2010; Stephen et al. 2009). Även att 
testa hur hår påverkar olika ansikten kan vara relevant att studera då frisyrer har visat sig ha 
en påverkan på hur ansikten uppfattas (Nowak & Rauh, 2005). Det kan även vara relevant 
att utveckla studien till mer sociala aspekter då denna studie i huvudsak har fokuserat på att 
besvara frågeställningen ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv.  

Då denna undersökning bara har visat tendenser till hur olika grupper uppfattar olika 
ansikten med olika könstypiska drag är den viktigaste utvecklingen av denna studie att få in 
mer informanter och definiera de olika grupperna ännu mer än vad som har gjorts i denna 
studie. Det kan även vara intressant att se hur olika etniska grupper uppfattar 
datorgenererade ansikten. Det är även relevant att göra intervjuer och få en djupare 
förståelse över varför folk svarar som de gör. På detta sätt skulle man även kunna få reda på 
om deras svar beror på sociala aspekter eller biologiska. Undersökningen hade även hjälpts 
av forskning om hur sociala aspekter påverkar vår uppfattning av skönhet och 
könsstereotypiska drag. Det är även relevant att skapa en artefakt med ett bredare spektrum 
för att få ett mer varierat och djupgående resultat av undersökningen. Den största 
bakomliggande faktorn varför detta inte har gjorts i denna studie är p.g.a. tid. Med mer tid 
skulle denna undersökning kunna bli mer djupgående, ha med mer faktorer i artefakten, 
undersöka ur en social vinkel och få mer informanter för att kunna få en tydligare slutsats.  
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