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Sammanfattning 
 

Denna undersökning har undersökt om en karaktärs korrekta kroppsspråk kan utläsas 

även om kontext för karaktären (som handling eller personlighetsförklaring) saknas och 

vilka för- och nackdelar en sådan utläsning innebär. Bakgrundsteorin utgick ifrån 

Isbisters redogörelse för kroppsspråkets betydelse i spel (2006), Nikolajevas utläggning 

av karaktärsgestaltning i barnböcker (2000) och Hintons definition av stereotyper 

(2002). För att utvärdera detta skapades bilder av karaktärer från barnboksserien Kiras 

och Luppes Bestiarium och en neutral karaktär poserade på olika sätt, som sedan 

utvärderades i två enkätundersökningar. En undersökning utfördes mot barn ur 

böckernas målgrupp och den andra mot vuxna respondenter. Undersökningarnas 

resultat visade på att trots att kontext saknas kan korrekt kroppsspråk för en karaktär 

utläsas och att betraktaren kan utläsa passande karaktärsdrag endast från 

karaktärsdesignen. Det kunde dock observeras att även om majoriteten kunde utläsa en 

karaktärs grundläggande drag, kunde vissa känslor som liknar varandra blandas ihop 

och tolkas olika beroende på individen.  

Nyckelord: Kroppsspråk, karaktärsdesign, gestaltning, trovärdighet, barnböcker 
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1 Introduktion 

 
Inom karaktärsgestaltning finns det ett stort antal faktorer att ha i åtanke, allt från yttre design 

till inre personlighet. Denna studie fokuserade på trovärdighet genom kroppsspråk, alltså 

icke-verbala signaler och hur de kan påverka intrycket av en karaktär. Om exempelvis en 

karaktär presenteras utanför sin narrativa kontext kan betraktare då ändå identifiera vilket 

kroppsspråk som bör passa dess personlighet? 

För att kunna undersöka kroppsspråk relaterat till karaktärers utseende har först 

bakgrundsstudier inom flera områden gjorts. Karaktärsdesign och stereotyper är en central 

del av hur karaktärer uppfattas och studierna har gett insikt i för och nackdelar inom området. 

En annan central del har varit icke-verbal kommunikation och dess potentiella betydelse för 

gestaltning av karaktärer inom olika medieformer. Detta har också lett till studerande av för- 

och nackdelar med bilder som medieform och hur specifikt genus ofta porträtteras i dessa 

sammanhang.  

Denna studie skedde i anknytning till ett externt samarbete, vilket är barnboksserien Kiras 

och Luppes Bestiarium, förkortat som KLUB. Då karaktärer från denna bokserie användes vid 

utvärderingen så genomfördes också studier angående böckernas handling, grafiska stil och 

karaktärsgestaltning. Denna analys kan ses som en del av projektarbetets arbetsmetod. 

För att utvärdera frågan om karaktärsgestaltning tecknades tre olika karaktärer från KLUB i 

fyra poseringar var, där en av poseringarna är neutral medan de andra tre visar respektive 

karaktärs personlighet. Alla tre tecknades i varandras poser. Dessa bilderna utvärderades i en 

enkätundersökning för barn i åldern 10–12 år, där de fick välja vilken av de personliga 

poseringarna som hör till vilken karaktär. De fick även fylla i vilka adjektiv de associerade med 

de olika poserna på ett separat papper där poserna representerades med en neutral figur som 

också utformades i det här arbetet. På detta sätt kunde det sedan analyseras hur de olika 

karaktärerna uppfattades beroende på vilken posering som valdes och hur denna posering 

tolkades. En fråga som undersöktes var om rätt kroppsspråk applicerades till rätt karaktär och 

vad för adjektiv som associerades med detta kroppsspråk. Denna studie fokuserade på att ge 

en inblick i kroppsspråkets betydelse och om dessa karaktärer, trots brist på en berättelse, kan 

uppfattas som trovärdiga och genuina med hjälp av det grafiskt gestaltade kroppsspråket – 

relaterat till figurernas utseende.  
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2 Bakgrund 

2.1 KLUB 

Under detta examensarbete sker studien i anknytning till ett externt samarbete vilket har med 

barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium, förkortas KLUB, att göra 

(https://www.his.se/klub/). Denna bokserie är ett delprojekt inom KASTiS; Kulturarv och 

spelteknologi i Skaraborg (https://www.his.se/kastis/). Syftet med projektet är att undersöka 

hur spelteknologi tillsammans med en modern barnbok kan användas i flera olika ändamål, 

som att skapa nya berättelser och hjälpa ett läsfrämjande syfte.  

Bokserien handlar om de två vännerna Kira och Luppe. Kira är en vampyr och Luppe är en 

hamnskiftare och tillsammans försöker de hjälpa till att stoppa Cirkusdirektören, ett troll som 

fått tag i ett så kallat bestiarium, en bok med information om massor med väsen. Bokserien 

följer Kira och Luppe när de reser runt till olika platser i det område som tidigare utgjorde 

Skaraborgs Län för att hjälpa sagoväsen de möter och stoppa Cirkusdirektören från att fånga 

in dem till hans cirkus (Erlandson & Jensen, 2016).  

I det här arbetet har tre av karaktärerna gestaltas i tre olika poseringar var. De tre olika 

poserna var densamma för alla tre karaktärerna. Bilderna fungerade både som 

utvärderingsmaterial för studien men även som karaktärsstudier inför illustrationsarbete för 

bokserien som också är en del av arbetet. Innan gestaltandet skedde det som arbetsmetod även 

en analys av deras karaktärer och tidigare design, för att ha som underlag för framtida 

enkätutformning och utvärdering av resultaten.  

2.1.1 Grafiska stilen 

Vid arbetet med och utvärderandet av bokserien KLUB är det värdefullt att undersöka seriens 

grafiska inspirationskällor och hur dessa kan påverka karaktärernas känslouttryck. KLUB-

böckerna kan man se har influenser i sin grafiska stil från manga. Manga är serier från Japan 

och även om de har sina egna genrer finns det vissa drag som gör manga speciellt och skiljer 

sig från västerländska serietidningar. Ett av dessa drag är att karaktärer i manga ofta 

porträtteras med liten näsa och lägger istället fokus på stora ögon och munnen för att förstärka 

känslorna (Lundström 2004, ss. 2–3). Dessa visuella drag kan man även se på karaktärerna i 

KLUB-böckerna, specifikt hos de två protagonisterna Kira och Luppe (Erlandson & Jensen 

2016). Lundström beskriver i sin bok att resultatet av detta blir att man skapar en känslobild 

istället för en avbild av ett mänskligt ansikte (2004, s. 3). På grund av att det är mer fokus på 

karaktärernas känslor i bilderna, anser han att det engagerar läsaren mer än många 

västerländska serier gör. De porträtteras ofta med en större rad av känslor vilket skapar 

engagemang och sympati hos läsaren och förstärker emotionernas roll i berättelsen 

(Lundström 2004, s. 6).  

Även om det inte är i relation till manga utan mer på ett grundläggande psykologiskt plan och 

i relation till spel så presenteras ett liknande koncept av spelforskaren Katherine Isbister i 

Better Game Characters by Design: A Psychological Approach (2006). I denna bok 

diskuterar hon konceptet babyface. Babyface syftar på typer av ansikten som helt enkelt är 

mer barnlika till exempel med mindre näsa, större ögon och en mindre haka. Enligt Isbister 

har just detta en tendens att få personer att uppfattas som till exempel mer sympatiska, varma, 

tillförlitliga, beroende och oansvariga. Babyface kan därför användas vid skapande av 

huvudkaraktärer för att framhäva de varma och sympatiska dragen (2006, ss. 10–12). Även 
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många av dessa babyface drag stämmer in på karaktärerna i KLUB och gör det enklare att 

framhäva sympatiska känslorna hos dem, likt hur Lundström presenterar idén om särdrag 

inom manga och dess påverkan på hur man uppfattar karaktärers känslor.   

2.2 Stereotyper och karaktärsdesign 

Det här arbetet berör flera ämnen angående karaktärsgestaltning. En ofta diskuterad del kring 

gestaltande av karaktärers yttre är stereotyper och i vilken grad dessa påverkar hur personer 

uppfattas. För att kunna utvärdera varierande karaktärer och vad som påverkar betraktarens 

uppfattning av dem är det värt att sätta sig in i stereotyper, dess påverkan och dess historia.  

Perry Hinton i boken Stereotyper, kognition och kultur (2002) presenterar det som att en 

stereotyp utvecklas genom tre delar. Den första delen är när en grupp av människor 

kännetecknas av något gemensamt, vilket kan vara exempelvis etnicitet, könstillhörighet eller 

ansiktsform. Den andra delen är när denna grupp tillskrivs ytterligare drag, även om dessa 

ytterligare drag inte har någon relation till den gemensamma faktorn. Dessa ytterligare drag 

behöver inte heller faktiskt stämma för alla individuella personer som tillhör gruppen. Den 

tredje delen av en stereotyp är att när en person identifieras som tillhörande av en grupp så 

antas de även ha de andra egenskaperna som associeras med gruppen (Hinton 2002, ss. 11–

12). 

Stereotyper som fenomen började på 1970-talet ses som ett mer komplext koncept och något 

som hörde till människans naturliga tankeprocess. Innan dess var det något som sågs som helt 

negativt, ett tankefel och något som behövde läras bort (Hinton 2002, s. 25). 

Under historien har stereotyper kunnat relaterats till olika fenomen, vissa med en mer 

problematisk association. I Tecknad Karaktär. Anatomi Fysionomi och Psykologi (Vipsjö & 

Bergsten 2014) redogör Vipsjö just för stereotypers relation till fysionomik. Den äldre 

betydelsen och användningen av fysionomik, syftar på idéen om att utifrån en persons gestalt, 

framförallt ansiktet och dess silhuett, så kan man läsa av personens karaktär, natur eller 

personlighet. Fysionomik har haft olika former och funnits på olika sätt genom tiderna och 

även ibland varit sedd som vetenskap i vissa cirklar (Vipsjö & Bergsten 2014, s. 33). I texten 

poängteras att även om vi idag inte skulle se fysionomi som en vetenskap och distansera oss 

själva från konceptet så använder vi fortfarande ändå oss av stereotyper på olika sätt. 

Användandet av djur i fabler är bara ett av dessa exempel (2014 s. 34), och ibland har personer 

närmat detta direkt till just vetenskapen om avläsandet av människor, till exempel att en 

person som har ansiktsdrag som liknar ett djur också skulle dela inre drag med djuret (2014 

s. 67). 

Isbister presenterar i Better Game Characters by Design: A Psychological Approach (2006) 

hur stereotyper kan ta form, till viss del i mer generella sammanhang men sedan också 

framförallt med fokus på spel.  Ett exempel hon tar upp angående stereotyper är hur en person 

som är välklädd i kostym och med välskött hår associerar man mer med rollen som en chef. 

Den personen faller mer in i stereotypen för hur en chef är, jämfört med någon som är mer 

slarvigt klädd.  

Isbister tar upp hur stereotyper kan ses som ett känsligt ämne vilket är av en anledning. De är 

beskrivna som kraftfulla sociala verktyg och kan forma hur personer uppfattar andra. Detta 

till den grad att stereotyper även omedvetet kan påverka hur man uppfattar en person endast 

för att de hör till en viss stereotyp. Dock poängterar Isbister att stereotyper har ett syfte. De 
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hjälper människor möta andra människor och läsa av dem på ett sätt som sparar tid och 

energi. Stereotyper kan göra vardagliga möten mer bekväma och förutsägbara. På samma sätt 

skriver också Isbister att de har en funktion i spel. Stereotyper används ofta i spel och kan till 

exempel vara hjälpsamma i de typer av spel med högt tempo där spelaren kan behöva snabbt 

identifiera karaktärer som fiender eller vänner. En bra och minnesvärd design enligt Isbister 

kan skapas igenom att använda sig av stereotyper men sedan ge karaktären något drag som 

går emot förväntningarna (2006, ss. 12–14). 

I handboken Drawing Cartoons and Comics for Dummies, tar även serietecknaren Brian 

Fairrington (2009) upp stereotyper och hur de kan användas. Han nämner till exempel att vid 

gestaltandet av en karaktärs kroppsform kan skaparen använda sig av stereotyper som den 

stora tjocka glada mannen. Det finns dock också potential i att bryta stereotyper, som att ha 

en lång man med mycket muskler som visar sig vara feg. Fairrington skriver att både realism 

och fantasifullhet är en del av att skapa karaktärer som är universella men ändå unika (2009 

s. 107).   

Stereotyper är ett återkommande fenomen i olika former av medier och kan ha en tydlig 

påverkan på hur människor uppfattar andra människor, men även fiktiva karaktärer. Vid 

studier av icke-verbal kommunikations påverkan på karaktärsgestaltning är det viktigt att ha 

i åtanke hur även stereotyper spelar roll i att forma betraktarens uppfattning av karaktären.   

 

2.3 Kroppsspråk 

2.3.1 Icke-verbal kommunikation 

Isbister presenterar i Better Game Characters by Design: A Psychological Approach (2006), 

olika typer av icke-verbal kommunikation och hur dessa påverkar på vilket sätt en person, och 

även en karaktär i ett fiktivt medium, uppfattas. I det här fallet skriver hon framförallt utifrån 

spelkaraktärer. Det som presenteras som viktiga designaspekter att ha i åtanke är signaler som 

påvisar exempelvis dominance (dominans) och agreeableness (samarbetsvillighet). Dessa 

faktorer har tydliga signaler knutna till sig då de ses som viktiga för grundläggande mänskligt 

beteende och hur man tolkar social hierarki. De ses också som grundläggande i olika områden 

inom psykologi (2006, ss. 24–26). Isbisters begreppsanvändning kan därför vara användbart 

i detta arbete som kommer studera applicering av olika kroppsposer till samma karaktärer och 

dessas påverkan på betraktaren.  

Agreeableness syftar på signaler som tyder på social öppenhet och vänlighet (öppen 

samarbetsvillighet). Även om vissa kulturella skillnader kan finnas så framhäver Isbister 

några grundläggande drag som tyder på detta, både för ansikte och kropp.  En person som 

uppvisar en högre grad av agreeableness har förmodligen någon nivå av leende och håller 

ögonkontakt utan att stirra. Kroppsspråket är annars avslappnat och öppet och om de 

kommunicerar med någon annan har de en tendens att stå närmare den de samtalar med och 

även luta sig framåt mot dem (Isbister 2006, ss. 27–30). 

Dominance syftar på signaler som påvisar hur högt upp karaktären är i den sociala hierarkin 

som finns i dess omgivning (dominans, utåtriktad självsäkerhet). Icke-verbala signaler som 

tyder på en hög placering i hierarkin är ofta överlag mer ögonkontakt men specifikt mindre 

när personen lyssnar på någon annan. Jämför man med signaler för någon lägre ned i 

hierarkin så har de en tendens att ha mindre ögonkontakt men mer när de lyssnar. De har 
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också en tendens att le mer och undvika att stirra, jämfört med någon mer dominant. När det 

kommer till själva kroppsspråket har en dominant person ett mer öppet och lugnt sådant men 

tar också ofta upp mer plats med gester och kan även beröra den de pratar med. Detta är en 

stark kontrast till någon längre ned i hierarkin som i stället håller samman sin ställning, ofta 

uppfattas som mer nervös med gester som att personen rör vid till exempel sitt hår eller 

ansikte. Att hålla huvudet lågt är också en signal som tyder på underlägsenhet (Isbister 2006, 

ss. 30–35). 

 

 

Figur 1 Agreeableness och dominance är inte motsatser som de beskrivs av 
Isbister. I figuren ovan framgår hur begrepps motsatser kan användas, med exempel 
på karaktärer från ett spel och var de skulle placera sig, med protagonisten i mitten. 

(Isbister 2006, s. 38). 

Agreeableness och dominance är separata begrepp och inte motsatser men har vissa 

gemensamma icke-verbala signaler som återkommer i Isbisters beskrivningar av dem till 

exempel ögonkontakt (2006). Dessa begrepp skapar intressant dynamik när de kombineras. 

En karaktär kan ha hög agreeableness och låg dominance, eller tvärtom, eller någon annan 

kombination. Dessa variationer skapar olika typer av uttryck och kan associeras med specifika 

typer av karaktärer. Isbister tar upp exempel på typiska karaktärsroller och hur de placerar sig 

när det kommer till agreeableness och dominance. En mentor-karaktär har ofta hög 

agreeableness då den är trevlig mot och stödjer huvudkaraktären. Mentor-karaktärer har 

också ofta hög dominance vilket är det som gör att karaktären blir en auktoritet och gör dem 

till en person som huvudkaraktären ser upp till (2006 s. 238). En karaktär som är mer av en 

medhjälpare å andra sidan har ofta lägre dominance än huvudkaraktären men har fortfarande 

ändå en hög agreeableness (2006, s. 234). Det går förstås också att leka med dessa roller för 

att skapa minnesvärda och dynamiska karaktärer och karaktärsinteraktioner. Isbister tar upp 

hur att bryta sociala stereotyper kan göra karaktärer mer intressanta just för att de blir mer 

unika, till exempel bryta de konventionerna av hur en mentor traditionellt brukar porträtteras 

som en gammal man och istället gestalta en mentor som en ung kvinna (2006, s. 251).  

Dessa icke-verbala signaler och designaspekterna dominance och agreeableness som 

presenteras är ytterst relevanta för utredningen över karaktärernas kroppsspråks påverkan. 
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Detta även för att kunna se om resultaten stämmer överens med riktlinjerna presenterade av 

Isbister.  

2.3.2 Betydelse för karaktärsgestaltning 

I Tecknad Karaktär redogör Vipsjö (2014) för hur just icke-verbala beteenden är en viktig del 

av processen när man skapar en karaktär. Dess gester, rörelser, poser, mimik och andra 

visuella attribut som kläder, kan hjälpa att etablera karaktärens status och personlighet. 

Medvetna val angående detta kan hjälpa till att skapa en distinkt och tydlig karaktär. 

Presentationssättet kan även förstärka trovärdigheten hos karaktären och betraktarens 

engagemang för den (2014, s. 87). 

Barnboksforskaren Maria Nikolajeva tar i sin bok Bilderbokens pusselbitar (2000) upp hur 

bilder kan framhäva en handling. Exemplet hon tar upp är från en bok där texten är relativt 

neutral och saklig men istället framförs karaktärernas känslor igenom bilderna. 

Kroppsspråket tas upp och det diskuteras hur detta framhäver karaktärernas sinnesstämning 

och dynamik. Vid berättelsens början porträtteras den ena karaktären, som ska ut på en resa, 

med huvudet hållet högt, självsäker posering och ett leende. Å andra sidan har den andra 

karaktären, som lämnas kvar hemma, sitt huvud nedböjt med ett sorgset ansiktsuttryck och i 

en följande bild visas hon även ensam i bakgrunden. Nikolajeva presenterar här exempel på 

hur karaktärernas poseringar och placering, både i rummet och gentemot andra karaktärer, 

kan framhäva känslor och sinnesstämningar, även om de inte egentligen nämns i den 

ursprungliga texten bilderna illustrerar (2000, s. 154). Exemplet med dels karaktären som ska 

ut på resa och dels den som ska stanna hemma, stämmer väl med Isbisters begrepp ovan om 

agreeableness och dominance. Dock är kanske Nikolajevas exempel med karaktären som 

tvingas stanna hemma en mer underlägsen form av agreeableness. 

Även serieforskaren Karin Kukkonen framhäver i Studying Comics and Graphic Novels 

(2013) betydelsen av kroppsspråk vid berättande och karaktärsgestaltning, här i seriernas 

form. Ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förstärka en berättelse och ge mycket information 

till betraktaren som inte text kan, skriver hon. Dock poängterar Kukkonen även kontextens 

(handlingens) betydelse för att betraktaren ska kunna förstå vad karaktären känner. Detta 

hjälper betraktaren att uppfatta vad ansiktsuttrycket och poseringen faktiskt är menade att 

betyda. Om det presenteras en anledning till att en karaktär är arg i narrativet så är det enklare 

att förstå uttrycket i karaktärens ansikte. Karaktärens mimik och kroppsspråk hjälper läsaren 

att förstå hens känslor vilket ökar betraktarens förståelse för karaktärens passioner och 

handlingar (2013, ss. 15–16).  

I spelutvecklaren Tuuli Saarinens masteruppsats Emotional matters. Delineating the 

industry professional’s view on emotion in video games (2011) presenteras åsikterna hos 

professionella spelutvecklare om hur känslor kan användas vid utveckling spel. En intressant 

del som tas upp, av spelutvecklare i studien, är att det finns begränsat av känslor i spel men 

också att detta är något som bör utvecklas för att skapa mer engagerande spelupplevelser. De 

menar att en viktig del av känslomässigt engagemang från spelarens sida skapas av 

spelkaraktärer, specifikt karaktärer som känns äkta. De nämner även att det finns en brist på 

karaktärer vars personlighet förs fram genom animationen och att de därför egentligen inte 

skapar trovärdiga interaktioner (2011, ss. 40–41). Konceptet credibility, eller då översatt till 

trovärdighet, tas också upp här. Karaktärerna behöver visa trovärdiga mänskliga känslor för 

att spelaren ska kunna sympatisera med dem (2011, ss. 49–50). Spelutvecklarna diskuterar 

enligt Saarinen de visuella elementens påverkan, och det som fick mest uppmärksamhet var 
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just spelkaraktärerna. Karaktärernas uttryck, gester och posering var viktigt för att visa 

känslor, och även då framkalla engagemang hos spelaren. Texten tar upp vikten av en signatur 

pose (grundpose) och hur en enkel sak som kurvan på en ryggrad kan förändra hela intrycket 

av en karaktär (2011, ss. 54). 

I handboken Drawing Cartoons and Comics for Dummies, tar serietecknaren Brian 

Fairrington (2009) upp hur icke-verbal kommunikation är betydelsefullt och bör hjälpa till att 

framföra viktiga delar av berättandet inom serietecknande. Fairrington förklarar hur vissa 

ansiktsuttryck kan hjälpa läsaren förstå vad karaktären känner och reagerar på. Han 

presenterar sedan riktlinjer för hur olika känslor kan porträtteras med hjälp av ansiktsuttryck.  

Riktlinjer för ett argt ansikte är till exempel ögonbryn riktade ned och inåt, öppen mun och 

visade tänder och spända kinder. Å andra sidan visas också exempelvis riktlinjer för ett 

glädjefyllt ansiktsuttryck då ögonen är öppna, alternativt stängda om de skrattar mycket, 

mungiporna tillbakadragna i ett stort leende och kinderna och öronen dras tillbaka på grund 

av detta (2009, s. 121). Dessa riktlinjer är relevanta för arbetet då de ger specifika riktlinjer för 

ansiktsuttryck och känslor, även om de är ur ett ibland överdrivet serietecknande perspektiv 

på illustrationerna, presenterar de riktlinjer som skulle gå att använda på mer subtila grafiska 

stilar.  

Utifrån dessa texter ges en överblick över hur icke-verbal kommunikation hjälper till med 

karaktärsgestaltning i olika typer av medieformer och på olika sätt.  

 

2.4 Genus och förväntningar på karaktären 

Då denna studie hanterar hur karaktärer uppfattas så är också ett genus-perspektiv relevant, 

för att se hur den aspekten kan påverka betraktarens uppfattning av en karaktär och 

förväntningarna som kan uppstå på grund av detta. 

Nikolajeva (2000) tar i sin bok om bilderböcker upp konceptet performativt genus, som syftar 

på diskussion om karaktärers beteenden och hur det relaterar till deras genustillhörighet. Hon 

diskuterar exempel på om och hur karaktärerna följer dessa förväntningar.  I många fall när 

det kommer till barnböcker så är huvudkaraktärens genustillhörighet relativt oviktig då det 

ofta inte direkt påverkar handlingen, vilket Nikolajeva menar är på grund av bilderböckers 

ofta unga publik där inte sådana distinktioner formats än. Dock tar hon upp att även om det i 

texten först kan verka neutralt så skapar karaktärernas utseende och uppfattade 

genustillhörighet direkt förväntningar hos läsaren på hur karaktärerna ska bete sig (2000, ss. 

166–167). 

Beteende är ofta stereotypiskt, så även om det inte skulle vara omöjligt att ändra en fiktiv 

karaktär från flicka till pojke blir ofta framtoningen annorlunda. En manlig karaktärs busiga 

beteende kan ses som mer naturligt medan en kvinnlig karaktärs likadana beteende kan ses 

som mer normbrytande. Om till exempel huvudkaraktären är en pojke eller flicka kan det först 

ses som att det inte spelar någon roll, men om den skulle bytas skulle dynamiken kunna bli 

annorlunda. Detta kan också diskuteras angående relationerna mellan karaktärerna i 

bilderboken, till exempel ett barn till sin förälder. Om det är en konflikt mellan ett barn och 

dess förälder kan man diskutera hur dynamiken ändras beroende på om föräldern är en 

mamma eller pappa (2000, ss. 167–168).  
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2.4.1 Gestaltning av genus i bild 

Nikolajeva poängterar också att relationen mellan bild och text kan vara olika angående genus. 

En text kan vara vag i sina beskrivningar, till exempel bara beskriva ”en pojke och en flicka” 

och sedan kan illustrationen visa en pojke och en flicka på ett ytterst stereotypt sätt, trots att 

ingenting i originaltexten pekade mot detta.  Hon skriver även att dessa stereotypa val kan 

vara svårare att upptäcka, jämfört med om både originaltexten och bilderna delar detta 

stereotypa tankesätt (2000, s. 170).  

Stereotypiska skildringar av könsroller har en tendens att uppstå även om kreativa val görs 

som vid första anblick bör hjälpa undvika det, som om man har djur som huvudkaraktärer. 

Detta kan istället ha motsatt effekt, då karaktärernas neutrala grundläggande utseende gör att 

man istället porträtterar deras kön genom att använda sig av till exempel kläder vilket kan leda 

till stereotypa porträtteringar (2000, s. 167). Ett exempel ges med två björnar, Kåge och Mina. 

Även om de är björnar eller nalle-liknande varelser så porträtteras Kåge med hängselbyxor 

och fluga och Mina med en rutig klänning (2000, ss.153–154). 

Karaktärers kroppsspråk kan framhäva känslor hos karaktärer men också dynamiker mellan 

karaktärerna, som i sin tur kan framhäva olika typer av könsroller. Även här återkommer vi 

till berättelsen om Mina och Kåge som Nikolajeva skriver om och analyserar. Kåge är den 

manliga karaktären av de två, och porträtteras som självsäker och glad, då han beslutat att han 

ska ut och resa. Å andra sidan har vi den kvinnliga karaktären Mina som istället har ett mer 

nedböjt, sorgset och undergivet kroppsspråk. Det beskrivs också som att Kåge ”kramar henne 

lite nedlåtande” (Nikolajeva 2000, s. 154) innan han lämnar henne och beger sig ut på en resa. 

Den nedlåtande dynamiken återkommer senare när Kåge kommit hem. Mina får slutligen ett 

vredesutbrott som efterföljs av tårar, vilket Nikolajeva beskriver som en stereotypisk kvinna, 

medan Kåge får trösta henne i rollen som en stereotypisk man. Dock poängterar Nikolajeva 

att tillsammans med de valda orden och hans position på bilden, upplevs hans tröstande även 

som nedlåtande (2000, s. 155). En annan sak angående gestaltningen av deras känsloliv som 

poängteras är hur Minas känslor ofta framställs visuellt medan Kåges förklaras genom ord. På 

slutet av berättelsen sker en omvänd scen där Mina är den som säger att hon ska ut och resa, 

medan Kåge är den som ordlöst reagerar. Detta är framförallt just för att visa att rollerna är 

ombytta och att Mina ”har nu behärskat det artikulerade, manliga språket” (Nikolajeva 2000, 

s. 156).  

2.5 Bilden som medieform 

Begreppet Media affordance är också relevant att studera i det här sammanhanget. Media 

affordance syftar på att vissa medieformer har olika typer av egenskaper, till exempel att de 

enbart eller främst kommunicerar genom text, genom främst bild, med båda, etc. Det är dessa 

egenskaper som refereras vara en medieforms affordance. Detta dyker speciellt upp när 

adaption diskuteras, vid överförande av en berättelse till en annan medial form. Olika medier 

har olika affordances. Till exempel kan en text vara vag i en karaktärs yttre beskrivning medan 

en bild vanligtvis inte på samma sätt kan lämna samma detaljer vaga (Kukkonen 2013, s. 75).  

Nikolajeva (2000) tar också upp just medieformens begränsningar men också fördelar, 

specifikt i diskussion runt bilderböcker och relationen mellan ord och bild. Bilder är bra på att 

porträttera utseende till den grad att man i en bildbok inte alls behöver beskriva det i texten, 

utan kan låta bilderna tala om för betraktaren hur karaktärerna faktiskt ser ut. 
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Dock tar Nikolajeva även upp sådant som hon anser bilden inte kan framföra lika bra. Detta 

kan vara till exempel namn då man kan se hur karaktären ser ut men inte vad de heter på en 

bild. Konkreta saker som ålder är också något som inte kan framföras lika tydligt i en bild. Vi 

kan gissa om en karaktär är äldre eller yngre, men ett exakt antal år går inte att framföra. 

Problematik uppstår även vid en karaktärs kön, då ofta stereotyper behöver användas för att 

endast framhäva det i bild. Förhållanden är något som bilden inte fullständigt kan förklara. 

Det kan indikeras men betraktaren kan ändå inte veta säkert. En vuxen kvinna bärandes på 

ett spädbarn kan vara en mamma och ett barn, men också en faster och ett barn, etc. Ännu en 

gång kan bilden indikera och ge ledtrådar men inte återge med säkerhet. Nikolajeva anser 

sedan slutligen att bilden i sig inte kan ”återge abstrakta adjektiv som används vid 

persongestaltning” (2000, s. 144), alltså ord som god, elak, lat, flitig, etc. Hon poängterar att 

vi kan dra slutsatser av hur karaktären uppför sig om någon egenskap men inte någon djup 

förståelse av personligheten. Hon poängterar behovet av en verbal berättare eller andra 

personers uttalanden och att det är dessa man behöver lita på, men avslutar ändå med att säga 

att bilden, som andra medieformer, har sätt att arbeta emot sina begränsningar (ss. 142-144). 
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3 Problemformulering  

Problemet som har undersökts i den här studien är kopplat till karaktärers trovärdighet och 

hur gestaltningsverktygen mimik och posering påverkar detta. Hur kan dessa verktyg 

användas för att skapa karaktärer som känns tredimensionella och engagerande för publiken 

och inte bara ses som en figur utan en faktisk person? Vilken relation får karaktärens design 

till hur den poseras?  

Ovan refereras till Kukkonen (2013) när hon skriver om kontextens (berättelsens) betydelse 

för att betraktaren ska förstå vad den avbildade karaktären känner. Berättelsen hjälper 

betraktaren att uppfatta vad ansiktsuttrycket och poseringen faktiskt är menade att betyda. 

Om det presenteras en anledning till att en karaktär är arg i narrativet så är det enklare att 

förstå uttrycket i karaktärens ansikte. Karaktärens mimik och kroppsspråk hjälper läsaren att 

förstå hens känslor vilket således ökar betraktarens förståelse för personens passioner och 

handlingar (2013, ss. 15–16). 

Karaktärerna som användes vid utvärdering av den här studiens frågeställning har redan varit 

med i flera böcker i barnboksserien KLUB. Om studien gjorts mot respondenter som känner 

till böckerna skulle det förmodligen påverka resultatet. Frågan är därför om personer vilka 

saknar kunskap om böckerna ändå kan uppfatta karaktärerna som komplexa med hjälp av 

mimik- och poseringsgestaltning? Kommer de kunna välja en mimik- och 

poseringsgestaltning de anser passar till en bestämd karaktärsdesign? 

Bakgrundsstudierna som gjorts i det här arbetet tyder mot att trovärdighet i gestaltning i hög 

grad ges genom mimik och poser, det vill säga kroppsspråk, så kallad icke-verbal 

kommunikation. Detta kan ses exemplifierat nedan i ”Figur 2”, där variant A har en neutral 

pose medan B har en mer emotionell posering. Ses den emotionella poseringen som något som 

passar karaktären? Upplevs den som naturlig och passande för karaktären, även om 

betraktaren inte vet något om dess personlighet eller handlingens narrativ?   
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Figur 2 En karaktär tecknad i två poser, en mer neutral, vänster, och en med 
större uttryck för emotionell känsla, höger (Amanda Lundin, 2018).  

3.1 Mål 

Målet med arbetet var att skapa tolv bilder föreställande karaktärer från barnboksserien KLUB 

i olika poseringar. Karaktärerna som framställdes var två protagonister och en antagonist. Tre 

poseringar valdes ut, en som är typisk för var karaktär. Alla tre karaktärer ritades i dessa tre 

poseringar, inalles nio (plus de tre neutrala). Utöver dessa porträtterades poseringarna med 

en neutral figur utan specifika karaktärsdrag. Dessa bilder utformades i programmet 

Photoshop CC (Adobe Systems 2017). Målet var sedan att utvärdera karaktärerna i dessa poser 

vilket innebar att undersöka vilken typ av posering som respondenterna upplevde passade 

karaktären bäst och vad för personlighetsdrag de associerade med poseringen och då även 

karaktärsdesignen i sig.  

3.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka samband mellan karaktärsdesign, 

karaktärsgestaltning och kontext. Dessa faktorer utvärderades för att se hur de påverkade 

trovärdigheten hos karaktären. Detta kan användas vid arbete inom illustration, 

konceptarbete och i allmänhet inom karaktärsgestaltning för att till betraktaren kunna 

gestalta den önskade sinnesstämningen och personligheten karaktären har.  
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3.3 Frågeställning 

 I denna studie undersöktes betydelsen av ett trovärdigt kroppsspråk och dess 

överensstämmelse med karaktärsdesignen och kontext.  

• Vilka tendenser kan utläsas för relationen mellan karaktärsdesign och dess tänkta 

kroppsspråk, kan det senare utläsas korrekt även om kontext utöver karaktärsdesignen 

saknas?  

• Vilka svagheter och styrkor kan utläsas vid användande av personlighetsposering när 

betraktare saknar karaktärernas kontext (berättelse)?  

3.4 Metodbeskrivning 

3.4.1 Arbetsmetod 

De karaktärer som skapades digitalt i Photoshop CC (Adobe Systems 2017) porträtterades i 

olika poseringar. Karaktärerna gick dessförinnan igenom en gestaltningsanalys. Det vill säga 

en genomgång gjordes av hur de tidigare gestaltats i narrativ och i bild.  Denna analys gav 

grunden för att välja ut olika adjektiv som kunde användas för att beskriva 

karaktärsdesignerna. I analysen undersöktes vilka personlighetsdrag och attribut som kunde 

associeras med dessa karaktärer och deras karaktärsdesigner. Denna information kunde 

sedan användas vid valet av adjektiv för enkätundersökningen och vid utvärderingen av 

resultatet från denna. 

De tre KLUB-karaktärerna tecknades först i en för alla gemensam neutral pose utan direkta 

emotioner. Därefter gestaltades de i tre mer dynamiskt emotionella poser, en för varje 

personlighet, det vill säga en som är typisk för var karaktär. Alla tre karaktärer gestaltades i 

dessa tre poseringar. Sedan utformades en neutral figur som porträtterades i samma tre 

poseringar. Inalles blev det 15 bilder föreställande samma 4 karaktärer. 

3.4.2 Kvantitativ metod 

I detta arbete genomfördes två stycken kvantitativa undersökningar för att kunna samla in 

den information som behövs för analysen. En kvantitativ undersökning prioriterar antalet 

informanter över djupgående svar, vilket passar till den här studien.  

Den kvantitativa undersökningen valdes att genomföras med en enkät vilket gjorde det 

praktiskt att administrera en större mängd svar (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, 

s. 133). 

Ett frågeformulär ska ha enkla frågor och utformningen av det är avgörande för kvalitén på 

datainsamlingen (Østbye et al. 2004, s. 139). Studien delades upp i två stycken framförallt 

kvantitativa undersökningar; en anpassat för barn i en klassrumsmiljö och en anpassat för att 

genomföras över internet och för vuxna. Enkäten för klassrummet utformades först och det 

var sedan utifrån den som det byggdes vidare på för att utforma enkäten över internet för 

vuxna, även refererad till i detta arbete som webbenkäten. 

Klassrumsenkäten började med att de fick se karaktärerna i tre olika poseringar, en posering 

typisk för varje karaktär men alla karaktärer porträtteras i alla olika poseringar. De fick ett 

blad per karaktär, markerade A-C, och alla delades ut samtidigt. Respondenten fick sedan 

välja ut vilken pose de tyckte passade till vilken karaktär och kryssa i en ruta under posen för 

att indikera vilken de valde. I den andra delen av testet fick respondenterna ett blad som visade 
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en neutralt utformad karaktär (med minimala drag) poserad i samma poser som tidigare. 

Bredvid varje posebild fanns en lista av adjektiv, som var likadan för varje pose. Adjektiven 

vara enkla för att undvika ord som kanske inte alla respondenter känner till eller som de 

uppfattar som otydliga (Østbye et al. 2004, s. 144). Respondenterna fick ringa in de adjektiv 

som de tyckte beskriver posen och skriva dit egna övriga ord om de ville.  

Alla respondenter fick samma enkät och samma fråga ställs för alla bilder tillsammans med 

samma adjektiv-lista. Respondenterna fick sedan kryssa i genustillhörighet och vilken årkurs 

de gick i.  

De låsta svaren till frågorna minskade förmodligen tiden det tog för respondenterna att 

genomföra enkäten. Upplägget höll sig detsamma igenom den och de behövde inte formulera 

egna meningar för att undvika att respondenten skulle tröttna och/eller avbryta.  

När svaren samlats in kunde det sedan analyseras vilka poser som valdes för vilka karaktärer. 

Man kunde också se om de poserna som valdes är den posen som är tänkt att vara till 

karaktären från början. Dessa resultat kunde också jämföras med vilka adjektiv de associerade 

poserna med. Respondenterna saknade med viss säkerhet till större del kännedom om KLUB-

böckerna, vilket innebär att man kan använda dessa resultat för att se just hur endast 

karaktärernas yttre utseende kan påverka hur betraktaren skulle tolka deras kroppsspråk.  

Den digitala webbenkäten utformades för att kunna få in resultat från vuxna respondenter. Då 

målgruppen var äldre hade man då möjlighet att få in mer kvalitativa svar. Den hade samma 

upplägg som klassrumsenkäten med framförallt kvantitativa frågor men gav respondenterna 

möjlighet att motivera sina val av kroppsspråk. Denna enkät utformades också med frågor om 

genustillhörighet, ålder och tidigare erfarenhet av KLUB, då inte gruppen var lika kontrollerad 

som de som genomförde klassrumsundersökningen.  

 

3.4.3 Kvalitativ metod 

I det här arbetet prioriteras användandet av en enkät, alltså en kvantitativ metod.  

Intervjuer är något som är mer tidskrävande än en enkät och valdes därför bort i syftet av den 

här studien. Detta hade annars blivit i så fall en form av metodtriangulering, det vill säga, att 

användandet av mer än en metod kan hjälpa att kompensera för respektive metods eventuella 

svagheter (Østbye et al. 2004, s. 122).  För att ändå få in lite mer kvalitativa data för att 

komplettera den kvantitativa, utformades som tidigare nämnt webbenkäten på ett sådant sätt 

där mer kvalitativa svar uppmuntrades utan att vara obligatoriska, då respondent bads 

motivera sina val.  

3.5 Urval 

För att kunna genomföra den här studien behövdes det göras ett urval. Detta innebar att göra 

ett urval av respondenter för att inte behöva spendera resurser på att nå ut till alla inom de 

valda målgrupperna som ska undersökas. Istället väljs en grupp av personer slumpmässigt ut 

vars svar har möjlighet att representera en större grupp (Østbye et al. 2004, ss. 151–152). 

Den utvalda målgruppen för ena delen av den här studien är 10–12 åringar, alltså barn som 

går på mellanstadiet. Målgruppen för bokserien KLUB är egentligen barn som är mellan 6 och 

12 år men denna studie lämpade sig framförallt för 10–12 åringar. Detta var för att 
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respondenterna skulle kunna mer säkerligen svara på frågorna och förstå enkätens upplägg. 

Hade respondenterna varit yngre än 10 år fanns det risk att det kunde skapa större bortfall, 

då de kanske inte genomfört enkäten eller förstått frågorna.  Det valda åldersspannet på 

urvalet förbättrade chanserna för att respondenterna skulle förstå upplägget och frågorna som 

ställdes. För att hitta respondenter inom gruppen kontaktades Siljansnäs Skola där det fanns 

möjlighet att besöka dem under en bildlektion. Skolan ligger i ett område där barnen inte hade 

hört talas om eller kommit i kontakt med KLUB-böckerna. 

Vid urval av respondenter för klassrumsundersökningen fanns det också etiska frågor att ha i 

åtanke. En aspekt av det etiska resonemanget var till exempel insamling av personuppgifter 

som kan vara problematiskt och kräva specifika tillstånd (Østbye et al. 2004, ss. 153–154). 

Denna studie var utformad på ett sätt som minskade risken för etiska problem. 

Respondenterna behövde till exempel inte spelas in i någon form då data samlades in via en 

enkät. På enkäten behövde de heller inte skriva personliga uppgifter som namn, utan behövde 

endast fylla i svar på frågor om bilderna, kön och klass. Detta gjorde respondenterna anonyma. 

Det presenterades heller inte något tvång för respondenterna att genomföra enkäten, de 

kunde om eller när de så önskade avbryta. Enkätundersökningen tog plats i deras vanliga 

klassrumsmiljö där de brukar ha bildlektioner för att respondenterna skulle känna sig 

bekväma och avslappnade.  

Urvalet för webbundersökningen blev till viss del slumpmässigt och ett bekvämlighetsval. Då 

webbundersökningen sågs till början som ett komplement till klassrumsundersökningen 

delades den ut via sociala medier. Urvalet var menat att vara mot vuxna av blandade ålder och 

kön, men för att säkerställa hur gruppen faktiskt såg ut, inkluderades just frågor om kön, ålder 

och tidigare erfarenhet av KLUB.  
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4 Projektbeskrivning  

4.1 Grafisk Stil för artefakt 

4.1.1 Stilanalys av Kiras och Luppes bestiarium 

Då böckerna i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium har olika illustratörer varierar också 

den grafiska stilen till viss del. Då det är karaktärer som ska porträtteras i det här arbetet är 

det framförallt relevant att studera hur karaktärerna avbildats i tidigare böcker. 

Som tidigare nämnts, så är en av influenserna man tydligt kan se i böckerna manga-stil. Detta 

kan till exempel ses i hur karaktärerna är designade, specifikt huvudkaraktärerna Kira (se 

Figur 3) och Luppe (se Figur 6). Dessa är designade med liten näsa och har istället fokus på 

stora uttrycksfulla ögon och munnen för att indikera känslorna som karaktären känner 

(Lundström 2004, ss. 2–3). Detta är något som syns i de olika böckerna. 

 

Figur 3 Urklipp av Kira från olika KLUB böcker som exempel för de olika 
grafiska stilarna (Jensen, Carlsson, Eriksson, E., Thorslund, Johansson, Eriksson, S., 

& Forss 2016–2017) 

Även om den grafiska stilen kan variera så finns det vissa faktorer som återkommer mer än 

andra. Karaktärerna är utformade av linjer, även om tjockleken och variationen för detta kan 

variera. I vissa fall finns det exempel då linjerna försvinner eller blir mer som skisslinjer, men 

någon form av linjeteckning finns alltid i grunden. Skuggningen är till störst del relativt 

neutral, med enkla skuggor och högdagar för att framhäva formen och en relativt neutral 

ljuskälla, till exempel solljus, men den är sällan dramatisk. Skuggorna är också oftast relativt 

mjuka. Det finns vissa exempel där skuggorna är hårdare och mer definierade, som i 

Lyktgubbarna (Larsson & Thorslund 2016), men av de publicerade böckerna är det vanligare 

med mjukare skuggning med inte lika hög kontrast.  

4.1.2 Artefaktens valda stil 

De tidigare böckernas olika stilar (se figur 3) studerades för att få ett intryck av hur 

karaktärerna i KLUB ofta porträtterades. Valet blev att använda sig av tunna linjer och en 

enkel skuggning. Hur detta exakt skulle ta sig form blev valt vid skapandet av den första bilden, 

som sedan fick fungera som grafisk förlaga för de andra (se figur 4). Det var då möjligt att få 

en inblick i vilken typ av grafisk stil som skulle vara genomförbar och tidseffektiv.  
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Figur 4 Den första versionen av en neutralt poserad Luppe, som även blev 
grafisk förlaga för de kommande bilderna (Amanda Lundin 2018). 

 

4.2 Karaktärsanalys 

4.2.1 Kira 

Kira är en av de två återkommande protagonisterna i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium. 

Hon är en vampyr vilket innebär att hon har övernaturliga egenskaper, som förmågan att 

förvandla sig till en fladdermus och hennes ogillande av solljus. Hon och den andra 

protagonisten Luppe har fått i uppdrag att hjälpa olika sago och folkväsen från att bli 

infångade av antagonisten Cirkusdirektören. Till hjälp har de ett bestiarium, en databas med 

information av olika väsen i deras telefon.  

Kira och Luppe är de två protagonisterna och hänger därför ofta tillsammans och samarbetar. 

Dock kan man se i många scener hur karaktärernas personlighet skiljer sig åt. Kira är oftast 

den som tar initiativ och tar mer risker, vilket gör henne till en mer drivande kraft. I första 

boken i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium, Trollforskaren, är det Kira som föreslår 

lättsamt för Luppe att de ska smyga in på cirkusen utan att betala, vilket de sedan gör. I samma 

bok är det också Kira som får idéen att stjäla Cirkusdirektörens nycklar för att befria ett 

sagoväsen som är fångat och hon är även den som sedan lyckas ta dem utan att han märker 

det (Erlandson & Jensen 2016). I början av KLUB-boken Näcken behöver de leta reda på 

karaktären Näcken och bestämmer sig för att fråga en flicka de ser och Kira är den som går 

direkt fram för att göra just det. Senare i handlingen, när det uppdagats att Cirkusdirektören 

tagit Näckens fiol, så springer hon in i tältet för att ta tillbaka den, även om risken finns att 

hon blir förtrollad av musiken (Thimrén & Carlsson 2017).  

Dessa drag återspeglas även i hennes kroppsspråk och i syfte för denna uppsats samlades ett 

kollage av hur Kira ofta poseras (se figur 5). Kira står ofta brett med benen, med minst en hand 

som gestikulerar. Står hon i en mer passiv pose har hon ofta handen vilandes på höften. Kira 

är också en karaktär som är väldigt direkt i sin kontakt och agerar sällan blygt. Denna typ av 

breda, platstagande och gestikulerande kroppsspråk tillsammans med en direkt attityd 

associerar Isbister med dominanta signaler (Isbister 2006, s. 32). Hon visar dock också 

vänliga signaler, så även om hon är självsäker i situationer, ler hon ofta mot personerna runt 
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sig och har en positivt inställd mimik, som kan variera mellan mjukare och lite kaxigare. 

Leendet är en viktig signal för att indikera vänlighet, likväl är en annan viktig signal en 

avslappnad blick utan att stirra (Isbister 2006, s. 29) och båda dessa drag kan man se 

användas i Kiras kroppsspråk och mimik.  

När det kommer till Kiras kläder kan dessa ses som relativt könsneutrala. Hon har på sig en 

röd overall (hängselbyxor) och en gul- och brunrandig tröja. Kiras kläder tillåter och inbjuder 

till att vara lika aktiv och rörlig som andra karaktärer. Färgerna är också relativt starka och 

utstickande med det klara röda, vilket gör att hon sticker ut från sin omgivning som ofta går i 

ett mer naturnära färgschema. Om något med hennes design kan ses som mer feminint än 

andra karaktärer är det att hon har långt hår, men detta är inte heller något som det läggs 

fokus på, exempelvis har hon inte håret i specifika frisyrer utan det hänger avslappnat runt 

ansiktet. 

 

Figur 5 Urklipp från bokserien KLUB föreställande karaktären Kira i olika 
typer av poseringar (Jensen, Carlsson, Thorslund, Johansson, Eriksson & Forss 

2016–2017) 

Ansiktet i sig följer till viss del riktlinjerna hos ett så kallat babyface, alltså att ansiktet är 

barnlikt med liten näsa, liten haka, runt ansikte och stora ögon (Isbister 2006, ss. 10–11). Då 

Kira själv är ett barn, som vi dessutom ska sympatisera med som vår protagonist, är detta inte 

konstigt (hennes specifika ålder som vampyr anges inte). Dessa babyface-drag förhöjer 

intrycket av att karaktären är varm och går att lita på men även att de inte är lika ansvarsfulla 

(Isbister 2006, s. 11). Även detta är något som passar karaktärerna, då trots att de gör sitt 

bästa, är porträtterade som unga barn med begränsat inflytande på sin omgivning. Dessa 

runda former återkommer i designen med stora hängselbyxor. Ett hängsle hänger också på 

sned vilket kan ses som att förstärka Kiras karaktär som inte är så bekymrad av sig. Håret 

rundar också av hennes huvudform och faller mjukt nedåt. 

Kira är en vampyr och dessa övernaturliga drag kan även bryta den annars relativt mjuka 

designen. Hon har två spetsiga huggtänder, som ibland syns även när hon har munnen stängd. 
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Dessa är inte så stora men de är där. Detta ger henne ett intryck av att inte vara helt mänsklig. 

Hyn är även blek och kan ge ett kallt intryck. Dessa drag balanseras dock upp med andra 

tidigare nämnda drag, som runda mjuka former i hennes design. Även den bleka hyn 

balanseras upp med de väldigt starka och livfyllda färgerna, gult och rött, som Kira har på sina 

kläder. Dessa drag är alltså balanserade, men element som Kiras spetsiga tänder fungerar just 

både som en indikation av hennes övernaturliga förmågor och hennes ibland mer direkta 

attityd.  

4.2.2 Luppe 

Luppe är den andra av de två återkommande protagonisterna i KLUB-bokserien. Han är en 

hamnskiftare vilket innebär att han har den övernaturliga förmågan att förvandla sig till en 

varg. I handlingen görs ofta en viktig distinktion mellan hamnskiftare och varulv, då Luppe 

ofta misstas för en sådan. Luppe och den andra protagonisten Kira har fått i uppdrag att hjälpa 

olika sago- och folkväsen från att bli infångade av antagonisten Cirkusdirektören. 

Luppes personlighet i böckerna är ofta något tillbakadragen, försiktig och fundersam. Han kan 

dock fortfarande agera och han och Kira fungerar som jämlika protagonister. I boken 

Trollforskaren (Erlandson & Jensen 2016) träffar läsaren först Luppe när han håller på att 

nyfiket smyga runt cirkustältet, men vågar inte gå in. Detta är något som istället Kira föreslår 

och han är först tveksam då han är rädd att hamna i trubbel. Dock är han inte menlös. En 

detalj han är noggrann med är att han är en hamnskiftare, inte en varulv som ibland föreslås. 

Han korrigerar noggrant de som tar fel på detta, vilket han gör mot Kira, som ofta kallar 

honom varulv för att skoja, och en annan karaktär i Trollforskaren (Erlandson & Jensen 

2016). I Näcken när Kira springer fram till en person för att få information så påminner han 

henne om att de inte får berätta om de osedda, alltså sagoväsen (Thimrén & Carlsson 2017). 

Oftast i berättelserna är inte Luppe porträtterad som rädd eller orolig, utan han är framförallt 

mer eftertänksam än sin kompis Kira, vilket skapar en tydlig kontrast i personligheterna.  

I syfte för denna uppsats samlades det ihop bilder för ett kollage föreställande hur Luppe 

brukar poseras i de olika böckerna (se figur 6). Luppes kroppsspråk är framförallt samlat. Han 

har oftast händerna i sina fickor eller att de vilar vid sidorna. När han gestikulerar är det inte 

utsvängande gester, utan dessa är ofta enkla och fortfarande rätt nära kroppen, som att han 

höjer handen i en hälsning. Denna hoptryckta posering med mindre gester är enligt Isbister 

mer underlägsna signaler (2006, s. 32). Hans kroppsspråk signalerar dock sällan en otrevlig 

eller likgiltig attityd. Luppe ler ofta, dock inte överdrivet, och när han inte är generad, håller 

han ändå en lugn ögonkontakt, vilket är tecken på vänlighet (Isbister 2006, s. 29). Ett annat 

viktigt drag i Luppes kroppsspråk är hans öron. Han har specifika öron för sin 

karaktärsdesign, ett par vargöron som är placerade på sidorna av huvudet och till viss del 

smälter visuellt ihop med hans hår. Dessa öron används ofta för att förstärka känslan han 

känner, då de kan vinklas åt olika håll.  

Luppes klädsel är enkel, med ett par blåa jeans-liknande byxor och en grön huvtröja. De är 

rörliga och praktiska på samma sätt som Kiras. Klädselns färger är klara och tydliga men 

naturnära, med en tröja som ofta liknar den gröna växtligheten och byxor som ofta liknar den 

blåa himmeln. Detta gör att Luppes färgschema inte sticker ut på samma sätt som andra 

karaktärers, som Kiras eller Cirkusdirektörens. Detta kan ses som passande till hans 

personlighet som ofta är mer tillbakadragen och mindre dominant än andra karaktärer.  
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Figur 6 Urklipp från bokserien KLUB föreställande karaktären Luppe i olika 
typer av poseringar (Jensen, Carlsson, Thorslund, Johansson & Forss 2016–2017) 

Karaktären Luppe har en del runda mjuka former i sin design. Hans huvtröja och byxor är 

båda lösa och påsiga. Ansiktet har flera så kallade babyface-drag, som en liten näsa, liten haka, 

runt ansikte och stora ögon. Babyface förhöjer som nämnts också chanserna att en karaktär 

uppfattas som varm och pålitlig men även att de inte är så ansvarsfulla (Isbister 2006, s. 10–

11). Detta är förståeligt på grund av att Luppe ska uppfattas som ett ungt barn och även om de 

tagit på sig att hjälpa till, har de inte någon högt uppsatt social position som medför ett 

förväntat ansvar från dem.  

Det finns dock vissa drag i Luppes design som står ut från det vanliga. Då han är en 

hamnskiftare, så har han vargliknande drag i sin design. Detta innebär en näsa som delvis 

liknar ett hunddjurs. Denna nos drar på ett sätt mer uppmärksamhet mot näsan, men den är 

fortfarande relativt liten. Det den gör är att den påvisar hans förmågor som hans förstärkta 

luktsinne. På samma sätt har Luppe ett par vargöron på huvudet. Dessa kan också röra på sig 

och vinklas i olika riktningar för att förstärka hans känsloliv men också indikera hans goda 

hörsel. Hans öron skulle dock kunna ses som en spetsig form, likt hans hår som består av 

spetsiga hårformer som spretar åt olika håll. Dock så formar håret en relativt rund form runt 

huvudet, och de avrundade öronen hjälper ofta till att framhäva dem. Trots dessa 

övernaturliga element i designen upplevs med hjälp av mjukare former designen som 

tillmötesgående och i vissa fall kan även de övernaturliga elementen, som öronen, förstärka 

den känslan.  

4.2.3 Cirkusdirektören 

Cirkusdirektören är den huvudsakliga antagonisten i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium. 

Han är ett troll vars mål är att fånga in olika väsen och tvinga dem att uppträda i hans cirkus. 

Böckernas handlingar fokuserar på hur han ständigt försöker genomföra sina planer men blir 

stoppad av Kira, Luppe och de vänner de bemöter. Han har också några namnlösa anhängare 
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som han bestämmer över och som hjälper honom genomföra hans planer, och som också till 

viss del är hot mot Kira och Luppe, även om Cirkusdirektören själv är det regelbundna och 

återkommande hotet.  

Cirkusdirektören är antagonisten i böckerna och porträtterad som en självisk och lurig person. 

Han har inga problem med att fånga in väsen för sin egna skull. För att åstadkomma detta kan 

han ibland också försöka låtsas vara tillmötesgående, vilket han beskrivs göra två gånger i 

Trollforskaren (Erlandson & Jensen 2016). Ena gången för att kunna fånga in Kira och Luppe 

och en annan gång för att stjäla en annan karaktärs anteckningsbok med viktig information. 

Han visas ibland som en dramatisk karaktär som stolt och kaxigt visar upp infångade 

sagoväsen för en publik. Ett regelbundet mönster är dock att han visas som otrevlig och vresig, 

speciellt mot Kira och Luppe. Detta ser man specifikt i slutet av de flesta böckerna, då han ofta 

visas som arg över att hans planer saboterats men sedan planerar sitt nästa drag med ett elakt 

leende. Detta ser man i de flesta böckerna men några specifika exempel är Trollforskaren 

(Erlandson & Jensen 2016), Kåffan (Larsson & Eriksson 2016) och Näcken (Thimrén & 

Carlsson 2017). 

 

Figur 7 Urklipp från bokserien KLUB (2016–2018) föreställande karaktären 
Cirkusdirektören i olika typer av poseringar (Jensen, Thorslund & Johansson 2016) 

Cirkusdirektörens kroppsspråk (se figur 7) är ofta utbrett och öppet. Han gestikulerar brett, 

antingen igenom att peka bestämt i en riktning eller gestikulera mot något, vilket alla är 

dominanta signaler enligt Isbister (2006, s. 32).  När Cirkusdirektören interagerar med 

protagonisterna, specifikt om han förlorar övertaget, ler han sällan utan har ett bistert uttryck 

och en stirrande blick, vilket är tydliga fientliga signaler (Isbister 2006, s. 29). Även de gånger 

han ler har han fortfarande den intensiva blicken, och detta sker i situationer då det går dåligt 

för protagonisterna.   

Cirkusdirektören har en uppklädd design, speciellt jämfört med protagonisterna. Han är klädd 

i ett par svarta randiga byxor och en lila frack med hatt. De svarta byxorna är rätt vanliga och 
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nedtonade men den lila fracken och hatten gör att han står ut från sin omgivning. Dessa plagg 

ger också karaktären mer volym. Hatten är hög och frackens skört sveper bakom och runt 

honom. Fracken har dessutom stora vida ärmar som ger honom ännu mer volym, vilket hänger 

ihop med hans personlighet som ofta breder ut sig, tar plats och vill vara i centrum. Den 

ovanligt stora flugan gör också att han uppfattas som större och är ett tecken på hans roll som 

en dramatisk cirkusdirektör. Han är också dekorerad med både knappar av guld på västen och 

guldörhängen som visar den sidan. 

Cirkusdirektören har en hel del spetsiga former i sitt formspråk, vissa som tyder på hans 

övernaturliga ursprung som troll. Hans öron sticker ut i triangelformer ut från huvudet, och 

öppnar han munnen ser man rader av spetsiga tänder. Dessa trekantiga former återkommer 

med hans långa spetsiga fingernaglar, hans sko med en spetsig topp, frackens skört och det 

spretiga håret. Detta står i stor kontrast mot protagonisterna som har mycket enklare och 

rundare formspråk. Cirkusdirektören har dock själv vissa avrundade former, exempelvis hans 

runda mage. Även om denna står till viss kontrast mot de spetsiga formerna i designen, så 

fungerar den mer för att även den framhäva hans volym och platstagande i ett rum. Med denna 

typ av kroppsbyggnad tar han mer plats igenom att sträcka sig stolt vilket han ofta gör. 

Hans ansikte står också i kontrast mot babyface-drag, som liten haka, liten näsa och stora 

ögon (Isbister 2006, ss. 10–11). Istället har Cirkusdirektören en stor näsa, små ögon och en 

stor definierad haka. Detta gör att han tolkas som en karaktär som är mer vuxen och har större 

ansvar, men även att han är mindre pålitlig (Isbister 2006, s. 10). Dessa drag hör ihop med 

hur Cirkusdirektören porträtteras i narrativet. Han är den som kommer på nya planer och styr 

över sina anhängare men han är också en otrevlig antagonist som karaktärerna inte bör lita 

på.   

 

4.3 Processen för val av poser 

I det här arbetet behövde det väljas ut diverse poser som de tre karaktärerna skulle 

porträtteras i. Dessa skulle användas för enkäten där de skulle utvärderas. En av poserna 

skulle vara neutral medan de andra skulle gestaltas på olika vis för att framhäva personlighet 

eller känslostämning. Denna process gick igenom olika versioner och faser, för att få fram de 

bilder som var mest relevanta för frågeställningen och kunna användas i en enkät.  

4.3.1 Version 1 

I den första versionen av arbetet utgick skapandet av poser från Isbister (2006). De 

riktlinjerna som presenteras av Isbister för att skapa karaktärer som var fientliga, vänliga och 

neutrala var en grund för hur de skulle porträtteras. För att komplettera Isbisters riktlinjer 

och göra arbetet tydligare togs exempelvis även hjälp av andra texter om kroppsspråk som 

Carol Kinsey Goman’s bok The Nonverbal Advantage: Secrets and Science of Body Language 

at Work (2008). Begreppet om closed body postures blev framförallt användbart med hur 

poseringen av armar och överkropp kan påverka hur öppen karaktären upplevs (Goman 2008, 

s. 26). Boken Body Language – How to read other’s thoughts by their gestures (1982) av 

Allan Pease fungerade också som ett komplement, som Pease’s beskrivningar av hur visandet 

av en handflata kan forma hur karaktären uppfattas av betraktaren (1982, s. 28).  

Den första posen skulle ha ett framförallt dominant kroppsspråk med ett fientligt uttryck. Dess 

uttryck tänktes framstråla självsäkerhet och en hög position i den sociala hierarkin men även 
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dess fientliga natur mot betraktaren. Detta i exempelvis ett spelsammanhang skulle kunna 

vara ett exempel på en posering hos en typisk antagonist.  

Den andra posen skulle vara en pose med en stark agreeableness och avsaknad av dominanta 

drag. Den tänktes istället porträtterad som vänligt inställd och inte äga en hög position i den 

sociala hierarkin utan visa mer ödmjuka signaler. Detta i exempelvis ett spelsammanhang 

skulle kunna vara ett exempel på en posering hos en karaktär som är allierad till protagonisten.  

Den tredje posen skulle vara en neutral pose. När det kommer till agreeableness enligt 

Isbister, finns det även indifference, som visar på att man varken är fientligt eller positivt 

inställd. Jämför man dock med dominant och underlägsen, så presenteras ingen neutral 

motsvarighet. Utformandet av denna neutrala pose handlar därför om att balansera olika drag 

för att skapa en karaktär som inte visar någon av dessa starka känslor. Exempelvis, även om 

karaktären saknar ett leende, är blicken lugn och inte så intensiv, vilket gör att den ändå inte 

bör uppfattas som lika fientlig (Isbister 2006, s. 24–34). 

Utifrån framförallt Isbisters ramverk utformades tre poseringar porträtterade med en relativt 

neutral figur, en form av dummy eller mannequin (se Figur 8), vars syfte var att sedan 

återskapas med de tre karaktärerna från KLUB.   

 

Figur 8 En neutral karaktär tecknad i tre olika poseringar med syfte att visa 
(från vänster till höger) en vänlig, en fientlig och en neutral sinnesstämning 

(Amanda Lundin, 2018).  

Denna version fortsattes med att utforma den neutralt poserade versionen av de tre 

karaktärerna. Detta skulle fungera som en grund och utgångspunkt för resten av 

gestaltningarna, till exempel för färgscheman och proportioner. Arbetet skulle hjälpa 
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karaktärerna att uppfattas som densamma i alla bilderna.  I denna fas studerades tidigare 

böcker från bokserien för att återskapa karaktärerna.   

Det grafiska arbetet utfördes digitalt i fyra olika steg (se Figur 9) som var densamma för varje 

karaktär. Först skissades karaktären fram för att få den generella formen. Sedan ovanpå denna 

utformades en linjeteckning, gjord med en relativt liten rund digital pensel. Generellt 

användes samma penselstorlek för alla karaktärerna, förutom vid vissa undantags-tillfällen, 

då till exempel ränder på en tröja gjordes lite smalare för att inte vara för distraherande. 

Karaktärerna färglades sedan. Färgvalen utgick framförallt från tidigare upplagor av KLUB-

böckerna, men dessa har även de en tendens att variera för karaktärerna. En karaktärs byxor 

kanske alltid är röda men den exakta färgen kan variera med bok och scen. Färgerna valdes 

därför utifrån att hitta passande mellanting men framförallt skapa tilltalande paletter som 

skiljer sig mellan karaktärerna. Slutligen skuggades karaktärerna. Denna skuggning var enkel 

och dess funktion var att framförallt framhäva formspråket. Ljussättningen för karaktärerna 

var därför enkel för att undvika att en dramatisk skuggning skulle påverka intrycket av 

karaktären för mycket, då fokus låg på karaktärsdesignen och att den existerade utan en 

omgivning.  

 

Figur 9 Ett exempel på den arbetsprocessen i fyra steg som utfördes för varje 
karaktärsbild (Amanda Lundin, 2018). 

De tre neutralt poserade karaktärerna skapades först och sedan började skissarbetet för de 

poserade enligt Isbisters tidigare nämnda riktlinjer angående dominanta och vänliga signaler 

(2006). Dessa versioner arbetades fram till att de var skisser (se figur 10).  

I det här stadiet av arbetet blev det dock tydligt att poseringarna behövde justeras för att 

fungera bättre för frågeställningen och nya poser utformades. En del av bakgrundsarbetet var 

just angående hur poseringar kan framhäva en karaktärs personlighet och inre känsloliv i en 

berättelse (Kukkonen, 2013, ss. 15–16). I det här arbetet tänktes det undersökas hur olika 

karaktärer kan upplevas som olika trovärdiga i dessa poseringar. Skulle en karaktärs 

personlighet kunna tolkas och paras ihop med rätt posering utan en kontext? Problemet med 
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dessa bilder var att även om de visade en känslostämning så var ingen posering ”rätt” för 

karaktärerna. Ingen pose hörde faktiskt ihop med och var trovärdig mot respektive 

karaktärsdesigns syfte och karaktärens menade personlighet.  

 

Figur 10 Skisser föreställande Kira, Luppe och Cirkusdirektören i två poser var 
(Amanda Lundin 2018). 

 

4.3.2 Version 2 

Då de första planerade personlighetsposeringarna inte speglade karaktärernas personlighet 

fokuserades arbetet om på vilka poser som skulle användes. Den neutrala posen behölls, men 

istället för en fientlig och en vänlig pose, utformades poser direkt utifrån respektive karaktär 

som skulle utvärderas. Varje karaktär skulle nu framställas i en posering som var typisk för 

Luppe, en som var typisk för Kira och en som var typisk för Cirkusdirektören. Detta innebar 

att istället för tre poser per karaktärer blev det fyra och totalt tolv karaktärsbilder.  För att även 

i detta arbete kunna utvärdera hur poseringarna i sig tolkades, valdes också att inkludera ett 

enkätblad där en neutral figur poseras i dessa poser. Arbetet började dock med att ta fram 

själva poserna.  

I KLUB böckerna presenteras karaktärerna på varierande sätt beroende på situationen så det 

fanns en stor variation av bilder att välja från. Dessa bilder användes dock framförallt i 

karaktärsanalysen av hur deras kroppsspråk ser ut generellt, vilket presenterats tidigare i 

texten ovan. Istället studerades den mobila applikationen KLUB Bestiarium (Solutions Skövde 

2018). I denna applikation presenteras karaktärerna i 3D-grafik i för dem utvalda 

karaktäristiska poser. Det fanns alltså redan analyser av olika bakom deras poser, då de 

utformats av grafiker inom projektet och utvärderats av applikationens skapare innan 

tilläggning i applikationen. Observera att efter denna analys har applikationen uppdaterats 

med nya animationer av Luppe och Cirkusdirektören. Analysen gjordes således efter hur de 

var poserade tidigare. 

Posen för Cirkusdirektören i mobilapplikationen förställer honom stående. Han har ena 

armen utsträckt åt sidan och den andre mer emot betraktaren hållandes i en bok. 

Cirkusdirektören har i denna posering ett brett leende men inåt nedåtriktade ögonbryn och 

en stirrande blick (se figur 11).  
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Figur 11 En skärmbild föreställande karaktären Cirkusdirektörens 3D-modell 
från mobilapplikationen KLUB Bestiarium (2018) 

Det fanns flera poser att välja av när det kom till Kira då hennes modell i applikationen redan 

var animerad. Det blev slutligen en pose där hon stod med fötterna brett, lite snett, med ena 

handen på höften och håller upp handen i ett sånt kallat ”seger” tecken, det vill säga när pek-

och långfingrar tillsammans bildar en V-form för Victory. Ansiktsuttrycket är också lättsamt 

men självsäkert (se figur 12). 
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Figur 12 En skärmbild föreställande karaktären Kiras 3D modell från 
mobilapplikationen KLUB Bestiarium (2018) 

Luppes pose i spelet var framförallt rätt samlad i kroppen, med ena handen in mot sidan och 

ett försiktigt leende. Då han är en karaktär som har bra hörsel, har han ena handen placerad 

bakom örat, med blicken sneglande åt samma håll, för att ge en indikation av hans roll i 

handlingen (se Figur 13).  
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Figur 13 En skärmbild föreställande karaktären Luppes 3D modell från 
mobilapplikationen KLUB Bestiarium (2018) 

En neutralt poserad version av varje karaktär hade redan designats och kunde behållas till 

arbetet som referens och utgångspunkt. Dock under arbetet med dessa nya poser gjordes även 

mindre justeringar till den neutralt poserade varianten. Ansiktsproportionerna för Luppe och 

Kira ändrades för att skapa ett mjukare intryck med ögonen lite längre ifrån varandra och ett 

bredare huvud (se Figur 14). Detta gjorde ansiktsformen mer barnlik, naturligare, mjukare 

och inte lika intensiv. Dessa proportioner togs sen vidare vid skapandet av de andra 

varianterna.  

 

Figur 14 Processbild för hur Luppes ansiktsproportioner ändrades (Amanda 
Lundin 2018) 

Arbetsprocessen här var densamma som tidigare med skissarbete, linjeteckning, färgläggning 

och skuggning. I vissa fall kunde element återvändas, till exempel att linjerna som användes 

för ett av Luppes ansikten i en posering kunde användas igen endast med vissa justeringar i 

en annan. Samma sak gällde för färgläggning. Detta gjorde att det gick snabbare att göra de 

olika varianterna och förhöjde enhetligheten mellan dem.  
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För att skapa karaktärerna i dessa poser i form av 2D-bilder gjorde vissa justeringar. En del 

av arbetet gick åt att lista ut hur poseringarna bäst skulle översättas, då vinkeln i sin natur är 

ofta lite annorlunda och ändringar kunde behöva göras för att fungera med alla karaktärerna. 

Detta innebar att även om dessa inte följdes som utgångspunkt längre, kunde Isbisters (2006) 

texter om kroppsspråk användas vid förfinandet av poseringarna.  

Med posen som skulle vara typiskt för Cirkusdirektören togs boken bort. Detta har att göra 

med att även om den är typisk för hans karaktär, så är det ett föremål från handlingen, inte en 

del av hans karaktärsdesign. Ingen av de andra karaktärerna har heller ett konkret föremål de 

håller i, vilket kan göra det mer förvirrande. Kanske betraktaren mer funderat över om det 

passade karaktären att äga en bok, än själva kroppsspråket. Den valdes därför att tas bort. 

Även om det kan upplevas som lite otydligt i modellen, valdes det att vinkla hans ena fot, för 

att få en ännu mer utbredd känsla. En karaktär som tar mer fysiskt rum och gestikulerar brett 

tolkas ofta som mer dominant (Isbister 2006, s. 32) och då mycket av hans posering redan 

hade dessa drag så förstärktes tydligheten med den typen av justering.  

Poseringen som var typiskt för Kira såg framförallt likadan ut mellan de olika och genomgick 

inte så många förändringar. Här var ansiktet lite mer vinklat bort från betraktaren vilket dock 

krävde en del arbete för att hålla enhetligheten och få den att upplevas som samma ansikte 

som de varianter som var porträtterade rakt framifrån. Poseringen i applikationen har ett 

leende men det gjordes lite bredare jämfört med modellen för att göra det tydligare, då ett 

leende ses som en viktig signal för att en karaktär ska uppfattas som vänlig (Isbister 2006, s. 

29).  

Poseringen som var typisk för Luppe var ett exempel där justeringar behövde appliceras för 

att fungera med karaktärsdesignerna. Luppe har handen bakom örat, vilket för honom 

innebär ett vargliknande öra nära toppen av huvudet. Med både Cirkusdirektörens trollöron 

och Kiras vanliga öron så sitter dessa längre ned på huvudet, vilket gör vinkeln för armen 

annorlunda. Detta är något oundvikligt och får ses som en del av hur karaktärsdesignen och 

en posering relaterar till varandra. En annan mindre ändring som gjordes var att den 

hängande armen i Luppe posen drogs in mer mot kroppen. Detta för att förstärka hans 

försiktighet som karaktär och skapa större kontrast gentemot de andra poseringarna som är 

mer självsäkra. En mer hopdragen posering signalerar lägre nivå av självsäkerhet (Isbister 

2006, s. 32).  

Detta resulterade i 12 stycken figurer. Luppe, Kira och Cirkusdirektören porträtterades i en 

neutral pose men sedan också en pose som var typiskt för Luppe, en som var typiskt för Kira 

och en som var typiskt för Cirkusdirektören (se Appendix A).  

Slutligen i arbetet återskapades dessa poser även med hjälp av en neutral och förenklad figur 

(dummy/mannequin). Detta för att även kunna utvärdera intrycket endast poserna gav. 

Inspiration togs av figurer från leksaksmärket Lego (2018) men justeringar gjordes. Dessa 

justeringar gjordes för att göra karaktären lika rörlig som de andra karaktärerna, som att ge 

den fem fingrar exempelvis. Målet var att fånga den förenklade känslan men ändå kunna 

återskapa poseringen. Slutresultatet blev tre bilder med en neutral förenklad figur poserad i 

de tre valda personlighetsposerna (se Figur 15 nedan).  
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Figur 15 Kollage med neutral förenklad figur poserad i de tre valda 
personlighetsposerna (Amanda Lundin 2018) 

4.4 Reflektion och sammanfattning 

Arbetet har fungerat bra men har gått igenom diverse iterationer och stadier för att kunna 

komma fram till en form där den fungerar både gentemot frågeställningen och i syfte att skapa 

en genomförbar enkät. 

4.4.1 Analysarbete 

En analys av den grafiska stilen i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium genomfördes för att 

få en inblick i hur karaktärerna skulle kunna porträtteras i artefakten, alltså vilken grafisk stil 

som skulle användas. Detta var något som fungerade relativt enkelt, då stilen i tidigare 

versioner av böckerna trots skillnader ändå hållit sig relativt lika. Det gick därför att hitta de 

drag som både var vanliga för serien men också som skulle kunna gå att genomföra. Den valda 

stilen var en som skulle göra det enkelt att skapa bilderna inom tidsramen och orsakade sällan 

större problem i arbetet. När sedan poser behövde arbetas om eller extra bilder behövde 

genomföras, betydde detta inte extrema problem för tidsplaneringen. Arbetsmetoden som 

användes gjorde att olika delar av en karaktär, allt från linjer till färgläggning, kunde 

återanvändas och justeras för olika poseringar.  

En andra analys som genomfördes var av tre specifika karaktärer från bokserien Kiras och 

Luppes Bestiarium. Detta innebär de två huvudkaraktärerna Kira och Luppe och antagonisten 

Cirkusdirektören. Analysen innebar att studera vilken roll som karaktärerna har i narrativet 

och hur deras personlighet syns i berättelsernas handlingar. Detta både på egen hand och 

jämfört med varandra. I samband med detta studerades också hur de ofta porträtteras i 

kroppsspråket för att se vilka trender och mönster som fanns. I denna process användes till 

exempel riktlinjer som Isbister (2006) presenterar angående kroppsspråk som indikerar 

dominans och vänlighet, för att få en inblick i hur kroppsspråket i tidigare böcker kan tolkas. 

Enligt dessa riktlinjer kunde Kira tolkas som dominant och vänlig, Luppe som mindre 

självsäker men vänlig, och Cirkusdirektören som dominant och fientlig.  

Tillsammans med detta studerades även deras design och vad för intryck dessa skulle kunna 

ge. Detta inkluderade vilket formspråk designen har och vad för intryck den kan ge. Det gällde 

både karaktärens typer av former men också färgskalor och övernaturliga element i dess 

design. Designens relation till karaktärens personlighet och narrativ togs upp i samband med 

dessa faktorer.   
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Denna analysprocess fungerade bra och stötte inte på många problem. Igenom denna analys 

så går det att komma fram till diverse adjektiv som skulle vara värda att utvärdera senare i 

enkäten. Som tidigare nämnts uppfattas Cirkusdirektören oftast som intensiv och fientlig i 

böckerna, så ord som elak skulle kunna användas i enkäten. Associeras Cirkusdirektörens 

design med det ordet? Känns det passande? Kommer resultatet från enkäten överensstämma 

med hur karaktärerna vanligtvis porträtteras i narrativet? Den analysen som genomfördes gav 

just en grundläggande inblick i hur det avsedda narrativet i böckerna ofta framställs och 

framförallt hur karaktärens personlighet presenteras och på vilka sätt.  

4.4.2 Ändring av upplägg 

Skapandet av artefakten, alltså bilder på de olika karaktärerna i olika poseringar gick som 

nämnts igenom olika faser. Ändringen av upplägg kunde skapat problem med tidsplaneringen 

om det inte var för att problemet upptäcktes innan arbetet gått förbi skisstadiet, och att den 

grafiska stilen behärskades till den grad att bilderna gick smidigt att framställa under kort tid. 

Det gjorde att det gick snabbt att arbeta fram nya bilder och med användning av olika lager i 

programvaran fanns möjligheten att återanvända delar från tidigare bilder, som linjer eller 

skuggning. Denna ändring förbättrade fokus för bilderna och deras relevans mot 

källmaterialet, utan att kompromissa för mycket med tidsschemat.  

Med detta ändrades också formen av enkäten för att kunna implementera en ny fråga där 

respondenten kunde välja vilken posering de tyckte passade bäst till respektive karaktär. I 

denna variant av enkäten skulle de få välja adjektiv åt karaktärerna i deras neutralt poserade 

poser. Sedan skulle de få ett blad för varje karaktär. På bladet skulle respondenterna bli 

instruerade att ringa in den posering de tyckte passade bäst till karaktären, vika pappret på ett 

sätt så de bara ser den de valt. De skulle sedan fylla i adjektiv igen enligt hur de tycker 

karaktären upplevs som poserad. På detta sätt kunde man se vilka adjektiv som användes, 

vilken pose som valdes och om adjektiven ändrades, och i så fall på vilket sätt. 

Iteration av enkät 

Efter att ha konsulterat erfarna pedagoger med erfarenhet av målgruppen, barn 10–12 år, 

erhölls återkoppling angående enkäten som visade sig uppfattas som för tekniskt invecklad. 

Det skulle vara svårt för barnen att genomföra dessa olika steg som krävdes och den var 

förmodligen för lång för att intresset skulle upprätthållas. Tipset som gavs var att korta ned 

enkäten till ungefär fem frågor. Av dessa anledningar togs det nu fram en iteration med en 

enklare version av enkätgenomförandet i skolsal för den relevanta målgruppen.  

Denna enkät innebar istället att respondenterna först skulle få tre pappersark, ett för varje 

karaktär, alltså ett för Kira, ett för Luppe och ett för Cirkusdirektören. På varje ark syns 

respektive karaktär, i alla de tre olika personlighetsposeringarna. Respondenterna får sen 

välja vilken posering de tänker hör till respektive karaktär, genom att kryssa i en ruta under 

den poseringen. Från detta kan erhållas en inblick i om karaktärerna kommer paras ihop med 

poseringen som är tänkt att vara typisk för dem. Signalerar karaktärsdesignen en specifik typ 

av posering? Kommer dess tänkta posering väljas då den verkar mest passande och trovärdig 

i kombination med designen eller kommer det bli ett annat resultat? I så fall vilket? Då 

respondenterna saknar en kontext för karaktären har de endast karaktärsdesignen att gå efter 

till poseringen. Förfarandet i denna del tänktes gå relativt enkelt, barnen uppmanas att välja 

den pose de tycker passar bäst till respektive karaktär. 
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Nästa steg i klassrumsenkäten är att de får ett ytterligare ark med en neutral figur i samma tre 

olika poseringar (se figur 15). Utgångspunkten för denna figur var att den skulle byggas upp 

av enkla fyrkantiga former med förenklat ansikte, baserat på figurer från Lego (2018), då detta 

ger ett enkelt och liknande grundläggande formspråk, oberoende av kön eller andra drag. 

Poserna behövde då också utformas, men deras förenklade utseende gjorde att de inte blev så 

tidskrävande att gestalta. Respondenterna får på arket med dessa figurer välja adjektiv de 

tycker passar till varje posering. Denna del lades till, just för att få veta vad de associerar 

poserna de valt med för personlighetsdrag. Uppfattade de posering B som elak och var det i så 

fall därför de valde den poseringen för Cirkusdirektören? Eller var det så att de uppfattade 

Cirkusdirektören som rolig och därför valde de posering A, som de också såg som rolig? Detta 

gör att det även kan upptäckas om en posering uppfattas olika för respondenterna. Även om 

det under designstadiet har menats att poseringen ska vara på ett visst sätt så kanske det inte 

alls är så respondenterna uppfattat den. Då är det bra om detta kan upptäckas så att det inte 

under analysen antas att de valde posen för att karaktären uppfattas som exempelvis 

dominant, när respondenterna i stället tolkade poseringen som rolig.  

Med denna utformning förenklades enkäten, vilket var nödvändigt för att kunna genomföra 

studien med den tänkta målgruppen, vilket var en hög prioritet. Tillsammans blev det fyra ark. 

Del 1: Tre ark med karaktärerna i tre olika poser (se Appendix A) där respondenterna kryssar 

för ett val på varje blad. De blir upplysta om att inte välja samma pose mer än en gång. 

Utskriften av arket med Cirkusdirektören bör bevakas så att han i bilderna inte ser mindre ut 

än Kira och Luppe, han är betydligt större i böckerna. 

Del 2: Ett ark med en neutral figur i de tre poserna (se Appendix B) och ett antal adjektiv till 

respektive bild. Här kan kryssas i fler än ett ord om så önskas, men högst tre till respektive 

pose/bild. 

Kompletterande online-enkät 

För att komplettera denna förenklade enkät utformades även en internetenkät med liknande 

upplägg men med möjlighet att göras längre och även kunna inkludera följdfrågor. Detta gör 

att det går att få in mer kvalitativa data även om det samtidigt blir från en äldre målgrupp. 

Även om urvalet här således blir en annan åldersgrupp än den egentliga målgruppen, så kan 

det vara intressant att jämföra svaren med dem från målgruppen för KLUB böckerna för att 

se om dessa skiljer sig åt. Följdfrågor kan då även ge chans till en djupare insikt om varför 

testdeltagarna svarat som de gjort.  
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5 Utvärdering 

5.1 Pilotundersökning 

5.1.1 Pilotundersökning och återkoppling 

En pilotundersökning genomfördes för enkäten för klassrum. Detta var för att se så att ett barn 

i den åldern skulle förstå upplägget och kunna genomföra testet. Respondenten för 

pilotundersökningen var en 10 år gammal flicka som bor i samma område som skolan där 

sedan studien skulle utföras. Barnet förstod Del 1, alltså Blad A-C utan problem och 

genomförde dem. Blad D förstod hon det mesta av, men hade en fråga om man fick välja 

samma adjektiv på mer än en av figurerna. Då hon gjorde den här tillsammans med en vuxen 

som visste hur enkäten fungerade kunde de svara på frågan. Enkätens struktur upplevdes då 

som tydlig och även om en fråga ställdes behövde inte enkäten ändras endast för den, då även 

när undersökningen skulle genomföras skulle en minst en vuxen som förstod enkäten vara på 

plats. Enkäten tog också runt ungefär 7–10 minuter för respondenten att genomföra. 

Genomförandet av samma enkät i ett klassrum antogs skulle ta ungefär dubbelt så lång tid, 

alltså 15–20 minuter. Detta var inom tidsbegränsningarna som fanns för enkäten, då det var 

viktigt att den hann genomföras under en timme, då det är så långt ett lektionspass är. 15–20 

minuter sågs också som en lämpligt avgränsad enkät för att eleverna skulle vilja och ha 

intresse i att genomföra enkäten.  

Det märktes dock under pilotundersökningen att de så kallade rätta svaren var A1, B2, och C3, 

vilket inte hade märkts innan. Detta typ av mönster kändes ofördelaktigt så Kira och Luppe 

bytte plats i ordningen, så att svaren istället blev A2, B1 och C3. Detta innebar också att de fick 

börja med att se en manlig karaktär, sedan en kvinnlig och sedan avslutande med ännu en 

manlig.  

Efter pilotundersökningen fanns dock en tanke att omarbeta adjektiven. De gamla adjektiven 

som användes var; Rolig, Tråkig, Elak, Snäll, Glad, Sur, Modig, Smart, Dum, Feg. I syfte att 

adjektiven verkligen skulle vara de som passade för studien så sågs de över en sista gång. 

En utgångspunkt i adjektivvalet var att det skulle finnas motsatser med jämt antal, så varje 

ord hade en typ av motsats. Utöver det var det viktigt att orden kunde förstås av alla som deltog 

i undersökningen utan att vara tvetydiga. I detta skede gick det även att utgå och ta hjälp av 

karaktärsanalysen som tidigare utförts i arbetet för att fastställa vilka adjektiv som behövdes. 

Elak och Snäll, Glad och Sur, och Rolig och Tråkig användes som ett typiskt positivt kontra ett 

negativt ord. Dessa handlade om väldigt grundläggande känslor, angående hur de beter sig 

mot andra, deras egna humör och hur de underhåller sin omgivning.  

De två orden Kaxig och Försiktig valdes på ett sätt för att ta in ett till element av självsäkerhet. 

Isbister presenterade som tidigare namnet typiska kroppsspråk som var dominans kontra 

underlägsenhet (Isbister 2006, ss. 30–35) och detta var något som ville implementeras. Dock 

kändes ord som dominant och underlägsen inte passande och tydliga nog för den yngre 

målgruppen. De orden som valdes ut blev istället Kaxig och Försiktig. Även om dessa inte 

betyder exakt samma sak så var det just de olika nivåerna av självsäkerhet som behövde finnas 

någonstans på skalan. Modig och Feg fungerade även som två stycken motsatser angående 

självsäkerhet, men hade andra konnationer till dem. 
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En annan ändring som gjordes var att Dum ändrades till Korkad som motpart till Smart. Detta 

var för att Dum kunde även tolkas som Elak, speciellt för en yngre publik, exempelvis i 

meningen ”han var dum mot mig!”, inte som motsatsen mot smart.    

De nya adjektiven blev alltså; rolig, Tråkig, Elak, Snäll, Glad, Sur, Modig, Feg, Smart, Korkad, 

Kaxig, Försiktig. 

Under arbetets gång skedde också en muntlig redovisning med tillfälle för återkoppling. Ett 

förslag som togs upp var att ha möjlighet för egna svar på enkäten. Även om detta potentiellt 

inte skulle vara användbart, kunde de hindra eventuell frustration hos respondenter som inte 

känner att ”rätt svar” finns att fylla i. Detta specifikt då barn i den åldern är vana vid prov där 

det ska finnas ett rätt svar. Av dessa anledningar valdes det att lägga till ett par rader för att 

kunna skriva dit egna adjektiv i den slutgiltiga klassrumsenkäten. 

Ett annat alternativ som togs upp var om det eventuellt skulle inkludera att kroppsspråket 

som var typiskt för Cirkusdirektören skulle hålla en bok i handen, som den gör i 

mobilapplikationen (se figur 11). Detta skulle eventuellt vara ett narrativt element för att 

förtydliga poseringen. Möjligheten togs också upp att kanske hälften av deltagarna skulle ha 

en bild med boken som en kontrollgrupp, för att se om det skulle påverka resultatet jämfört 

med de deltagare som hade bilden utan en bok. 

Detta valdes dock bort då det kändes för mycket som ett narrativt element som skulle ha 

potential till att förvirra. Dessutom skulle två olika typer av enkäter göra genomförandet i en 

klass svårare. Då det också var oklart hur det skulle gå att genomföra enkäten och om det 

skulle bli bortfall, kändes det mer säkert att ha en och samma enkät för alla, ifall problem 

skulle uppstå. De två olika enkäterna skulle ändå ha risk att inte få in nog med svar för att 

kunna visa något om bokens påverkan.  

5.1.2 Slutgiltig Enkätformatering 

Klassrumsenkätens slutgiltiga form som användes i klassrumsmiljö kan ses i Appendix C. 

Webbenkäten påverkades även den av de ändringar som pilotundersökningen gav, då den 

utgick ifrån klassrumsenkäten.  

Webbenkäten påbörjades med frågor om respondenten, som genustillhörighet, ålder och 

tidigare erfarenhet av både bokserien och mobilapplikationen för KLUB. Till skillnad från 

klassrummet var inte den här gruppen lika kontrollerad och därför behövde extra uppgifter 

noteras.  

Sedan fortsatte enkäten med att de fick välja en passande posering åt karaktärerna, som Blad 

A-C i klassrumsenkäten. De fick här då om de ville skriva fria svar om varför de valde varje 

posering och motivera sitt svar. 

Den sista delen följde samma riktlinjer som Blad D, men frågan om Egna Svar, var formulerad 

för att inte bara uppmuntra till att skriva egna ord men också associationer de hade till 

poseringen.  

Webbenkätens slutgiltiga form kan ses i Appendix D.  
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5.2 Presentation av undersökning 

5.2.1 Klassrumsenkät 

Enkäten som var för klassrumsmiljö (se Appendix C) genomfördes med tre stycken 

mellanstadieklasser. Dessa klasser var från samma skola, en årkurs 4, en årkurs 5 och en 

årkurs 6.  Totalt deltog 61 elever, varav det blev det ett bortfall av 6 elever på grund av att de 

fyllt i enkäten på ett inkorrekt sätt. Det slutliga antalet respondenter 55 stycken, varav 34 av 

respondenterna var pojkar och 21 var flickor.  

 

Figur 16 Diagram som visar resultatet från Blad A-C från 
klassrumsundersökningen.  

För Blad A skulle respondenterna välja vilken posering de tyckte passade Karaktär A; Luppe, 

bäst. 8 respondenter valde Kroppsspråk 1, 42 personer valde Kroppsspråk 2 och 5 personer 

valde Kroppsspråk 3 (se figur 16). 

För Blad B skulle respondenterna välja en posering de tyckte passade bäst till Karaktär B; Kira. 

38 respondenter valde kroppsspråk 1, 11 valde kroppsspråk 2 och 6 valde kroppsspråk 3 (se 

figur 16) 

För Blad C skulle respondenterna välja vilken posering de tyckte passade bäst till Karaktär C; 

Cirkusdirektören. 2 stycken valde kroppsspråk 1, 5 stycken valde kroppsspråk 2 och 48 stycken 

valde kroppsspråk 3 (se figur 16).  
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Figur 17 Diagram som visar flickornas resultat från Blad A-C från 
klassrumsundersökningen.  

 

 

Figur 18 Diagram som visar pojkarnas resultat från Blad A-C från 
klassrumsundersökningen.  

 

För Blad D blev respondenterna presenterade med tre figurer (se Appendix B) och de välja tre 

stycken adjektiv ur en lista för varje figur. Figur 1 hade en typisk Kira posering och kallades 

för D1. Figur 2 hade en typisk Luppe posering och kallades för D2. Figur 3 hade en typisk 

Cirkusdirektören posering och kallades D3.  

 

Figur 19 Diagram som visar resultatet från Blad D, posering D1, från 
klassrumsundersökningen.  

De två adjektiven som var tydligast mest frekvent för att beskriva D1 poseringen (poseringen 

typisk för Kira) var Glad och Kaxig som båda hade över 20 svar. Snäll, Rolig, och Modig var 

även ord som återkom relativt frekvent (se figur 19). 
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Utöver dessa ord kunde eleverna också skriva egna ord (vilket cirka 15 elever gjorde för D1) 

och de som återkom mer än en gång var Cool, Dryg och Mallig.  

 

Figur 20 Diagram som visar resultatet från Blad D, posering D2, från 
klassrumsundersökningen.  

De vanligaste adjektiven för att beskriva D2 poseringen (poseringen typisk för Luppe) var 

Snäll, Försiktig, Glad och Smart som alla hade över 20 svar, och ordet Snäll hade 31. Modig 

och Feg var sedan de som också återkom i alla fall mer än tio gånger (se figur 20) 

Utöver dessa kunde eleverna skriva egna ord och Nyfiken, Lyssnar och ”Vill Fuska” återkom 

mer än en gång i svaren. Andra exempel på ord var Mjuk, Uppmärksam och Intresserad.  

 

Figur 21 Diagram som visar resultatet från Blad D, posering D3, från 
klassrumsundersökningen.  

De tre vanligaste adjektiven för att beskriva D3 poseringen (poseringen typisk för 

Cirkusdirektören) var Sur, Kaxig och Elak, då de alla hade över 30 svar. Förutom dem så 

svarades också Korkad och Modig båda över 10 gånger var (se figur 21). 
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Utöver dessa ord så hade eleverna också skrivit egna ord. Där fanns det inga ord som var 

gemensamma eller återkom förutom ordet Envis. Andra ord som skrivits var Lurig, Taskig, 

”Dum mobbare”, Konstig och ”Vill Bestämma”.   

5.2.2 Webbenkät 

Samma enkätformat som användes för klassrumsmiljön återanvändes som grund för en webb-

enkät. Denna enkät skulle kunna få resultatet från en äldre målgrupp och också kunna ställa 

djupare frågor som klassrumsenkäten inte kunde.  

Enkäten distribuerades via sociala medier. Urvalet blev därför som tidigare nämnt inte lika 

kontrollerat utan frågor i enkäten användes för att få en överblick av vad urvalet bestod av. 

Det fanns en majoritet av kvinnor som svarade med 70,5% kvinnor och 29,5% män (se figur 

22). När det kom till åldersgrupper var majoriteten mellan 20–29 år och sedan var de flesta 

äldre förutom en svarande som var i gruppen 15–19 år (se figur 23).  

 

Figur 22 Diagram som visar urvalets genusuppdelning från 
webbundersökningen. 

 

Figur 23 Diagram som visar urvalets åldersgrupper från webbundersökningen. 

Det samlades också information om erfarenhet av KLUB i något format, där majoriteten hade 

inte hört talas om böckerna och ingen hade läst någon bok (se figur 24). Ingen hade heller 

använt applikationen och ett begränsat antal hade hört om den tidigare (se figur 25).  
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Figur 24 Diagram som visar urvalets erfarenhet av barnboksserien Kiras och 
Luppes Bestiarium (svarsalternativ kan ses i sin helhet i Appendix D).  

 

Figur 25 Diagram som visar urvalets erfarenhet av mobilapplikationen KLUB 
Bestiarium.  

För Karaktär A, Luppe, var kroppsspråk 2 det mest populära svaret med 65,9%, med sedan 3 

på 20,9% och 1 på 14% (se figur 26).  

 

Figur 26 Diagram som visar webbenkätens resultaten för Karaktär A.  

De motiveringar som respondenterna använde för att förklara varför de valde kroppsspråk 2 

för Luppe var exempelvis att figuren ”såg vänlig ut” och ordet vänlig dök upp två gånger till. 

Snäll dök upp 3 gånger och orden ”glad och ”oskyldig” användes också. Oskyldig användes 

tillsammans med ordet ”söt” och en annan respondent använde ordet ”gullig”.  En respondent 

tolkade han också som ”osäker”, en annan som ”vilsen/fundersam” och vissa kommenterade 

att de andra poseringarna inte fungerade för att dessa var ”för självsäkra”. Två respondenter 

noterade direkt på hans kläder, då de tolkade dessa som avslappnade. En av dessa 

respondenter ansåg också att han verkade tafatt och en annan tyckte ”figuren verkar menlös”. 

En respondent tyckte han ”verkar busig” och en annan använde istället ordet ”korkad”. En 

respondent som hade lite erfarenhet av serien tyckte att den passade då de visste om lite av 

hans personlighet och att de andra poseringarna var för självsäkra.  

Minoritetssvaren hade ibland också förklaringar. De som parade ihop Luppe med kroppsspråk 

1 svarade exempelvis att då vargar/varulvar ofta porträtteras som kaxiga och tuffa, så tyckte 

de att den poseringen passade bäst. ”Karaktären ser ut att vara lite av en skrytsam/kaxig typ. 

Typisk huvudkaraktär! ;)” ” Kroppsspråket i 1 ser kaxigt och självsäkert ut, jag tycker det 

passar bra ihop med djuröronen och de ungdomliga kläderna.” ” Jag valde 1. för att det var 

den som passade bäst med hans ansiktsuttryck och klädsel.”, ”Cool” 
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Kroppsspråk 3 valdes också för Luppe av vissa respondenter. I två fall förklarade de att det var 

för att de tolkade gesten som ”välkomnande” och i andra fall associerade de kläderna med 

”utklädd” och ”teater. En respondent tolkade hans öron som horn och tyckte han såg ”arg ut 

med hornen”.  

För Karaktär B, Kira, var 1 det mest populära svaret med 65,9%, med sedan 3 på 18,2% och 1 

på 15,9% (se figur 27). 

 

Figur 27 Diagram som visar webbenkätens resultatet för Karaktär B. 

 

Fyra av respondenterna använde ordet ”cool”, antingen för att beskriva Kira eller specifikt 

hennes kläder. Hennes kläder i allmänhet noterades specifikt som en anledning till varför 

posen valdes, eller varför de fått det uttrycket. En respondent noterade att hon verkade 

”rebellisk” på grund av de fysiska attributen och en annan skrev att poseringen var ”kul och 

energisk”, vilket var något som de tyckte passade de starka färgerna och också hur hon bar 

dem. Kläderna gav en annan respondent också intrycket av att vara ”en rolig karaktär”. Ordet 

”Tuff” användes också av fyra respondenter, ibland specifikt i relation till karaktärens 

utstrålning. ”Kaxig” i någon form användes tre gånger och ”självsäker” och ”attityd” användes 

två gånger var. Två motiveringar till poseringsvalet var också ”stark tjej” och ”en karaktär med 

power”. En av respondenterna beskrev också valet med ”lagomt busig, ändå lite vänlig och typ 

inbjudande.” 

Minoritetssvaren hade även motiveringar. De som motiverade varför de valde kroppsspråk 3, 

svarade exempelvis att ”I 3 ser hon ut att ha lite attityd vilket verkar intressant.” Det fanns 

även en referens ännu en gång till kläderna då ”den såg i kläderna ut att ha ett sånt öppet 

kroppsspråk”. En av respondenterna fann dock en tvetydighet i poseringen, då den både 

kunde tolkas som aggressiv, eller ”Kom, häng med”. En annan hade intrycket av att karaktären 

visade upp något.  

En av de som valde kroppsspråk 2 valde den för att de ”brokiga kläderna” gav intrycket av ett 

glatt barn och de uppfattade posering 2 som ”barnslig, positiv och nyfiken”. Andra 

kommentarer på det valda kroppsspråket var ”ser frågande ut”, ”funderar” och ”lyssnar”. En 

respondent valde 2 men ansåg att kroppsspråk 1 även hade passat, och skrev att ”Får Ronja 

Rövardottervibbar av båda och ser hen som en tuff karaktär med vänlig inställning till naturen 

och hens vänner”. 

För Karaktär C, Cirkusdirektören, var 3 det mest populära svaret med 75%, med sedan 2 på 

18,2% och 1 på 6,8% (se figur 28). 
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Figur 28 Diagram som visar webbenkätens resultatet för Karaktär C. 

Kroppsspråk 3 hade flest svar och flera motiveringar till varför. Vissa respondenter gjorde 

direkt en koppling till Cirkusdirektör. Två stycken använde helt enkelt ordet ”cirkusdirektör”, 

en annan kallade honom även en ”elak cirkusdirektör”. En respondent ansåg att kroppsspråk 

3 var en välkomnande gest ”till en fest eller en cirkus eller nåt” och tyckte att kläderna passade 

till ett sådant typ av event. ”Välkomnande gest” användes även av en annan respondent.  

Även om de inte direkt refererade till Cirkusdirektör så gjordes andra referenser till hans 

klädsel som motivation för deras val. Det valda kroppsspråket och figurens klädsel har båda 

refererats till som ”dramatiska” eller ”extravaganta”. En annan föreställer karaktären som 

”säjlig och högljudd” medan en respondent pekade specifikt ut hans hatt, rock och fluga och 

att dessa indikerar att han hade då ”något man vill deklarera, proklamera ut över publiken”. 

En respondent skrev att han ”är äldre med pondus trots kör tokig klädsel”: ”Show snubbe” var 

också en fras som användes en gång. Två stycken respondenter ansåg att han såg ”lurig” ut. 

Två stycken använde ordet trollkarl och en använde ordet magiker.  

Mer vaga svar gavs även då de ansåg att kroppsspråket passade karaktärens ansikte eller 

kläder men specificerade inte vad med dessa som fick dem att anse detta. 

Två respondenter använde någon variant av ”ond” och en annan svarade att han såg ”ut som 

en skurk”. Karaktären beskrevs också med ”elakt utseende med ett litet elakt kroppsspråk”. 

En respondent hade tidigare vetskap om att han var ”den elaka karaktären” och därför tyckte 

att kroppsspråk 3 var den som såg elakast ut.  

De som valde kroppsspråk 2 motiverade sitt svar med ord som ”frågande” och ”lyssnande”.  

En respondent tyckte han såg ut som en skurk i kroppsspråk 3, och valde därför 2 just för att 

de tyckte han verkade mer vänlig och han ser ”fundersam ut i ansiktet”. En respondent svarade 

"Ursäkta va? jag hör inte".  

De respondenter som valde posering 1 relaterade poseringen till att ”jobbet är utfört och 

segern är vunnen”. En annan respondent skrev att de uppfattade karaktären som en ”stark 

mytisk varelse bortom mänsklighetens värld men använder fånigheter från vår värld för att 

förvirra åskådaren”.  

I slutet av webbenkäten svarade respondenterna på vilka adjektiv de tyckte passade bäst med 

olika neutrala figurer poserade på olika sätt.  
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De började med figur D1, den neutrala figuren poserad i ett kroppsspråk typisk för Kira, och 

det vanligaste ordet som användes var Kaxig, som användes av 95,5% av svarande.  Andra 

vanliga adjektiv var Glad, Modig och Rolig (se figur 29). 

 

Figur 29 Diagram över svaren för D1, den neutrala figuren poserad i en posering 
typisk för Kira.  

Andra ord som användes för att beskriva figur D1 var; Lurig (2 gånger), Självsäker (2 gånger), 

Självgod, Populär, Livlig, Lite osäker, Stöddig, Tuff, Cool, Skadeglad, Skrytsam, Nedlåtande, 

Svår, Snäll men lite lurig, Självkänsla, Rebell, Naiv, Ung, Finurlig.  

Den andra figuren var Figur D2, en neutral figur som var poserad i en pose typisk för Luppe 

och de vanligaste orden var Snäll och Försiktig. Sedan var också Smart och Glad ord som 

många svarade (se figur 30) 

 

Figur 30 Diagram över svaren för D2, den neutrala figuren poserad i en posering 
typisk för Luppe.  

Andra ord som användes för att beskriva figur D2 var; Nyfiken (3 gånger), Eftertänksam (2 

gånger), Undrande (2 gånger), Uppmärksam (2 gånger) Nervös, Förstående, Busig, , 

Tillbakadragen och analytisk, Omtänksam, Eftertänksam, Avvaktande, Empatisk, 

Intresserade, Förståeligt, Frågande, Lugn, Kanske lite osäker.  

Den tredje figuren var Figur D3, en neutral figur som var poserad i en pose typisk för 

Cirkusdirektören och de vanligaste svaren var Kaxig och Elak. De andra svaren som förekom 
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mer än andra var Sur och Smart, men de svarades hälften så många gånger som de andra två 

(se figur 31) 

 

Figur 31 Diagram över svaren för D3, den neutrala figuren poserad i en posering 
typisk för Cirkusdirektören.  

Andra ord som användes för att beskriva figur D3 var; Falsk, Självsäker, Äventyrlig, Framåt, 

Bestämd, Otålig, Dominant, Framåt, Läskig, Dum, Öppen, Hjälpsam, Drivande, Beräknande, 

”Inte att lita på”, Farlig, Bestyrig, Ondsint, Opålitlig, Arg.  

5.3 Analys 

5.3.1 Luppe 

Resultatet från undersökningen i klassrum visade på att gruppens åsikter om Luppes 

kroppsspråk var framförallt enhetliga, med 42 av 55 (76%) som svarade att posering 2 var den 

som var rätt för honom. Detta var den poseringen som var typisk för Luppe och trots att de 

inte hade någon tidigare erfarenhet av karaktärerna valdes den av majoriteten. Kroppsspråk 1 

valdes av 8 respondenter (15%) och kroppsspråk 3 valdes av 5 respondenter (9%). 

Dessa resultat följer liknande mönster som webbundersökningens resultat. Det visades dock 

en lite större splittring med hur många som gissade på posering 2, då den istället låg på 65,9%. 

Så även om Luppe i kroppsspråk 2, fortfarande hade majoritet så var detta lite mindre jämfört 

med klassrumsundersökningen. Dock bör noteras skillnaden i storlek på grupperna som en 

möjlig påverkande faktor.  

De som valde kroppsspråk 2 i webbundersökningen motiverade detta ofta med att de 

uppfattade karaktären som glad och vänlig och en respondent kommenterade även att han 

uppfattades som osäker. Luppes roll i bokserien är att han är en protagonist och bör uppfattas 

som behaglig och trevlig av betraktaren, så dessa beskrivningar går i linje med hur han 

porträtteras där, speciellt med hans mer försiktiga bakgrund.   Att karaktären var ”söt”, 

”gullig” och ”oskyldig” var ord som dök upp i webbundersökningen för att motivera valet av 

kroppsspråk, vilket på ett sätt hör till Luppes karaktär. Användandet av dessa ord kan ha att 

göra med att han är en barnkaraktär och webbundersökningen genomfördes av äldre 

individer. Det går dock att se en koppling mellan ett gulligt utseende och en mer försiktig 

posering än de mer självsäkra som annars presenterades.  
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En annan intressant faktor var att flera respondenter i webbundersökningen noterade 

specifikt på kläderna som en faktor till deras beslut. Dessa gav ett avslappnat uttryck och så 

därför uppfattades det som att kroppsspråket även det borde varit så. Detta gällde inte bara 

de som valde kroppsspråk 2 för Luppe utan även andra. Hans kläder tolkades ibland som 

”coola” och ibland som ”avslappnade”, men hursomhelst är klädens inverkan viktig. Detta kan 

liknas vid Isbisters exempel om stereotyper, där exempelvis hur en person klär sig kan 

associeras med vissa yrken och egenskaper (Isbister 2006, ss. 12–14) 

Resultat från klassrumsenkät Del 3 där själva poseringarna skulle utvärderas visade på att de 

vanligaste orden för att beskriva kroppsspråk 2 var Snäll, Smart, Glad och Försiktig. Snäll och 

Glad är två av de orden bland listan med starka positiva konnationer. Båda är sådana ord som 

kan relateras till Luppe men framförallt som tidigare nämnt hans roll som protagonist, då han 

är menad att vara en karaktär som läsaren är positivt inställd till. ”Försiktig” användes ofta för 

den här poseringen och knappt alls för de andra poseringarna. Detta var den som var mest 

ihopdragen med ena armen in mot kroppen. Av karaktärerna är också Luppe den som kan 

beskrivas utifrån tidigare böcker i bokserien som den som är försiktig, speciellt i jämförelse 

med Kira.  

När samma del av undersökningen utfördes i online-enkäten för en äldre målgrupp var 

resultatet densamma. De fyra vanligaste orden var, från vanligast till minst vanligt av dessa; 

Snäll, Försiktig, Smart och Glad. Efter det blev det dock lite mer variation och en väldigt 

specifik sådan. Feg var på femte plats av mest använda ord i båda undersökningarna, men för 

klassrumsundersökningen delade den femte plats med Modig med 13 respondenter som 

svarat det och dessutom relativt jämt fördelat mellan genus med 6 flickor gentemot 7 pojkar. 

9 av dessa 13 associerade även poseringen med specifikt Luppe. I webbundersökningen hade 

bara en av 44 respondenter svarat Modig och de även valde den posen för Luppe. Även om 

frågan var just om poseringen är denna skillnad värt att nämna. Poseringen är ändå vald av 

majoriteten för Luppe, men hur modig poseringen är skiljer sig mellan grupperna, men valet 

är lika. Värt att notera är just att Luppe är ett barn och att det är just barngruppen som ser 

poseringen som modig, vilket skulle kunna visa en tendens att detta har att göra med hur lätt 

det går att relatera till karaktären. En vuxen kanske mer ”ser ned på” ett barn (som tidigare 

nämnde med användandet av ord som ”söt” och ”oskyldig”) och noterar tydligare på ett 

mjukare och mer tillbakadraget kroppsspråk, medan barnen istället ställer sig i 

barnkaraktärens position.  

De fria orden från klassrumsundersöken hade ett fokus på just perception eller en attityd mot 

sin omgivning, då det handlade om att exempelvis lyssna eller vara nyfiken och uppmärksam 

mot sin omgivning. Då posen i sig själv är väldigt laddad till två specifika sinnen, handen 

bakom örat och att ögonen är riktad åt samma håll, kan det vara en viktig del. Detta är väldigt 

relevant till Luppe som karaktär, då bra hörsel är en viktig del av hans funktion i handlingen.  

Webbundersökningen hade även den ord runt det här ämnet, som nyfiken och uppmärksam 

men hade ord som inte dök upp i undersökningen för barn; ord med mer fokus på en 

tillbakadragen attityd, exempelvis nervös, eftertänksam och avvaktande. 

När det kom till minoriteten som valde andra alternativ än kroppsspråk 2 till Luppe så kunde 

det synas vissa skillnader mellan flickor och pojkar i barngruppen. Av flickorna svarade endast 

två stycken kroppsspråk 1 och ingen svarade kroppsspråk 3. Bland pojkarna var det dock 6 

som svarade kroppsspråk 1 och 5 som svarade kroppsspråk 3, varav resten sedan svarade 

kroppsspråk 2 (se figur 17 och figur 18). Det fanns därför lite mer variation bland pojkarna i 
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deras svar. Dock var det färre flickor som deltog i undersökningen så denna skillnad kan ha 

varit som jämnat ut sig om det antingen var direkt uppdelat eller ett ännu större urval.  

Även om dessa svar är i en minoritet kan online-undersökningen ge oss inblick i varför andra 

poser än den som var menad för Luppe valdes. Mycket var direkt knutet till typen av kläder 

han hade eller hans öron, som ger ett övernaturligt intryck. Kläderna uppfattades som ”coola” 

eller som att han var ”utklädd”. Kroppsspråk 1 och 3 är mer utåtriktade och öppna, drag som 

man nog oftare kan koppla till en varulvs varelse eller en teater, och därför valdes de i dessa 

fallen.  

5.3.2 Kira 

I klassrumsundersökningen svarade 38 av 55 (69%) att de tyckte kroppsspråk 1, det menat för 

Kira, passade bäst för Kira. 11 stycken svarade kroppsspråk 2 (20%) och 6 stycken svarade 

kroppsspråk 3 (11%), trots brist på tidigare erfarenhet. Webbundersökningen hade liknande 

resultat med kroppsspråk 1 i majoritet med 65,9%, men sedan med kroppsspråk 3 med 18.2% 

och kroppsspråk 2 med 15,9%. Dessa resultat är generellt lika, med marginell skillnad. 

Klassrumsundersökningen har lite större skillnad i svarsfrekvensen mellan de olika svaren, 

trots att gruppen är större, men skillnaden är inte markant jämfört med webbundersökningen.  

Webbundersökningens respondenter motiverade valet att välja kroppsspråk 1 för Kira 

framförallt med noteringar om att hon uppfattades som utåtriktad på olika sätt. Ord som 

”kaxig”, ”cool”, ”självsäker”, ”attityd”, ”tuff” och ”rebell” återkom ofta och dessa är drag som 

man hör ihop med hur Kira presenteras i böckerna. Hon är ofta den som driver handlingen 

framåt och vågar ta chanser eller bemöta karaktärer när andra inte gör det. Ingen 

kommenterade på hennes blekhet eller huggtänder men de som noterade specifika fysiska 

attribut skrev istället om hennes färggranna kläder. Dessa ord och förklaringar till varför de 

valde poseringen var i ofta linje med hur hon presenterats tidigare i böckerna.  

När de sedan skulle välja mellan adjektiv för kroppsspråk 1, även om den nu presenterades av 

en neutral figur, följde dessa liknande mönster som motiveringarna från 

webbundersökningen. ”Kaxig” var det populäraste ordet i både klassrumsundersökningen och 

webbundersökningen, men det näst-vanligaste i båda var också ”Glad”. Även detta påvisar att 

även om Kira uppfattas som exempelvis kaxig, så ses hon och hennes kroppsspråk som inte 

för negativt. Det ger fortfarande ett positivt intryck. Snäll, Modig och Rolig rankade också högt 

i klassrumsundersökningen medan Sur och Tråkig rankades lågt. Elak var lite högre, men kan 

ses som ett resultat av baksidan av att vara Kaxig, i vissa fall kan det tolkas som, självgod och 

överlägsen. När respondenterna fick skriva egna ord dök även ”dryg” och ”mallig” upp. När de 

i webbundersökningen fick göra densamma var ”skadeglad” och ”skrytsam” två ord som dök 

upp.  

Även om majoriteten även associerar kroppsspråk 1 med positiva ord som Glad, så påvisar 

detta en trend att de självsäkra dragen kroppsspråket visar ibland kan få negativa effekter. 

Kira är en protagonist som ofta visas som självsäker på ett positivt sätt men dessa resultat 

påvisar ändå en tendens till att denna självsäkerhet kan tolkas som någon form av 

överlägsenhet på ett negativt sätt. Detta skulle kunna ses som ett resultat av avsaknaden av 

kontext. Om man skulle utgå ifrån Isbisters riktlinjer om dominance och agreeableness, kan 

detta ses som ett fall där kroppsspråket har ett starkt dominance uttryck (2006, ss. 30–35) 

men att nivån av agreeableness (2006, ss. 27–30) kan tolkas som vagare av vissa. 
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Detta skulle kunna ses som ett resultat av avsaknaden av kontext. Kontext, alltså en berättelses 

handling, kan ses som en nödvändighet för att förtydliga och förstärka en karaktärs icke-

verbala signaler så att betraktaren kan förstå dess inre känsloliv bättre (Kukkonen 2013, ss. 

15–16). I det här fallet kan just avsaknaden av en kontext gjort det svårare för vissa 

respondenter att avgöra självsäkerheten gör karaktären trevlig och engagerade eller dryg och 

mallig i sitt beteende.  

De respondenter i webbenkäten som valde kroppsspråk 3 för Kira och motiverade sitt val 

refererade även de till att hon verkade ha attityd och ett öppet kroppsspråk. Detta kan som 

tidigare nämnt komma ifrån att de ser liknande drag som de som valde kroppsspråk 1, bara 

att de uppfattade det öppna, utbredda och dominanta kroppsspråket som kroppsspråk 3 är 

som mer passande. Som tidigare nämnt, den självsäkra uppfattningen betraktaren hos Kira 

får ett fokus. 

För de som svarade kroppsspråk 2 kan nästan det motsatta ses i deras skrivna motiveringar. 

Istället för att fokusera på det självsäkra så fokuserade det på mjukare drag, som hennes 

barnlika utseende och de drag som associeras med detta, som nyfikenhet och positivitet. 

Kroppsspråk 2 var den de ansåg vara mest barnlikt och enligt de dragen som associeras med 

detta, och blev därför passande att välja.  

5.3.3 Cirkusdirektören 

I klassrumsundersökningen svarade 48 av 55 respondenter (87%) att kroppsspråk 3 passar 

bäst för Karaktär C, alltså Cirkusdirektören. Kroppsspråk 3 var det kroppsspråk som var 

menat att höra till Cirkusdirektören. 5 respondenter (9%) svarade kroppsspråk 2 och 2 

respondenter (4%) svarade kroppsspråk 1.  

Webbundersökningen hade samma majoritetssvar då 75% av respondenterna svarade 

kroppsspråk 3, 18,2% svarade kroppsspråk 2 och 6,8% svarade kroppsspråk 1. 

Kroppsspråk 3, det menat, för Cirkusdirektören var alltså vanligast i båda fallen. Vad som dock 

är intressant att notera är att majoriteten är mycket tydligare i klassrumsundersökningen, 

alltså för en yngre målgrupp. Detta skulle kunna bero på mer vana vid just typiska arketyper 

för media riktat mot dem, som barnböcker, och hade lätt att identifiera hur en typisk skurk 

ser ut och rör sig. Detta speciellt om man jämför med media skapat för äldre som kanske inte 

har lika tydliga skurkar jämfört med hjältar, och Cirkusdirektörens attityd blir därför inte lika 

tydlig. Dock bör man notera att 75% fortfarande är en stark majoritet, som är mer än 

majoriteterna för de andra karaktärerna i webbundersökningen.  

I webbundersökningen uppgav flera av respondenterna motiveringar till varför de valde 

kroppsspråk 3. Dessa motiveringar kom ofta ur två olika synvinklar, men i vissa fall 

kombinerades detta. Antingen så hade de intrycket av att han var någon form av uppträdare, 

antingen direkt kopplat till cirkusdirektör men liknande referenser gjordes. Klädseln 

refererades till ofta som det, på grund av dess överdrivenhet som en faktor. Om de inte beskrev 

honom med termer relaterade till detta, skrev de annars att de fick intrycket att han var en 

skurk eller på något sätt en ond karaktär. Som tidigare nämnt kunde dessa svar antingen vara 

enskilda eller till och med i samma svar, som exempelvis respondenten som skrev ”elak 

cirkusdirektör”. Få kommenterade på de övernaturliga dragen som hans öron utan det 

närmaste som kom det var omnämnanden av magi, då han ofta kallades för trollkarl eller 

”mystisk”.  
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De förbestämda adjektiven som valdes för kroppsspråk 3 följde ofta liknande mönster som de 

egenskrivna motiveringarna men skiljde sig mellan de två olika undersökningarna. I 

klassrumsundersökningen var Sur det vanligaste svaret, följd av Kaxig och Elak. 

Onlineundersökningen å andra sidan hade Kaxig majoriteten, följd av Elak. Sedan var Smart 

den tredje vanligaste, som hade lite mer svar än Sur.  

Denna skillnad mellan de två undersökningarna kan tyda på att de yngre respondenterna 

påverkas mer av de mer aggressiva dragen som finns i kroppsspråket, som de inåt och 

nedåtriktade ögonbrynen och den väldigt utbredda och dominanta kroppsställningen. De 

vuxna å andra sidan kanske istället har en tendens att se dessa dominanta drag som kanske 

ett tecken på kompetens, vilket gör att de väljer ”smart”. Cirkusdirektören beskrevs av vissa 

respondenter som ”lurig”, och detta kan vara en anledning till att hans posering även 

relaterades oftare till ”smart”, medan barnen som utförde klassrumsundersökningen såg mer 

de hotfulla dragen hos karaktären. Ordet ”korkad” var också mycket mer vanligt än ”smart” i 

resultatet från klassrumsundersökningen, vilket kan även det ses som den negativa 

motparten.  

Detta skulle kunna ses som att barnen efter att de tolkat karaktären som en antagonist hade 

större tendens att transkribera fler negativa drag till karaktären, medan de äldre som svarade 

på en liknande enkät såg mer nyans i karaktärens personlighet och egenskaper.   

Inte för att säga att de äldre inte såg de negativa dragen, då ordet elak ändå var väldigt vanligt 

bland de svarade. Det visar dock en tendens till att de möjligen hade lättare att se positiva ord 

(som smart) existera åt samma karaktär som negativa ord (elak) än barnen.  

De egenskrivna orden för kroppsspråk 3 från klassrumsundersökningen hade även de 

framförallt negativa konnationer. ”Vill bestämma” kan ses som den mest neutrala. Annars var 

de tillvalda orden i samma riktning som de tidigare, där poseringen direkt liknades till en 

”dum mobbare” och ”taskig”. Fokuset låg tydligt på att det här var en negativ och otrevlig 

posering.  

De ord från webbundersökningen följde liknande mönster som tidigare nämnts. Ord som 

”bestämd” och ”dominant” visar tydligt på just hur denna typ av kroppsspråk visar en typ av 

överlägsenhet och drift. Dock används inte direkt samma ord som till exempel för Kiras 

posering när den sågs som överlägsen, istället är de övriga orden mer av en hotfull natur. 

Posen beskrivs som ”opålitlig”, ”farlig” och ”ondsint”. En jämförelse kan göras mellan dessa 

ord, som är mer direkt relaterad till när man talar om ett hot i allmänhet, med adjektiven från 

klassrumsundersökningen är mer som de skulle exempelvis kunna beskriva en otrevlig 

klasskamrat. Detta påvisar en tendens att respondenternas svar formas av egna erfarenheter 

av personinteraktioner.  

De i webbundersökningen som svarade kroppsspråk 2 för karaktären motiverade detta med 

ord antingen relaterat till perception, som ”lyssnar”, eller en tankegång som ”frågande”. Inga 

mer specifika motiveringar gavs och det är därför svårt att avgöra vad i designen för Karaktär 

C som fick dem att välja kroppsspråk 2.  

De i webbundersökningen som svarade kroppsspråk 1 för karaktären var en minoritet, men 

exempelvis gjorde kopplingen till att figuren är någon form av magisk varelse. Eftersom både 

kroppsspråk 1 och 3 kan ses som kaxiga, är den grundläggande skillnaden att den ena ofta 
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uppfattas som trevligare. En betraktare som då framförallt uppfattar sidan av karaktären som 

är övernaturlig och teatralisk kan då logiskt sätt para ihop kroppsspråk 1 med Karaktär C.  

 

5.4 Slutsatser  

Resultatet i den här studien påvisar att det tänkta kroppsspråket för en karaktär kan utläsas 

korrekt, även om kontexten utöver karaktärsdesignen saknas, som en berättelse/handling. De 

tre designerna som utvärderades påvisade liknande resultat i båda grupperna, även om vissa 

resultat hade större majoritet än andra. Dessa resultat visade att respondenternas val av vilket 

kroppsspråk de tyckte passade bäst var det som var typiskt för karaktärerna, även om de inte 

hade tidigare vetskap om karaktärernas personlighet eller roll i handlingen. Även i de fall där 

inte korrekt kroppsspråk valdes, visades en tendens att motiveringen bakom beslutet ändå var 

i linje med vissa ändå korrekta karaktärsdrag hos karaktären. Det kunde hittas mindre 

variationer inom vissa grupper, så som flickor och pojkar, men på grund av urvalets storlek 

kan inte tydliga slutsatser dras därav. 

Jämförde man mellan webbenkäten och klassrumsenkätens resultat, alltså mellan resultat 

från vuxna och barn, kunde man se en tendens att barnen hade en högre procent som visade 

korrekt svar.  Detta skulle kunna ses som att trots avsaknad av tidigare erfarenhet med dessa 

böcker, är gruppen mer van vid medieformen som är riktad mot dem, och har lättare att läsa 

ut vissa arketyper. Dock finns det inte nog för stöd från denna studie för att definitivt säga det 

utan denna studie visar framförallt på en tendens mot detta.  

Adjektiven som valdes för de kroppsspråk som hade majoritetens svar för en karaktär var 

också adjektiv som passade till hur karaktären porträtteras i barnböckerna. Trots att de 

saknade tidigare erfarenhet kunde de exempelvis välja kroppsspråket som var menat åt 

Cirkusdirektören, och samma kroppsspråk beskrev de sedan med adjektiv som passar 

Cirkusdirektörens roll i handlingen. Detta visar på en stark relation mellan karaktärsdesign 

och kroppsspråk, där karaktärsdesignen skapar starka associationer till passande 

kroppsspråk, trots avsaknad av ytterligare kontext.  

Då svaren visade en tendens att vara enhetliga, visar detta att posering kan användas för att 

tydligt framhäva karaktärsdrag, och att det finns kroppsspråk som upplevs som mer passande 

för olika typer av karaktärer. Användande av kroppsspråk har därför potential att skapa 

karaktärer som är lätta att förstå och läsa av både deras egenskaper som karaktär men också 

till viss del dess funktion, exempelvis att det är en antagonist, även om begränsad vetskap 

finns.  

Potentiella nackdelar kan också utläsas från dessa studier. En enkel posering utan kontext kan 

påvisa olika drag med liknande faktorer, men att dragen ändå kan tolkas olika. En karaktär 

som är självsäker kan uppfattas som självsäker på ett positivt sätt, men kroppsspråket kan lätt 

istället ses som mallig eller överlägsen. En karaktär med brett och utsträckt kroppsspråk kan 

ses som en drivande karaktär som välkomnar folk men också en hotfull karaktär med farliga 

motiv. Svaren pekar oftast åt samma enhetliga håll, exempelvis att poseringen är dominant, 

men för en ögonblicksbild kan nyanser skapa viss tvetydighet, exempelvis hur dominansen tar 

form.  En kontext skulle kunna ha potential för att förtydliga dessa mindre nyanser som kan 

uppfattas när det kommer till kroppsspråk.  
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Betraktarens egna personliga referensramar kan också påverka ordval som används och 

resultatet. Även om de ger ett liknande uttryck, visas en tendens att exempelvis ett barn 

kommer beskriva och tolka karaktärer utifrån deras egna vardag. Ett exempel är att kalla en 

karaktär de uppfattar som ett hot som ”dum mobbare”. En vuxen med större livserfarenhet 

uppfattar istället karaktären med ett bredare ord som ”farlig”. Detta behöver inte vara ett stort 

problem då detta kan ge betraktaren i slutändan liknande intryck, men det kan vara 

fördelaktigt att ha i åtanke betraktarens tidigare erfarenhet och ramverk/associationer för 

personinteraktioner för att skapa tydliga karaktärer.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Den här studien har fokuserat på relationen mellan karaktärsdesign och kroppsspråk; hur ett 

kroppsspråk kan ändra intrycket av en figur och om en karaktärs typiska och menade 

kroppsspråk kan utläsas, trots att betraktaren saknar tidigare kunskap om karaktärens 

personlighet eller egenskaper.  

I samband med detta utfördes bakgrundsstudier inom vissa teorier angående relevanta ämne. 

Ämnen som kroppsspråk och stereotypers betydelser för spelkaraktärer studerades utifrån 

Isbisters ramverk (2006) och för att få en synvinkel på karaktärsgestaltning och genusfrågor 

inom barnböcker och dess illustrationer användes texter av Nikolajeva (2000). En 

grundläggande definition av begreppet stereotyper av Hinton (2002) användes även i arbetet.  

Arbetet gjordes i samband med KLUB och det var karaktärer från den barnboksserien som 

utvärderades i studien som var uppdelad i två enkäter. Den första enkäten var därför riktad 

till en del av bokseriens målgrupp och delades ut till tre stycken mellanstadieklasser. Den 

andra enkäten var lik den första men anpassad för delning över internet, för att nå en äldre 

målgrupp av vuxna för att kunna få mer kvalitativ information utöver kompletterande 

material för potentiella jämförelser. Syftet med dessa studier utgick ifrån dessa två frågor; 

• Vilka tendenser kan utläsas för relationen mellan karaktärsdesign och dess tänkta 

kroppsspråk, kan det senare utläsas korrekt även om kontext utöver karaktärsdesignen 

saknas?  

• Vilka svagheter och styrkor kan utläsas vid användande av personlighetsposering när 

betraktare saknar karaktärernas kontext (berättelse)?  

För att göra detta utformades det totalt 15 figurer i olika poseringar. De tre karaktärerna från 

bokserien som skulle utvärderas var Kira, Luppe och Cirkusdirektören, vilket alla 

porträtterades i en neutral posering för referens och sedan i tre olika poser, en som var typisk 

för varje karaktär. Respondenterna på enkäten fick välja vilken av de tre olika 

kroppsspråken/poseringarna de tyckte bäst passade till varje karaktär. På webbenkäten fanns 

också möjlighet att motivera sitt val.  En så kallad ”neutral” figur utan specifika karaktärsdrag 

utformades också i alla tre av dessa poser och för den fick respondenter välja tre adjektiv ur 

en lista som de tyckte passade bäst till figuren. De fick även skriva egna ord.  

En del av denna process var att arbeta fram vilka poseringar som skulle användas och göra 

tidigare analyser av karaktärerna och deras utseende, personlighet och beteende som 

porträtterat i tidigare barnböcker. Den grafiska stilen av böckerna i bokserien analyserades 

också för att själv kunna använda mig av en passande grafisk stil.  

Tendensen som kunde utläsas utifrån båda enkäternas resultat var att majoriteten ansåg att 

det kroppsspråk som var menat att vara typiskt för en karaktär även var det som passade bäst. 

Svaren från enkäten som genomfördes med mellanstadieelever hade en högre procent som 

svarade rätt medan webbenkäten visade ofta mer blandade och nyanserade resultat. Detta 

skulle kunna ses som ett resultat av barnens mer begränsade vana vid olika typer av medier 

och ökad vana vid medier utformade för barn, men på grund av undersökningens begränsade 

urval kan inte definitiva slutsatser angående denna skillnad dras.  
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De styrkor detta visar är att det finns möjlighet att snabbt etablera karaktärer och deras 

egenskaper endast igenom karaktärsdesign och en kroppsposering. Detta skulle skapa tydliga 

karaktärer utan att kräva tidigare erfarenhet eller en kontext för att uppfatta dem som 

karaktärer med personlighetsdrag.  

De svagheter man kan se tendens för är att dragen som utläses kan för olika individer indikera 

olika saker. Drag som ”Kaxig” kan ses som en självsäkerhet men kan också utläsas som 

nedlåtande mot sin omgivning. Även om den generella idéen är densamma finns risk att dessa 

drag förenklas utan att ha en vidare kontext som specificerar karaktärens personlighet och 

känsloliv. Betraktarens ålder och bakgrund kan också påverka resultatet då olika 

livserfarenheter kan ge dem olika referensramar till att tolka kroppsspråk och beteende.   

6.2 Diskussion 

6.2.1 Metod och studiens trovärdighet 

Det är värt att ha en diskussion runt metoden och i allmänhet studiens trovärdighet.  

Delen av studien som tog plats i ett klassrum gick överlag smidigt att genomföra. Under 

sambandet informerades klassen brett om ämnet spelutveckling och utbildningen i en 

presentation, vilket ökade engagemanget och villigheten från gruppen att genomföra enkäten. 

Detta gjorde att eleverna överlag var intresserade av ämnet och även var intresserade av att 

göra enkäten. Detta kan man också se som en ökad chans att resultatet var ärligt. Dessutom 

var jag själv på plats för att dela ut enkäten och ge instruktioner med stöd av ordinarie 

bildlärare, vilket gjorde att jag kunde svara på frågor eleverna hade om enkäten och hjälpa 

dem att förstå upplägget. Det skapade även en avslappnad atmosfär runt enkäten och den 

genomfördes utan större problem.  

Den avslappnade atmosfären och klassrumsmiljön hade vissa problem, även om det överlag 

skulle kunna ses som lyckat. Eleverna fick tydliga instruktionerna att genomföra det 

individuellt och att de skulle välja vilken de själva tyckte passade bäst, men på grund av 

klassrumsmiljön satt de ändå öppet bredvid varandra. Detta innebar att de kunde titta på 

varandras svar och var inte under sådan hård observation att de inte kunde prata med 

varandra, även om det var relativt tyst. Att miljön var på detta sätt kan ses som något negativt 

mot trovärdigheten hos svaren, då vissa av eleverna kanske bara svarade likadant som den de 

satt bredvid eller på annat sätt blev influerade av en klasskamrat. Dock i den här studien var 

det en medveten uppoffring, då istället elevernas bekvämlighet och positiva inställning 

prioriterades. Detta speciellt även ur en forskningsetisk synvinkel, då enkäten var åt barn 

mellan 10-12 år. Det var viktigt att de inte kände sig stressade eller under press, utan fick vara 

i deras egna klassrum som vanligt under bekanta omständigheter med deras klasskamrater 

som under en vanlig bildlektion.  

Klassrumsenkäten kunde även haft djupare och mer förklarande frågor för att lättare kunna 

komma till slutsatser utifrån deras resultat, utan att behöva komplettera med en webbenkät 

med en annan målgrupp. Dock var detta även ett val som gjordes på grund av åldern på 

eleverna och formatet. Om studien skulle fortsätta skulle man dock kunnat utöka med ännu 

ett element eller fråga för att få mer kvalitativa data.  

Klassrumsenkäten hade även ett problem då fyra blad användes per elev, detta var för att både 

kunna visa tydliga bilder och ha plats för svar. Om studien skulle göras med ett större urval 



 
51 

och med fler frågor, kanske det skulle kunna omarbetats på det sätt så att inte lika mycket 

papper skulle behöva användas. Både för att göra det enklare att dela ut papper, samla in, och 

ur ett miljöperspektiv. Man skulle exempelvis istället kunna ha frågor och bilder på en 

presentation via projektorn och endast ger dem ett papper med svarsalternativ och 

numreringar för frågor, eller att eleverna får göra det via en dator eller läsplatta. Det finns 

därför flera olika sätt som studien skulle kunna förbättras och optimeras, både ur ett 

forskningsperspektiv men också ur ett rent praktiskt och miljöetiskt perspektiv. 

Webbenkäten hade även den potentiella problem som kan ha påverkat trovärdigheten. 

Formatet och ordningen på bilderna var densamma jämfört med klassrumsenkäten, vilket 

gjorde vissa element jämförbara mellan de två grupperna. Ett problem med en webbenkät är 

just att viss kontroll tappas. De olika respondenterna gjorde enkäten på olika skärmar, vilket 

kan ha påverkat hur de såg bilderna som skulle utvärderas. Färger kan ha uppfattats 

annorlunda och detaljer som ansiktsuttryck kan ha varit olika på de olika skärmarna. Då det 

också var en mer varierad grupp med personer i olika åldrar kan också synen varit sämre för 

vissa deltagande. Detta var något som inte dokumenterades. Var personen befann sig och 

under vilka omständigheter gick därför inte att kontrollera. Ärligheten hos respondenter är 

också svårare att avgöra då enkäten var helt anonym.  

Dessa skillnader i omständigheter gör det svårare att fullständigt jämföra resultatet och 

skillnaderna i dessa. Man kan utläsa vissa tendenser här, men skillnaderna mellan hur 

exempelvis vuxna och barn uppfattar kroppsspråk skulle behöva utvärderas vidare för att 

tydligt komma fram till hur dessa kan skilja sig åt.  

Båda grupperna skulle även kunnat vara större för att skapa trovärdigare resultat. 

Klassrumsundersökningen gav 55 resultat och webbundersökningen gav 44 resultat. 

Exempelvis kunde klassrumsundersökningen genomföras även på flera skolor på olika orter, 

för att kunna få ett resultat som kan appliceras på barn i större bredd. Barnen i nuläget var 

från samma område och gick på samma skola.  

Vissa begränsningar med enkätens format kunde också skapa möjliga problem för 

trovärdigheten. För varje posering behövde respondenten välja tre adjektiv för att beskriva 

den, varken fler eller färre.  Detta kan ha tvingat personer att välja adjektiv de annars inte tyckt 

passat. Instruktionerna var att de skulle välja de adjektiv de tyckte passade bäst, inte att de 

behövde passa helt, men det är ändå en viktig aspekt att ha i åtanke.  

6.2.2 Genus 

Genus-frågan är också relevant att diskutera i relation till den här studien. 

Urvalet för de två grupperna hade vissa begränsningar, vilket gjorde att det inte fanns 

möjlighet att kontrollera att det var jämt mellan olika genusgrupper utan att behöva ta bort 

enkätsvar, vilket för en sån mindre skala på enkät kändes opassande. Webbundersökningen 

spreds via sociala medier och svaranden blev majoriteten kvinnor exempelvis.  

Exempelvis för klassrumsundersökningen utfördes dessa i tre klasser på en skola och hur 

många pojkar kontra flickor som svarade bland respondenterna avgjordes av klassernas 

uppsättning av elever sedan innan. Detta innebar att i klasserna blev det en majoritet av pojkar 

som deltog i undersökningen.  Även om inte markanta skillnader märktes i resultaten, så var 

de skillnader mellan pojkar och flickor som kunde märkas inte nog för att dra slutsatser av, då 
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gruppen var ungefär 55 elever. Detta kunde ha hjälpts av om studien undersökts på flera skolor 

med olika uppsättning av elever och då kanske det skulle jämnat ut sig.  

En obalans i klasserna mellan flickor och pojkar är inte bara ett intressant ämne för diskussion 

då flickor kan svara olika jämfört med pojkar. En annan fråga som hade varit intressant att 

diskutera är hur klassens gruppdynamik kan påverkas beroende på om den har en majoritet 

av flickor eller pojkar. Skulle en klass med en stark majoritet av pojkar tolka pojk karaktären 

på ett annat sätt? Skulle gruppdynamiken inom klassen och elevernas dagliga interaktioner 

utifrån den kunna påverka resultatet? Lärarnas påverkan kan också ifrågasättas. Diskuteras 

ämnen relaterade till genusfrågor i klassrummet? Kan detta skilja sig mellan årkurserna? 

Dessa är intressanta frågor att ställa sig. Eftersom denna studie berör vid såna komplexa 

ämnen som psykologi och beteendevetenskap, finns det många nyanser där som skulle kunna 

påverka den större bilden. 

Innan man diskuterar resultatets relation till genus är det även värt att ta en titt på 

undersökningen i sig som har dock vissa egenskaper som är värda att diskutera ur ett 

genusperspektiv. Som tidigare nämnts så skulle undersökningens trovärdighet förbättras om 

man kunde utvärdera flera olika typer av karaktärer och poseringar. En sådan typ av karaktär 

som tydligt saknas från den här undersökningen just nu är en kvinnlig antagonist. Av de 

karaktärerna som valdes ut valdes de tre återkommande karaktärerna. Dessa är en kvinnlig 

protagonist, en manlig protagonist och en manlig antagonist. KLUB har i nuläget ingen 

återkommande kvinnlig antagonist och ingen sådan utformades heller för syftet av denna 

undersökning. Den manliga antagonisten pekades tydligt ut i resultatet med negativa ord, men 

skulle en kvinnlig antagonist vara enklare eller svårare att identifiera? Vilket typ av 

kroppsspråk skulle hon associeras med och hur skulle det skilja sig från den manliga? 

Det finns därför en djupare och ännu mer precis undersökning man skulle kunna studera. Som 

den är utformad nu är det en försiktig manlig protagonist, en kaxig kvinnlig protagonist och 

en kaxig manlig antagonist. En utökad studie skulle kunna fokusera på vad för kroppsspråk 

en kaxig manlig protagonist skulle associeras med, exempelvis. Denna studie hade fokuset på 

ett bredare perspektiv om dessa karaktärer skulle kunna paras ihop med deras menade 

kroppsspråk, alltså hur trovärdiga de kroppsspråken är för den karaktärsdesignen. Dock finns 

dessa områden ändå att utforska och diskutera både i denna studie och inför framtida 

forskning.   

När det kom till själva resultatet visade sig det att kroppsspråket som valdes för karaktärerna 

var det som var menat för dem, även i fall som misstanke fanns att resultatet inte skulle bli så. 

Exempelvis är Kira en kvinnlig protagonist som i böckerna porträtteras med mycket drivande 

kraft, som ofta tar initiativ och är självsäker. Luppe som är den manliga protagonisten 

porträtteras ofta som mer försiktig och eftertänksam. Detta har gjorts för att skapa karaktärer 

som bryter mot vissa normer men funderingen fanns om studiens resultat istället skulle se 

Luppe som den självsäkra. Tidigare i denna studie diskuterades begreppet performativt genus 

och hur att även om materialet i sig i en berättelse kan vara neutralt så förväntas det ändå 

saker av karaktärerna beroende på deras genustillhörighet (Nikolajeva 2000, ss. 166-167). Här 

är det oklart hur mycket förväntningar som formades av genustillhörigheten, i alla fall i 

relation till Kira och Luppe, då de istället tolkades som de framställs i böckerna. I båda 

grupperna var deras rätta poseringar i majoritet. Ingen pekade direkt ut deras 

genustillhörighet som en anledning till varför de valde en posering (förutom exempelvis ”tuff 

tjej”, men där låg fokuset tydligt på ”tuff”), utan de noterade istället på kläderna, som tidigare 
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nämnts är relativt könsneutrala. Då karaktärerna är porträtterade som relativt lika i kroppstyp 

och istället är det kläderna som skiljer sig åt, då Kiras är färggranna och lite löshängande 

medan Luppes har mer mjukare färger och anspråkslösa kläder, kan dessa ha vägt in mycket 

i att performativt genus inte påverkade. Om Kira burit mer tydligt feminina kläder kan man 

undra hur hon skulle ha uppfattats. Man skulle därför kunnat göra en djupare analys bara i 

hur karaktärer klär sig och vilka typer av plagg associeras med vad.  

 

6.2.3 Stereotyper och Kroppsspråk 

Denna studie kan vara en startpunkt för att diskutera stereotyper, och de kulturella och etiska 

frågor som berör ämnet. Studiens natur väcker frågor angående detta, då ett ämne som tagits 

upp är att karaktärerna är tydliga, lätta att tolka och att deras utseende associeras med ett typ 

av kroppsspråk och de personlighetsdrag som det kroppsspråket hör till.  

I bakgrundsdelen för den här studien diskuterades just fenomenet stereotyper vilket 

inkluderade en definition (Hinton 2002) men också i allmänhet diskussion över hur dessa 

stereotyper kan ibland ha en problematisk bakgrund och negativa effekter trots att de kan även 

ses som ett verktyg.  

Isbister tog exempelvis upp hur kläder kan påverka hur en person uppfattas (2006, ss. 12–13) 

och detta kan vi direkt se i den här studien med hur flera beskrev kläderna i deras motivering 

till varför de valde karaktären. Då majoriteten valde rätt kroppsspråk för varje karaktär, 

innebär de att det fanns fysiska attribut som pekade mot ett visst kroppsspråk och då också 

ett beteende. Element som kläder, ansiktsform, magiska attribut, skulle kunna vidare studeras 

i ännu mer detalj om intresset fanns, för att se vilka faktorer som skapar vilka intryck.   

Men är dessa stereotyper då bra? Som tidigare nämnt tyder denna studies resultat på att 

karaktärernas design ger ett intryck som är passande till deras personlighet och kroppsspråk, 

som skapar en trovärdig helhet. Är detta något bara positivt ur ett spelperspektiv eller kan det 

också förstärka negativa stereotyper?  

Att lätt kunna se vad en karaktär är menad att vara i en bok eller spel kan vara fördelaktigt. 

Isbister argumenterar för att även om stereotyper är ett kraftfullt socialt verktyg som är 

debatterat, har de ett syfte. Det förenklar vardagen och de kan användas för att skapa 

karaktärer till spel som är tydliga och går snabbt att läsa av (Isbister 2006, ss. 12–13). 

En diskussion runt detta kan dock tas med Cirkusdirektören som exempel. I den här studien 

var han den med tydligast resultat, då det verkade som att båda undersökningarna hade enkelt 

att välja kroppsspråket som var menat för honom och associerade kroppsspråket och han själv 

med egenskaper han har i böckerna. Dessa egenskaper är starkt knutna till hans roll som en 

dramatisk, lurig och elak antagonist. Detta på ett sätt kan ses som positivt. När barn öppnar 

en bok och ser Cirkusdirektören, hur han ser ut och hur han rör sig i kombination med vad 

han gör, förstår de att han är antagonisten och kan lättare följa narrativet utan att skapa 

förvirringen.  

Å andra sidan kan man undra vad för stereotyper detta kommer ifrån. Vad är det med 

Cirkusdirektörens design som får folk att uppfatta honom som en skurk? Är detta något som 

kan påverka hur dessa respondenter skulle agera eller tolka en person med vissa av dessa drag 

i verkligheten? Eller sker denna uppfattning endast för att de vet att det är en designad 
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karaktär med ett syfte, eller för att de vet att det är en karaktär från en barnboksserie, och en 

barnboks affordance (Kukkonen 2013, s. 75) leder till vissa specifika förväntningar?  

Dessa användningar av stereotyper kan dock också ses som möjligheter att bryta dem på vissa 

sätt. Isbister skriver att stereotyper har ett syfte men att ge karaktären ett drag som går emot 

stereotypen kan med fördel göra karaktären mer minnesvärd (Isbister 2006, 14) och 

Fairrington skriver även att vända och bryta en stereotyp kan skapa spännande karaktärer 

(2009, s. 107). 

Exempelvis skulle det kunna ses som att bland unga barn att pojkar ska vara mer drivande 

medan flickor ska vara mer passiva. Dock valdes exempelvis inte en passiv försiktig posering 

till Kira, på grund av hennes kläder och andra designval än att hon var flicka. Även om hon 

hade på sig kläder som kanske gav ett ”stereotypiskt aktivt” uttryck, då hon själv är väldigt 

drivande, gjorde det att hon gick emot en annan stereotyp om hur flickor brukar vara. Skulle 

de då sedan få se Kira agera i olika situationer i en handling, mot både antagonister och 

protagonister, skulle man få en ännu mer tredimensionell bild av karaktären som skulle kunna 

bryta mot ännu fler stereotyper.  

Så på många sätt kan väl det ses som målet, att skapa något som är lätt att tolka men inte för 

stereotypiskt och tråkigt. Frågan är väl för vidare arbete inom sådana här ämnen just vart 

gränsen går? Vad ses som brytande av en stereotyp? Vad är stereotypiskt i den här situationen? 

Detta kan beröra många olika sociala och kulturella ämnen, vilken kan göra att den gränsen 

är suddig.  

Vad man kan se är att kombinationen av kroppsspråk, karaktärsdesign och karaktärens 

personlighet är ett viktigt verktyg som kan användas på många olika sätt och att stereotypers 

inverkan är viktiga att ha i åtanke, då de kan forma uppfattningen av karaktären på mer än ett 

sätt. 

6.3 Framtida arbete 

Arbetet har stor potential för fortsatt arbete i olika format det, både på kort och lång sikt. 

Om arbetet skulle fortsätta under en ytterligare men kortare tid, exempelvis dagar eller veckor, 

skulle man kunna arbeta på att få in fler svar. Pilotundersökningen utfördes endast på en elev, 

men denna studie visade att även i de mellanstadieklasser fungerade upplägget med 

enkäterna, även om det säkert skulle kunna effektiviseras ytterligare. Ytterligare tid till arbetet 

skulle man kunna använda sig av samma enkät utan att behöva omarbeta den och besöka flera 

klasser. Detta skulle kunna hjälpa trovärdigheten och användbarheten av resultaten. 

Webbenkäten skulle också kunna få mer tid till att spridas och få in fler resultat. En kvalitativ 

vinkel på frågeställningen skulle kunna fortsätta undersökas, till exempel att diskutera 

bilderna med den yngre målgruppen i intervjuformat. Skulle man utföra studien med barn i 

olika åldrar kan man även få en inblick i hur den psykologiska utvecklingen ändras och vad 

för associationer och stereotyper som skapas under barnets utveckling.  

Skulle man fortsätta med arbetet under en längre tid skulle man kunna expandera storleken 

på utvärderingsmaterialet, inte bara utvärderingsmetod. Arbetet skulle kunna göras med fler 

karaktärer och större variation mellan dem, som tidigare nämnt möjligen med en kvinnlig 

antagonist. Detta skulle även kunna innebära flera poser, fler variationer och fler typiska 

karaktärer som uppkommer ofta i barnmedia.  
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Det här upplägget skulle kunna fungera som ett verktyg för att utforma nya karaktärer och 

avgöra typiskt kroppsspråk relaterat till dem, exempelvis i medier riktade mot en yngre 

målgrupp. Arbetet skulle därför fungera väl för att skapa karaktärer med ett naturligt 

kroppsspråk som är lättavlästa. Denna studie har gjorts utifrån en specifik barnboksserie. Den 

skulle kunna appliceras på andra barnböcker, annat media riktat mot barn eller bara media 

över huvud taget. Detta är kanske extra viktigt i media utformat till barn eller där betraktaren 

spenderar begränsat med tid till att lära känna karaktärer utan mycket ytterligare information. 

Exempel på detta är just barnböcker eller vissa spel, där de har begränsat med text som kan 

förklara en karaktär, karaktärerna ska vara snabba och lätta att läsa av. På en arbetsplats där 

karaktärer skapas, oberoende av medieform, kan studier och tester angående hur karaktärers 

kroppsspråk uppfattas användas för att hjälpa till i skapandeprocessen. Detta kan vara 

relevant både för att hitta egenskaper som gör karaktärer lättavlästa men också för att hitta en 

balans mellan att en karaktär är lätt att tolka och en negativ stereotyp.  

Inom forskning skulle man definitivt kunna göra mer specifika studier utifrån detta. Som 

tidigare nämnt finns det specifika genusfrågor man kan undersöka men också karaktärers 

ansiktsdrag eller stereotyper. Man skulle endast kunna undersöka Cirkusdirektörens 

utformning och hur de olika klädesplaggen påverkar stereotypen. Det skulle också fungera 

som ett sätt att undersöka hur exempelvis gruppdynamiken i ett klassrum kan påverka hur 

barn uppfattar kroppsspråk rent generellt. Det finns även en stor möjlighet att utöka 

undersökandet av kontextens roll i det, exempelvis om man hade utfört samma tester men 

med en kontrollgrupp som hade kontext, hade resultatet skiljt sig? Relationen mellan kontext, 

karaktärsdesign och kroppsspråk öppnar upp för många forskningsmöjligheter.  
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Appendix A -  Poserade Karaktärer 

Luppe, Kira och Cirkusdirektören poserade i de utvalda poserna (Amanda Lundin 2018). 
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Appendix B -  Poserad Förenklad Karaktär 

En neutralt utformade karaktär poserade i de utvalda poserna (Amanda Lundin 2018). 
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Appendix C -  Slutgiltig Klassrumsenkät 

De fyra bladen, namngivna Blad A-C, som skrevs ut och var den enkäten som utfördes i 

klassrum med elever. 
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Appendix D -  Slutgiltig Webbenkät 

Den webbenkät som delades över sociala medier.  
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