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Sammanfattning 
 

Arbetet undersökte huruvida ansiktsdeformationer påverkar hur karaktärer uppfattas vad 
gäller karaktärernas roll inom den så kallade ungdomsfilm genren, och även relationen kön 
hade till det. Först definieras attraktivitet för att sedan användas som grund för artefakten. 
Arbetet har den så kallade haloeffekten som grund, vilket innebär att en person som 
uppfattas att ha ett positivt drag uppfattas som en bättre person i överlag. Stereotyper och 
vad som kan orsaka att personer sätts i stereotyper undersöks, och även hur deformationer 
har stereotyper kopplade till sig. Därefter diskuteras kortfattat om genus och ungdomsfilm 
genren. 

En artefakt skapades som består av fyra illustrationer som gestaltar en manlig och en 
kvinnlig karaktär med både en deformerad och icke deformerad variant var. Därefter 
genomfördes en kvalitativ undersökning som bestod av åtta semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visar att deformationer hade en påverkan för den roll som karaktärerna 
förväntades att ha. 

Nyckelord: Attraktivitet, deformationer, haloeffekten, karaktärsroller, stereotyper 
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1 Introduktion 
Syftet med denna undersökning var att med attraktivitetsideal som grund analysera hur 
karaktärer med eller utan ansiktsdeformationer uppfattas av betraktaren vad gäller 
karaktärens roll. Det finns en del undersökningar som diskuterar hur ansiktsdeformationer 
påverkar hur personer i verkligheten uppfattas men mindre vad gäller hur karaktärer inom 
media uppfattas. 

I bakgrundsdelen av denna text definieras först attraktivitet för ansikten. Främsta källan för 
detta är studien av Braun m.fl. (2001) där de kom fram till en tydlig definition av attraktivitet 
för ansikten. Därefter beskrivs stereotyper som är relaterade till utseende och attraktivitet, 
bland annat den så kallade haloeffekten, vilket innebär att om en person uppfattas att ha ett 
positivt drag kommer resten av deras drag uppfattas som mer positiva. Deformationer 
beskrivs även, vilket definieras i denna text som ovanliga ansiktsdrag som avviker från 
förväntningarna av ett mänskligt ansikte. Könsstereotyper undersöks, och de förväntningar 
som kön kan ha. Därefter beskrivs den så kallade ungdomsfilmgenren, vilket i studien denna 
text användes för att ge kontext till informanterna i undersökningen. 

Den problemformulering som detta arbete är baserad på har stereotyper som grund. 
Människor baserar mycket av sina uppfattningar om andra människor baserat på deras 
utseende. Det finns många stereotyper som kan påverka hur en person uppfattas. Detta kan 
ses som orättvist mot personer som har avvikande fysiska drag, speciellt om det är drag som 
de själva inte har kontroll över, som exempelvis deformationer. 

Fyra digitala grafiska illustrationer i 2D skapades som artefakt. Dessa gestaltade ansikten av 
två karaktärer: en manlig karaktär och en kvinnlig karaktär. Båda av dessa karaktärer har två 
varianter, en deformerad och en icke deformerad. En pilotstudie genomfördes som hade som 
syfte att testa den planerade undersökningsmetoden och även testa om den artefakt som 
skapades skulle fungera för undersökningen.  

Därefter genomfördes en kvalitativ undersökning som bestod av åtta semistrukturerade 
intervjuer. Fyra manliga och fyra kvinnliga informanter intervjuades. Under intervjuerna 
svarade informanterna hur de uppfattade de olika karaktärerna. Det ordval som 
informanterna använde då de beskrev karaktärerna analyserades därefter för att komma fram 
till den roll som informanterna uppfattade att karaktärerna hade. 
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2 Bakgrund 

2.1 Attraktivitet 
Denna studie använder attraktivitetsideal som grund för att sedan avvika ifrån det med hjälp 
av deformeringar, för att undersöka den effekt som detta kan ha på åskådaren. Det var därmed 
viktigt att ha förståelse för attraktivitet vad gäller ansikten och att definiera attraktivitet. 

En undersökning genomfördes av Grammer och Thornhill (1994) där de försökte hitta drag 
som uppfattas som attraktiva hos manliga och kvinnliga ansikten. Bland annat diskuterar 
Grammer och Thornhill (1994) om hur attraktiva drag kan peka på att den individen har ett 
bra immunsystem. Detta skulle få individen att uppfattas som ett bättre val för att ha barn 
med. Därmed uppfattas sådana fysiska drag som attraktiva. 

I Grammer och Thornhills (1994) studie sammansattes ett antal olika ansikten för att skapa 
mer genomsnittliga ansikten. Vanliga ansikten och de sammansatta ansiktena betygsattes på 
fyra olika drag: attraktivitet, dominans, sexighet och hälsa. Manliga informanter betygsatte de 
kvinnliga ansiktena och kvinnliga informanter betygsatte de manliga ansiktena. Främst 
betygsatte män de sammansatta ansiktena mer positivt och kvinnor betygsatte de vanliga 
ansiktena mer positivt. Exempelvis var en tydlig käke ett attraktivt drag hos manliga ansikten. 
Tydliga kindben var ett attraktivt drag hos kvinnliga ansikten. Symmetri var enligt Grammer 
och Thornhill (1994) viktigt för attraktivitet hos båda kön. Grammer och Thornhill (1994) 
diskuterade om attraktivitet kan antyda att personen är biologiskt starkare och bättre bygd. 
Grammer och Thornhills (1994) resultat pekar på att mer genomsnittliga ansikten uppfattas 
som mer attraktiva, med undantag, exempelvis en tydlig käke på en man. 

Enligt Grammer och Thornhill (1994) är symmetri viktigt för den uppfattade nivån av 
attraktivitet hos ett ansikte, eftersom det tyder på att individen är frisk. Swaddle och Cuthill 
(1995) genomförde en studie som hade som mening att undersöka den koppling som symmetri 
kan ha med attraktivitet för ansikten. 

Swaddle och Cuthill (1995) undersökte hur attraktiva ansikten som artificiellt gjordes mer 
symmetriska uppfattades. Swaddle och Cuthill (1995) hade ett antal studenter betygsätta 
ansikten, både vanliga ansikten och ansikten som artificiellt gjorts mer symmetriska, på hur 
attraktiva ansiktena var. Swaddle och Cuthill (1995) fann att de ansiktena som inte hade gjorts 
mer symmetriska uppfattades som mer attraktiva av studenterna. Swaddle och Cuthill (1995) 
tar upp Grammer och Thornhills (1994) studie. Swaddle och Cuthill (1995) anser att det var 
problem med Grammer och Thornhills (1994) metod, eftersom Swaddle och Cuthill (1995) 
ansåg att Grammer och Thornhill (1994) blandade ihop symmetri och genomsnittlighet i sin 
studie. Swaddle och Cuthill (1995) kom fram till att perfekt symmetri hos ett ansikte uppfattas 
som onaturligt, inte attraktivt. 

Langlois och Roggman (1990) genomförde en studie där genomsnittlighet undersöktes i 
relation till attraktivitet. Langlois och Roggman (1990) skapade sammansatta ansikten 
baserade på ett antal olika naturliga ansikten. Langlois och Roggman (1990) lät sedan 
informanter betygsätta attraktiviteten av både de naturliga och de sammansatta ansiktena. 

Langlois och Roggman (1990) fick liknande resultat som Grammer och Thornhill (1994). 
Langlois och Roggmans (1990) resultat visade att de sammansatta ansiktena uppfattades som 
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mer attraktiva än de naturliga ansiktena. Langlois och Roggman (1990) menar att detta kan 
bero på att mer genomsnittliga ansikten är närmare till vad som människor förväntar sig av 
ett ansikte, och att oattraktiva ansikten, på grund av förvrängningar från det normala, 
uppfattas som mindre “ansiktslika”. 

2.1.1 Beauty Check 
En mer tydlig definition för vad som uppfattas som attraktivt hos ett ansikte behövdes. Braun 
m.fl. (2001) genomförde en studie för att komma fram till vilka drag hos ett ansikte som 
uppfattas som attraktiva och varför de dragen gör det. Braun m.fl. (2001) gjorde detta genom 
att genomföra sju olika undersökningar runt attraktivitet för ansikten. En del av de hypoteser 
som Braun m.fl. (2001) testade var baserade på studier som beskrevs tidigare i denna text. 

Braun m.fl. (2001) använde sig av foton från 64 kvinnliga ansikten och 32 manliga ansikten 
inom åldern 17 till 29. Informanter betygsatte dessa ansikten baserat på hur attraktiva eller 
oattraktiva informanterna ansåg att ansiktena var. De olika ansiktena sammansattes sedan för 
att komma fram till ett genomsnittligt ansikte. Braun m.fl. (2001) undersökte sedan hur de 
sammansatta ansiktena uppfattades. Braun m.fl. (2001) undersökte även symmetri, 
genomsnittlighet vad gäller ansiktets form, ansiktets nivå av så kallad “babyface” och slutligen 
de sociala drag som dessa ansikten kopplades till. 

Braun m.fl. (2001) beskriver så kallade “babyface” drag. Enligt Braun m.fl. (2001) är 
barnliknande drag attraktiva hos kvinnor. Dessa drag är:  

• ett stort huvud 
• en stor panna 
• att ögonen, näsan och munnen är placerade relativt lågt 
• stora, runda ögon 
• liten näsa 
• runda kinder 
• liten haka 

Anledningen till att babyface drag uppfattas som attraktiva var enligt Braun m.fl. (2001) att 
kvinnor som uppfattas att vara unga uppfattas som bättre val för att ha barn med eftersom de 
kvinnorna skulle ha en längre period av fertilitet framför dom. Trots det uppfattas ändå drag 
som visar att en kvinna är äldre, exempelvis högre kindben som attraktiva. Braun m.fl. (2001) 
kom fram till att en blandning av babyface drag och äldre drag gör en kvinna att uppfattas som 
mer attraktiv. För manliga ansikten hade babyface drag ingen nämnvärd påverkan. 

De resultat som Braun m.fl. (2001) kom fram till visade att de sammansatta ansiktena 
uppfattades att vara mer attraktiva än de naturliga ansiktena, vilket stödjer Langlois och 
Roggmans (1990) resultat. Men Braun m.fl. (2001) anser att hur attraktiva de sammansatta 
ansiktena uppfattades att vara beror på hur attraktiva de naturliga ansiktena som ingick i 
sammansättningarna var. Braun m.fl. (2001) menar att detta kan bero på att skapandet av de 
sammansatta ansiktena tar bort oattraktiva huddrag som exempelvis rynkor eller 
födelsemärken, vilket får ansiktet att se yngre ut. 

Det var på grund av att Braun m.fl. (2001) tror att det kunde bero på att huden påverkar de 
genomsnittliga ansiktenas uppfattade attraktivitet som Braun m.fl. (2001) genomförde 
undersökningen där de gjorde ansiktenas form mer genomsnittlig, men inte huden. 
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Resultaten som Braun m.fl. (2001) kom fram till visar att ansiktena med oattraktiv hud 
uppfattas som mindre attraktiva, även om de hade genomsnittlig ansiktsform. Denna 
undersökning bekräftar Brauns m.fl. (2001) hypotes, det är inte strukturen hos ett 
genomsnittligt ansikte som uppfattas som attraktivt, det är huden. Detta visar att Langlois och 
Roggmans (1990) studie hade problem med sin metod. Studien om symmetri som Braun m.fl. 
(2001) genomförde visade att symmetri kan påverka ett ansiktes attraktivitet, men är inte en 
stor faktor. 

Baserat på dessa studier skapade Braun m.fl. (2001) en lista av drag som uppfattas som 
attraktiva hos manliga och kvinnliga ansikten jämfört med oattraktiva ansikten. Alltså är ett 
ansikte som följer dessa drag idealet för ett attraktivt ansikte. 

För kvinnliga ansikten var det dessa drag: 

• Solbränd 
• Smalare ansiktsform 
• Mindre fett 
• Fylligare läppar 
• Något större distans mellan ögon 
• Mörkare, smalare ögonbryn 
• Mer, längre och mörkare ögonfransar 
• Högre kindben 
• Smalare näsa 
• Inga ögon ringar 
• Smalare ögonlock 

 
För manliga ansikten var det dessa drag 

• Solbränd 
• Smalare ansiktsform 
• Mindre fett 
• Fylligare läppar 
• Mörkare ögonbryn 
• Mer och mörkare ögonfransar 
• Övre delen av ansiktet bredare jämfört med lägre 
• Högre kindben 
• Tydligare käke 
• Tydligare haka 
• Tydligare ögonbryn 
• Smalare ögonlock 
• Inga rynkor mellan näsa och mungipa 

 
Det är värt att nämna att dessa attraktiva drag är nästan identiska mellan båda könen, med 
några undantag, som exempelvis en tydligare käke för ett manligt ansikte. Braun m.fl. (2001) 
fann att majoriteten av de attraktiva ansiktena inte existerade i verkligheten, vilket tyder på 
att människor har en orealistisk syn på hur människor borde se ut. 
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2.1.2 Problematik med attraktivitet 
Det är värt att poängtera att attraktivitet är svårt att definiera på ett konkret sätt. De olika 
studierna som har beskrivits ovan i denna text har olika definitioner av vad som uppfattas som 
attraktivt, främst baserat på informanternas åsikter. Braun m.fl. (2001) tog hänsyn till många 
av dessa olika definitioner av attraktivitet i sin undersökning. Den definition av attraktivitet 
som Braun m.fl. (2001) kom fram till i sin undersökning är den definition som användes för 
denna studie.  

Det är viktigt att ha i åtanke att många av de olika undersökningar som beskrivs nedan i denna 
text kan ha olika definitioner för attraktivitet. 

2.2 Stereotyper och haloeffekten 
Eftersom denna studie jobbar med utseende stereotyper krävdes en förståelse för det. Enligt 
Perry Hinton (2003) består stereotyper av tre steg: 

• Först kategoriseras människor baserat på utestående drag, exempelvis hårfärg, och 
därefter skiljs dem från andra människor som inte har de dragen. 

• Därefter kopplas specifika drag till personer som passar in i den kategorin som 
skapades i det första steget. 

• Slutligen, efter att personen har identifierats att tillhöra gruppen från första steget, 
antas den att ha de drag som tillhör andra steget. (Hinton 2003) 

 
Människor gör detta för att minska den mängd av information som man tar in, eftersom 
människan har gränser vad gäller det (Hinton 2003). Människor kategoriserar objekt för att 
snabba upp interaktioner. Exempelvis om man ser en penna kategoriseras den som “penna” i 
huvudet och man vet att den används för att skriva, istället för att analysera dess specifika 
egenskaper (Hinton 2003). 

En individs utseende kan påverka hur den uppfattas av andra. Enligt Katherine Isbister (2006) 
formas instinktivt uppfattningar om andra individer baserat på deras yttre, dessa 
uppfattningar kan sedan vara svåra att bryta (Isbister 2006). Enligt Isbister är attraktivitet 
normen för karaktärer, även karaktärer som inte är menade att vara attraktiva inom 
berättelsen är attraktiva för verklighetens standard (2006). Isbister menar att karaktärer, 
speciellt hjälte karaktärer, bör vara attraktiva eftersom det ökar publikens sympati med 
karaktärerna (Isbister 2006), avvikelser från attraktivitetsideal kan skapa motsatta reaktionen 
(Isbister 2006). Enligt Isbister ska majoriteten av karaktärer i ett verk vara attraktiva eftersom 
attraktiva karaktärer skapar positiva känslor hos publiken. Detta är inte fallet om verket har 
som mening att skapa en känsla av obehag (Isbister 2006). Detta har kopplingar till den så 
kallade haloeffekten. 

Haloeffekten innebär att om en person uppfattas att ha ett positivt drag, exempelvis attraktiva 
drag som en tydlig käke hos en man, kommer resten av personens drag uppfattas som mer 
positiva. Även om de olika dragen inte borde ha någon koppling. Detta kan även ha den 
motsatta effekten, att om personen uppfattas att ha ett negativt drag, exempelvis en 
deformation, kommer resten av personens drag uppfattas som mer negativa. 

Termen “haloeffekt” kommer från en undersökning av Edward Thorndike (1920). Thorndike 
(1920) undersökte hur militära ledare betygsatte sina soldater på olika drag. Thorndike (1920) 
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upptäckte att många av soldaterna hade genomsnittligt för liknande betyg mellan drag som 
inte borde ha kopplingar. Thorndike (1920) beskriver detta som en “halo” som individerna 
hade, därmed namnet haloeffekt. 

Dion, Berscheid och Walster (1972) genomförde en undersökning om den så kallade “vacker 
är bra” stereotypen. I Dions m.fl. (1972) undersökning betygsattes ett antal ansikten på olika 
egenskaper. Genomsnittligt fick de attraktiva ansiktena mer positiva drag kopplade till sig 
jämfört med de mindre attraktiva ansiktena. 

Detta var något som undersöktes i Brauns m.fl. (2001) studie. Braun mfl. (2001) skapade ett 
antal olika ansikten som var attraktiva eller oattraktiva baserat på Brauns m.fl. (2001) tidigare 
studier. Informanter fick sedan bedöma ansiktena på ett antal olika drag. Brauns m.fl. (2001) 
resultat visade att attraktiva ansikten fick mer positiva drag kopplade till sig och att oattraktiva 
ansikten fick mer negativa drag kopplade till sig. 

Clifford och Walster (1973) undersökte de förväntningar som lärare hade på elever baserat på 
om eleven var attraktiv eller oattraktiv. Clifford och Walsters (1973) resultat visar att de 
attraktiva eleverna uppfattades som mer kompetenta. Clifford och Walster (1973) menar att 
detta kan skapa risken att attraktiva elever får bättre förutsättningar jämfört med mindre 
attraktiva elever. 

Sigall och Ostrove (1975) undersökte hur attraktivitet påverkar domen som en person får då 
de har begått ett brott, och om typen av brott påverkar domen. I Sigall och Ostroves (1975) 
undersökning hade de informanter läsa en beskrivning av ett brott och personen som begått 
brottet. En tredjedel av de kriminella var attraktiva, en tredjedel var oattraktiva, och en 
tredjedel fick informanterna ingen information om. Vad exakt Sigall och Ostrove (1975) 
definierar som attraktiv är inte tydligt i texten, men då informanterna frågades i efterhand hur 
attraktiva de kriminella var betygsattes de attraktiva kriminella som attraktiva och oattraktiva 
kriminella som oattraktiva. Hälften av brotten var inbrott, som ett exempel av brott som inte 
hade relation till attraktivitet. Den andra halvan var bedrägeri, som ett exempel av brott som 
hade relation till attraktivitet. Informanterna bestämde den fängelsetid som informanterna 
ansåg var lämplig. 

Enligt Sigall och Ostroves (1975) resultat fick de attraktiva kriminella ett mildare straff då 
brottet var orelaterat till attraktivitet. Då brottet var relaterat till attraktivitet fick den 
attraktiva kriminella ett hårdare straff jämfört med den oattraktiva kriminella. Enligt Sigall 
och Ostrove (1975) kan detta bero på att om attraktivitet presenteras som något negativt kan 
det motverka de vanliga positiva förväntningar som finns runt attraktivitet. Då det inte fanns 
någon information om den kriminellas utseende fick de kriminella nästan samma straff som 
de oattraktiva kriminella, vilket kan tyda på att oattraktivitet i sig inte är tillräckligt för att 
skapa en negativ haloeffekt. Genomsnittligt fick de attraktiva kriminella mildare straff, vilket 
antyder att de skapades en positiv haloeffekt. 

Clifford och Walsters (1973) och Sigall och Ostroves (1975) slutsatser tydliggör att attraktivitet 
kan ge individer fördelar jämfört med oattraktiva individer. Attraktivitet kan påverka hur 
individer uppfattas av andra och vilken typ av person de attraktiva individerna uppfattas att 
vara. Detta är viktigt för denna studie eftersom det var hur karaktärer uppfattas baserat på 
attraktivitet och avvikelse från det som undersöktes. 
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2.2.1 Haloeffekten är undermedveten 
Leeuwen och Macrae (2004) genomförde en undersökning där de studerade haloeffekten för 
ansikten i en situation där betraktarens medvetna fokus inte var på ansiktet. 

Leeuwen och Macrae (2004) undersökte detta genom att visa informanter ett ord som är 
antingen positivt, exempelvis hälsa, natur eller familj, eller negativt, exempelvis hat, tortyr 
eller sorg. Dessa ord visades framför antingen ett attraktivt ansikte, ett oattraktivt ansikte eller 
en oval för kontroll. Leeuwen och Macrae (2004) kom fram till vilka ansikten var attraktiva 
och vilka ansikten var oattraktiva baserat på en tidigare studie. De hade både kvinnliga och 
manliga ansikten. Informanterna skulle så snabbt som möjligt kategorisera ordet som positivt 
eller negativt. 

Leeuwen och Macraes (2004) resultat visar att de attraktiva ansiktena fick snabbare svar då 
de attraktiva ansiktena var parade med positiva ord, och långsammare svar då de attraktiva 
ansiktena var parade med negativa ord. Detta stödjer den så kallade “vacker är bra” 
stereotypen som Dion m.fl. (1972) undersökte. Oattraktiva ansikten hade inga nämnvärda 
effekter på hur snabba svaren var. Enligt Leeuwen och Macrae (2004) betyder detta att ett 
oattraktivt ansikte i sig inte är tillräckligt för att skapa en negativ haloeffekt, som visades i 
Sigall och Ostroves (1975) undersökning. Både män och kvinnor gav snabbare svar då 
kvinnliga ansikten var parade med positiva ord, och långsammare svar då kvinnliga ansikten 
var parade med negativa ord, jämfört med manliga ansikten. Detta pekar på att kvinnor har 
mer positiva drag kopplade till sig. Leeuwen och Macrae (2004) beskriver detta som den så 
kallade kvinno-positivitets effekten. 

Eftersom informanterna inte hade tillräckligt mycket tid för att medvetet bedöma ansiktena 
visar resultaten av Leeuwen och Macraes (2004) studie att haloeffekten är en undermedveten 
process. Enligt Leeuwen och Macrae (2004) och Sigall och Ostrove (1975) behövs starkare 
negativa drag hos ett ansikte än enbart oattraktivitet för att skapa en negativ haloeffekt. Detta 
är anledningen till att deformering var ett fokus för undersökningen i denna text. 

2.3 Deformering 
Ansiktsdeformeringar används i detta arbete för att avvika från det ideal som attraktivitet 
representerar. Deformering definieras i denna text som ovanliga ansiktsdrag som avviker från 
förväntningarna av ett mänskligt ansikte och som även skapar en negativ reaktion hos 
åskådaren. Det finns både medfödda deformeringar, exempelvis acne, gomspalt eller större 
födelsemärken, och olycksrelaterade deformeringar, exempelvis ärr, brännskador eller 
sjukdom. 

I en text av Mojca Kuplen (2011) diskuteras känslan av äckel. Kuplen (2011) menar att 
människor kan ha negativa reaktioner då ett objekts drag strider mot varandra och de 
förväntningar som människorna har på det. Äckel beskrivs av Kuplen (2011) som en instinktiv 
reaktion till ett objekt. Enligt Kuplen (2011) är äckel motsatsen till den mer intellektuella 
bedömningen som ett estetiskt tilltalande objekt lockar, där äckel skapar reaktioner som 
kommer före någon sorts medveten bedömning av ett objekt. 

Enligt Kuplen (2011) ligger grunden till äckel i lukt- och smaksinnena. Saker som skapar 
instinktivt äckel hos båda sinnena, som exempelvis avföring eller rutten mat. Även visuell 
påminnelse om exempelvis avföring eller rutten mat kan skapa en känsla av äckel. En av de 
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främsta former av äckel är så kallad “djur-påminnelse”-äckel, exempelvis påminnelse om vår 
dödlighet, som en skada, men även sexuella situationer eller dålig hygien. Kuplen (2011) 
menar att äckel har biologi som rot, och icke organiska objekt i sig kan inte skapa äckel 
reaktioner. 

Kuplen (2011) nämner att en anledning till att objekt kan skapa en känsla av äckel är en ologisk 
rädsla för att bli “smittad” av den, även om det inte är en risk. Detta är eftersom grunden av 
äckel ligger i lukt- och smaksinnena, där äckel är en sorts försvarsmekanism för att hålla sig 
borta från objektet som skapar känslan av äckel, eftersom exempelvis rutten mat skulle vara 
ohälsosam att äta. 

Detta är viktigt för den här studien eftersom deformering kan skapa en känsla av äckel. Kuplen 
(2011) nämner att då dragen hos ett objekt strider mot människors förväntningar kan det 
objektet orsaka en negativ reaktion. Deformeringar kan därmed skapa en negativ reaktion mot 
ett ansikte. Exempelvis ärr kan även framkalla djur-påminnelse äckel och acne kan ge en 
känsla av dålig hygien. 

Stone och Wright (2013) genomförde en studie där de undersökte om arbetsgivare 
diskriminerar kandidater för jobb baserat på om kandidaten har en ansiktsdeformation eller 
om kandidaten är rullstolsbunden.  

Först diskuterar Stone och Wright (2013) diskriminering. De menar att det finns stereotyper 
runt personer med ansiktsdeformationer, exempelvis att personer med ansiktsdeformationer 
uppfattas som blygare, mindre socialt kompetenta och mindre känslomässigt stabila. 

Undersökningen innebar att Stone och Wright (2013) skickade ett antal CV till arbetsgivare 
som beskrev tre olika kandidater, en av kandidaterna hade en ansiktsdeformation, vilket i 
detta fall var en gomspalt. De andra två kandidaterna var en rullstolsbunden kandidat och en 
kontrollkandidat. Stone och Wright (2013) varierade även de jobb som de skickade CV till 
baserat på den nivå av interaktion med kunder som jobbet skulle innebära. Därefter mättes 
vilka av kandidaterna som fick svar tillbaka från arbetsgivaren på om de skulle få en intervju 
med arbetsgivaren. 

Resultatet visar att i majoriteten av fallen fick kontrollkandidaten mer positiva svar jämfört 
med de andra två kandidaterna. Kandidaten med ansiktsdeformation mötte större 
diskriminering i relation till nivån av interaktion med kunder som jobbet skulle innebära. Det 
var bara det jobbet som hade minst interaktion med kunder där kandidaten med 
ansiktsdeformation hade samma framgång som kontrollen. Kandidaten i rullstol mötte 
diskriminering i alla jobben. Stone och Wright (2013) menar att detta kan bero på att företagen 
inte vill betala för att anpassa sin arbetsplats för rullstolsbundna. Nivån av interaktion med 
kunder var inte en nämnvärd faktor för rullstolsbundna kandidaten.  

Förutom det jobbet med minimal interaktion med kunder var resultaten samma för både 
kandidaten med deformation och rullstolsbundna kandidaten. Detta är intressant eftersom 
att vara rullstolsbunden är något som mer objektivt kan skapa problem för kandidaten och 
företaget. Detta kan inte sägas för kandidaten med en ansiktsdeformation. Att personer med 
ansiktsdeformationer mötte diskriminering då jobbet hade mycket interaktion med kunder 
stämmer överens med att personer med ansiktsdeformationer uppfattas som mindre socialt 
kompetenta. Stone och Wright (2013) menar att denna diskriminering kan bero på att 
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arbetsgivarna förväntar sig att anställda med ansiktsdeformationer kan skapa en negativ 
reaktion hos kunderna. 

Stone och Wrights (2013) studie visar att ansiktsdeformationer kan orsaka diskriminering. De 
stereotyper som kopplas till deformationer får dem att verka som mindre kompetenta 
kandidater. Detta kan vara på grund av att en negativ haloeffekt skapas på grund av 
deformationen. 

2.4 Genus och könsstereotyper 
Eftersom både manliga och kvinnliga karaktärer skapades som artefakt till arbetet i denna text 
behövdes förståelse för genusaspekter för att på ett tillfredsställande sätt besvara 
frågeställningen. 

Kön har redan tagits upp i denna text. Grammer och Thornhills (1994) studie visar att det som 
anses vara attraktivt skiljer sig mellan kön, till exempel att en tydlig käke var mer önskvärda 
hos män. Att det som anses vara attraktivt skiljer sig mellan kön togs även upp i Brauns m.fl. 
(2001) studie. Vad gäller det som uppfattas som attraktivt hos ett manligt respektive kvinnligt 
ansikte definierar Braun m.fl. (2001) det tydligt, förutom några tydliga undantag är attraktiva 
ansikten likadana hos båda könen. 

Leeuwen och Macraes (2004) studie visade att kvinnliga ansikten har mer positiva drag 
kopplade till sig. Detta kan bero på den så kallade kvinno-positivitets effekten. Kvinno-
positivitets effekten innebär att kvinnor får mer positiva drag kopplade till sig på grund av att 
som barn skapas vanligtvis en starkare relation till mamman jämfört med pappan. Detta får 
kvinnor att uppfattas som exempelvis varmare och mer omtänksamma. 

Prentice och Carranzas (2002) undersökning gick ut på att studera genusstereotyper. De 
diskuterar de förväntningar som kön har kopplade till sig och beskriver att kvinnor är 
förväntade att vara varmare och mer omtänksamma, som Leeuwen och Macrae (2004) 
nämner i sin text. Män förväntas att vara starka och självständiga. 

Prentice och Carranza (2002) kom fram till att då man pratar om hur drag uppfattas vad gäller 
kön kan man dela upp dem i fyra kategorier: 

• Positiva, förväntade drag. Drag som är positiva men som uppfattas som mer positiva 
hos ett specifikt kön. 

• Positiva, icke förväntade drag. Drag som är positiva men som uppfattas som acceptabla 
om ett specifikt kön inte har det. 

• Negativa, förväntade drag. Drag som är negativa men som uppfattas som acceptabla 
om ett specifikt kön har det. 

• Negativa, icke förväntade drag. Drag som är negativa men som uppfattas som mer 
negativa hos ett specifikt kön. 

 
Prentice och Carranza (2002) genomförde en undersökning där de försökte komma fram till 
vilka drag som tillhörde dessa kategorier. Informanterna betygsatte olika drag på hur 
önskvärda informanterna trodde att de dragen var från samhällets perspektiv för en man, en 
kvinna och en könsneutral person. Informanterna betygsatte även hur typiska informanterna 
ansåg att dragen var för könen.  
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Baserat på resultaten placerade Prentice och Carranza (2002) dragen i de fyra kategorierna. 
Det fanns en del likheter mellan könen, många positiva, förväntade drag hos män var positiva, 
icke förväntade drag hos kvinnor, och vice versa. Detsamma för negativa drag. Det fanns 
undantag däremot, de flesta av dem i den positiva, icke förväntade drag kategorin. De drag 
som informanterna ansåg var typiskt för könen var oftast samma som de drag som var 
önskvärt för könen. Kvinnor förväntades ha mer positiva drag jämfört med män, vilket stödjer 
den så kallade kvinno-positivitets effekten som Leeuwen och Macrae (2004) nämner i sin text. 

Prentice och Carranzas (2002) undersökning visar de olika förväntningar som en person har 
baserat på deras kön och de stereotyper som finns runt genus. Kön kan alltså påverka hur en 
person uppfattas. Detta är viktigt för studien i denna text eftersom det var hur karaktärer 
uppfattas att ha för roll som undersöktes, och både manliga och kvinnliga karaktärer skapades 
för artefakten. 

2.5 Genre 
Eftersom arbetet i denna text undersökte den roll som karaktärer uppfattas att ha baserat på 
om karaktären är deformerad eller icke deformerad behövdes förståelse för genren i fråga. 
Valet av genre hade som mening att ge kontext för informanterna då de bestämde en roll för 
karaktärerna i artefakten. Eftersom bara ansiktet av karaktärerna syntes påverkade inte valet 
av genre designen av karaktärerna förutom den ålder de skulle föreställa och den nationalitet 
karaktärerna skulle föreställa. 

Den genre som denna undersökning arbetade med var amerikansk ungdomsfilm. Dessa filmer 
definieras med att de är riktade mot ungdomar som målgrupp. De teman som ofta tas upp är 
problem och ämnen som intresserar ungdomar, exempelvis att växa upp, grupptryck och 
relationer. Ungdomsfilmer utspelar sig typiskt i en amerikansk “high school”- miljö, vilket är 
den amerikanska motsvarigheten till det svenska gymnasiet och grundskolans högstadium 
(Nationalencyklopedin). Karaktärer i ungdomsfilmer är vanligtvis tonåringar. 

Den typiska ungdomsfilmen, det som denna studie fokuserar på, är en typ av romantisk 
komedi. Romantisk komedi definieras som ett glatt och humoristiskt verk som fokuserar på 
en glad kärlekshistoria (Dictionary.com). 

En del exempel på filmer i denna genre är High School Musical (2006), Mean Girls (2004), 
Dazed and Confused (1993) och American Pie (1999). Huvudkaraktärerna i dessa filmer är 
unga, attraktiva, vit amerikanska tonåringar. Det var dessa typer av karaktärer som användes 
för artefakten som beskrivs nedan i denna text. 

Enligt Weiland (2013) finns det nio olika roller som en karaktär kan ha i en berättelse. Det är 
dessa roller som användes för denna undersökning. De nio roller som Weiland beskriver är 
följande: 

• Protagonist är den centrala karaktären i en berättelse. Den främsta karaktär som 
berättelsen fokuserar på, som åskådarna kommer främst koppla sig själva till och som 
är mest påverkad av antagonisten. Det är karaktären som ofta kommer att gå igenom 
mest svårigheter genom berättelser. 

• Antagonist är en karaktär som är direkt motsatt mot protagonisten. Antagonisten är 
protagonistens största hinder och har ofta negativa drag och en del liknande drag som 
protagonisten. 
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• ‘Sidekick’ är ofta en karaktär som är en vän till protagonisten. ‘Sidekick’ är lojal till 
protagonisten och hjälper protagonisten. 

• Skeptikern är motsatsen till ”sidekick”. Skeptikern tvivlar på protagonistens val. 
Skeptikern är ofta försiktig och ger anledningar till varför en situation kommer att gå 
fel istället för rätt. 

• Rådgivare är en ofta äldre karaktär som ger råd till protagonisten, till exempel en 
lärare. Rådgivaren försöker se till att protagonisten gör rätt val inom en berättelse. 

• Contagonist är motsatsen till rådgivaren. Contagonisten är en karaktär som försöker 
få protagonisten att göra fel val. 

• Den logiska är en karaktär som gör val baserat på logik istället för känslor, denna 
karaktärs logik påverkar protagonisten på något sätt. 

• Den känslosamma är motsatsen till Den logiska. Känsla är en karaktär som gör val 
baserat på känslor istället för logik, denna karaktärs känslor påverkar protagonisten 
på något sätt. 

• Kärleksintresset är en roll som ofta även har en av de övre rollerna. Kärleksintresset är 
en karaktär som protagonisten är kär i och denna kärlek påverkar berättelsen på något 
sätt. 

Det är möjligt att karaktärer skulle kunna vara mer än en av dessa roller inom en berättelse. 
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3 Problemformulering  
Syftet med denna undersökning var att med attraktivitetsideal som grund analysera hur 
karaktärer med eller utan ansiktsdeformationer uppfattas av betraktaren vad gäller 
karaktärens roll. 

Människor har tendenser att tolka andra människor utifrån deras utseende. Exempelvis kan 
en person som har hygienproblem uppfattas som slarvig och ovårdad medan en vältränad 
person kan uppfattas som utseendemedveten och frisk. Dessutom finns mer subtila drag som 
exempelvis kroppsspråk eller ärr som kan påverka hur människor uppfattas. Studier som Dion 
m.fl. (1972) och Braun m.fl. (2001) visar att det finns stereotyper baserat på attraktivitet. 
Haloeffekten, som beskrivs i Thorndikes (1920) studie, visar även detta. 

Dessa utseende stereotyper kan anses vara något orättvisa för personer som har 
deformeringar, eftersom många deformeringar i sig har ingen koppling till individens 
personlighet eller kompetens. Exempelvis om två personer med samma kvalifikationer, men 
en av personerna har en deformering, söker ett jobb. I teorin kommer individen utan 
deformering att få jobbet. Även om den deformerade personen i verkligheten är lika 
kvalificerad uppfattas personen som mindre kapabel på grund av de stereotyper som existerar 
runt deformationer. Dessa stereotyper demonstreras i Stone och Wrights (2013) 
undersökning. 

De frågeställningar som studien i denna text menade att besvara var följande: 

• Hur uppfattas en karaktär då karaktären är deformerad eller icke deformerad vad 
gäller den roll som karaktären förväntas ha? 

• Gör kön en skillnad vad gäller den roll som karaktären förväntas ha då karaktären är 
deformerad respektive icke deformerad? 

 
Detta arbete avgränsades till genren ungdomsfilmer. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Bildmaterial till undersökningen 
För att besvara frågeställningen skapades en artefakt. Artefakten består av fyra digitala 
grafiska illustrationer i 2D som gestaltar ansikten av två karaktärer: en manlig karaktär och 
en kvinnlig karaktär. Dessa karaktärer har två varianter var, en variant med deformation och 
en variant utan deformation. De fyra illustrationerna gestaltar alltså: 

• En manlig karaktär som följer attraktivitetsideal. 
• En deformerad variant av den manliga karaktären. 
• En kvinnlig karaktär som följer attraktivitetsideal. 
• En deformerad variant av den kvinnliga karaktären. 

“Attraktivitetsideal” definieras för dessa illustrationer som den listan av drag för attraktiva 
ansikten Braun m.fl. (2001) skapade. Könsdefinierande drag, exempelvis rundare ansiktsform 
för kvinnor, överdrevs för att undvika risken för misstolkning. 
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Den deformation som karaktärerna har var en deformation för vänstra ögat. Alla karaktärer 
gestaltades framifrån. Anledningen till att alla karaktärer gestaltades framifrån var för att 
symmetri eller avsaknad av symmetri hos karaktärerna skulle vara lätt att se. Det var viktigt 
att undvika variabler som inte var relaterade till frågeställningen. Bara karaktärernas hals och 
uppåt syns. Alla karaktärer gestaltades med neutrala ansiktsuttryck och utan synliga kläder 
eller smycken. Den enda skillnaden mellan deformerad och icke deformerad variant av 
karaktärerna är deformationen i fråga. 

För utformningen av artefakten användes en realistisk grafisk stil. Anledningen till detta val 
av grafisk stil var eftersom de referenser som diskuterades inom bakgrund delen av denna 
text, och även ungdomsfilmgenren, har realism som grund. 

3.1.2 Undersökningsmetod 
Østbye m.fl. (2003) påpekar att den undersökningsmetod som används för en undersökning 
ska vara anpassad till frågeställningen och de resurser som utforskaren har tillgång till. Enligt 
Østbye m.fl. (2003) är kvalitativa metoder lämpliga för undersökningar som analyserar 
människors uppfattningar, värderingar och handlande. Østbye m.fl. (2003) visar även att 
kvalitativa metoder kan ge både kvantitativa och kvalitativa data.  

En kvalitativ undersökningsmetod valdes för studien i denna text. Anledningen var att 
informanternas uppfattningar om karaktärerna var det som analyseras i studien i denna text. 
För att besvara frågeställningen genomfördes semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun har förutbestämda frågor men det är 
möjligt att ställa följdfrågor baserat på informantens svar för att få fram mer kvalitativ data 
(Østbye m.fl. 2003). Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen av data och för att 
minska risken att informanterna feltolkats. 

3.1.3 Utformning av intervjun 
Intervjuerna genomfördes i en avskild miljö med minimal störning så att informanten skulle 
känna sig bekväm och trygg, vilket får informanten att ge mer ärliga svar (Østbye m.fl. 2003). 
Innan intervjun började fick informanten veta undersökningens syfte och dennes roll i 
undersökningen. Informanterna fick även veta att de skulle bli inspelade under intervjun och 
att ljudfilerna inte skulle publiceras. De hade då möjlighet att ge sitt samtycke för 
undersökningen eller att avbryta intervjun. Det var viktigt att de visste att de kunde avbryta 
intervjun när de ville (Østbye m.fl. 2003). 

Intervjuerna genomfördes på följande sätt. Först besvarade informanterna vilken erfarenhet 
de hade av ungdomsfilmgenren samtidigt som de gav sitt samtycke till studien och sin ålder. 
Därefter presenterades illustrationerna från artefakten en i taget. Informanten fick därefter 
frågor relaterat till hur de uppfattade karaktären. Det var viktigt att de var medvetna om att 
“vet ej” var ett giltigt svar, för att inte tvinga osäkra informanter att ge ett svar (Østbye m.fl. 
2003). Därefter ställdes följdfrågor där det var lämpligt för att få fram mer kvalitativ data. 
Under intervjuerna påpekades att de två olika varianterna av karaktärerna hade som mening 
att vara två olika karaktärer inom den teoretiska ungdomsfilmen. Denna process upprepades 
tills informanten hade sett alla fyra illustrationer. Slutligen fick informanten se alla fyra 
illustrationer samtidigt där slutliga frågor ställdes relaterat till karaktärsroll och utseende. 
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Den ordning som karaktärerna visades varierades för olika informanter så att ordningen inte 
skulle påverka resultatet. Det var viktigt under intervjuerna att de frågor som ställdes inte var 
alltför ledande. 

3.1.4 Urval och antal intervjuer 
Eftersom denna studie tog hänsyn till genusaspekter i relation till problemformuleringen 
skulle informanterna ha jämn könsfördelning. Målet var att ha åldersbredden 18-30, 
anledningen till detta var för att informanterna borde ha en viss erfarenhet med 
ungdomsfilmsgenren och på så vis av karaktärerna som gestaltades inom artefakten. 

Denna undersökning genomförde åtta intervjuer. Anledningen var att det fanns två olika 
ordningar som karaktärsillustrationerna kunde presenteras. Eftersom undersökningen 
strävade efter att ha jämn könsfördelning för informanterna var även ordningen som 
karaktärsillustrationerna presenterades jämnt fördelad vad gäller könen av informanterna. 
Alltså behövde antalet intervjuer vara en multiplikation av fyra. Åtta var därmed ett lämpligt 
antal intervjuer eftersom det antalet gav en lämplig mängd data med tanke på detta arbetes 
omfattning. 

3.1.5 Analys av data 
Den data som gavs under intervjuerna var mycket olika för varje informant. Många av 
informanterna använde sig av olika ordval för att beskriva samma sak. På grund av detta 
behövde den information som intervjuerna gav tydas för att kunna använda data som 
intervjuerna gav för att besvara detta arbetes frågeställning. 

Det som denna studie undersöker är hur ansiktsdeformationer påverkar hur karaktärer 
uppfattas vad gäller deras roll inom ungdomsfilmgenren. Alltså behövdes det som 
informanterna sade tolkas för att kunna kategorisera den roll som informanterna anser att 
karaktären har. 

Olika ord grupperades i olika roller för att hjälpa med att tyda den data som informanterna 
gav under intervjuerna. De roller som användes var de roller som Weiland (2013) beskriver i 
sin text. Exempelvis om en informant beskriver en av karaktärerna som karismatisk eller att 
informanten skulle vilja spela som karaktären i ett teoretiskt spel tolkades det som att 
informanten anser att den karaktären har en protagonist roll. Eller om en informant 
exempelvis beskriver karaktären som elak eller hotfull tolkades det som att informanten anser 
att karaktären har en antagonistroll. 

3.1.6 Problematik 
Valet av en kvalitativ undersökningsmetod innebär att undersökningen inte kunde nå ett stort 
antal informanter. På grund av det kan resultaten inte generaliseras för en större målgrupp. 
Eftersom bara åtta intervjuer genomfördes kan urvalet av informanter starkt påverka 
resultatet.  

En kvantitativ undersökningsmetod skulle kunna ha nått ett större antal informanter, vilket 
skulle kunna ha fått resultaten att vara mer objektiva. Kvantitativa undersökningsmetoder kan 
dock inte ge data för hur informanterna känner om ett ämne och varför informanterna känner 
det, vilket krävdes för studien i denna text. Kvantitativa undersökningsmetoder är mer 
lämpliga då de förväntade resultaten av en undersökning är mer statistiskt mätbara (Østbye 
m.fl. 2003). 
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Intervjuformatet skulle kunna orsaka att informanterna inte var ärliga med sina svar, eftersom 
informanterna kanske gav mer socialt acceptabla svar istället för vad informanterna faktiskt 
tyckte. Av denna anledning var det viktigt att informanterna var medvetna om att 
undersökningen var anonym. Omgivningen där intervjun genomfördes kan påverka 
resultatet, det var därför viktigt att miljön var neutral och inte stör informanten. 
Ostrukturerade intervjuer var inte lämpliga för undersökningen i denna text eftersom 
frågeställningen som denna studie skulle besvara var för definierad (Østbye m.fl. 2003). 
Strukturerade intervjuer var inte lämpliga för undersökningen i denna text eftersom utan 
följdfrågor kunde studien inte få samma mängd kvalitativ data från informanterna (Østbye 
m.fl. 2003). 

Valet av typ av deformation som karaktärerna gestaltades med kan ha påverkat resultatet som 
undersökningen gav. Det är möjligt att mer utförliga resultat kunde ha nåtts om artefakten 
hade ett större antal varianter för deformationer. På grund av den begränsade omfattning som 
detta arbete hade var det dock inte rimligt att skapa fler variationer av artefakten. 
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4 Genomförande 
Detta arbete undersökte med attraktiva ansikten som grund huruvida ansiktsdeformationer 
påverkar hur en karaktär uppfattas vad gäller den roll inom ungdomsfilmgenren som 
karaktären förväntas att ha. För att besvara frågeställningen skapades fyra digitala grafiska 
illustrationer i 2D som gestaltar två olika varianter för ansikten av två karaktärer: 

• En manlig karaktär som följer attraktivitetsideal. 
• En deformerad variant av den manliga karaktären. 
• En kvinnlig karaktär som följer attraktivitetsideal. 
• En deformerad variant av den kvinnliga karaktären. 

Innan arbetet för att skapa artefakten påbörjades genomfördes en förstudie för den 
deformation som användes för detta arbete, vilket var en deformation för vänstra ögat. En 
”reference board” skapades för ögondeformationer för att underlätta skapandet av artefakten. 
En “reference board” för karaktärer inom ungdomsfilmgenren skapades som bestod av 
karaktärer från High School Musical (2006), American Pie (1999) och Dazed and Confused 
(1993) för användas som inspiration under arbetsprocessen. Alla dessa bilder kan ses i 
Appendix B. 

Under arbetsprocessen var målet att den artefakt som skapades skulle på så bra sätt som 
möjligt kunna användas för de intervjuer som planerades att genomföras. För att skapa 
artefakten användes programmet Photoshop CS5 (1990-2017). 

4.1 Val av grafisk stil 
Den grafiska stil som detta arbete använder är en realistisk stil. Ferwerda (2003) beskriver tre 
olika sätt att bedöma om en bild är realistisk.  

Det första sättet är så kallad fysisk realism. Fysisk realism innebär att bilden ska innehålla 
exakta representationer av alla de drag som objektet skulle ha i verkligheten. Sättet som bilden 
visas ska göra det på samma sätt som objektet skulle visas i verkligheten. En del problem med 
fysisk realism är att det inte är möjligt med moderna sätt att visa bilder, och det är onödigt 
eftersom mänsklig syn inte nödvändigtvis kan se skillnaden oavsett. Det andra sättet är så 
kallad fotorealism. Fotorealism innebär att en bild ska eftersträva att se så liknande ett foto av 
objektet som möjligt. Fotorealism tar mer hänsyn till hur människors syn fungerar jämfört 
med fysisk realism och är lättare att uppnå. Det tredje sättet är så kallad funktionell realism. 
Funktionell realism innebär att bilden ger samma information som objektet skulle ge i 
verkligheten. Funktionell realism har som mening att ge information för att åskådaren ska 
kunna genomföra en uppgift, och bilder som använder funktionell realism tar bort 
information som inte är relevant för den uppgiften. 

Den typ av realism som artefakten i denna text menade att uppnå var fotorealism. 

En realistisk grafisk stil användes eftersom de referenser som diskuterades inom bakgrund 
delen av denna text, och även ungdomsfilmgenren, har realism som grund. En annan 
anledning till att artefakten använde en realistisk grafisk stil är eftersom det kan lättare skapa 
en känsla av äckel som beskrivet av Kuplen (2011). Kuplen menar att människor kan ha 
äckelreaktioner då ett objekts drag strider mot varandra och de förväntningar som åskådaren 
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har på objektet. Om artefakten har en realistisk stil kan den uppfattas som mer mänsklig och 
därför bedömas som en verklig person av informanterna baserat på de förväntningar som ett 
realistiskt mänskligt ansikte har. Deformationer hos ett mer realistiskt ansikte skulle lättare 
kunna skapa en känsla av äckel. 

Artefakten gestaltades i gråskala. Anledningen till att artefakten gestaltades i gråskala var för 
att undvika att färg som en faktor tar bort informanternas fokus från det som undersöktes i 
denna studie. Färg var inte något som behövdes för att undersöka hur deformationer påverkar 
hur karaktärerna uppfattas vad gäller deras roll inom ungdomsfilmgenren.  

4.2 Designval 
Eftersom den artefakt som skapades för detta arbete var tydlig vad gäller de specifika drag 
som karaktärerna skulle ha fanns det inte mycket rum för designval. Det viktiga var att 
artefakten skulle kunna användas för undersökningen. Detta innebär att karaktärerna bör se 
så realistiska ut som möjligt så att de bedöms utefter de förväntningar som ett riktigt 
mänskligt ansikte har. De designval som gjordes utöver detta hade att göra med detaljer och 
de skillnader som den manliga och den kvinnliga karaktären har. 

4.2.1 Designval för de två karaktärerna 
För båda karaktärerna har de drag som Braun m.fl. (2001) kom fram till för vad som är 
attraktivt hos ett ansikte följts. Inspiration togs från de karaktärer som var i moodboarden (se 
Appendix B) då karaktärerna designades. 

En del designval gjordes vad gäller utseendet av de två olika karaktärerna. De främsta 
skillnaderna mellan den kvinnliga karaktären och den manliga är de drag som skiljer sig 
mellan de två listor av drag som Braun m.fl. (2001) skapade, vilket bland annat är en stor käke 
och haka för en man och en smalare näsa för en kvinna. För den kvinnliga karaktären 
användes så kallade “babyface”- drag, exempelvis en rundare ansiktsform, mindre näsa och 
större ögon. Anledningen till att babyfacedrag användes för den kvinnliga karaktären var 
eftersom Braun m.fl. (2001) tog upp dem som något som uppfattas som attraktivt hos 
kvinnliga ansikten. Babyface drag användes även för den kvinnliga karaktären för att få den 
kvinnliga och den manliga karaktären att se mer olika ut för att minska risken att de 
missuppfattas av informanten under intervjun. Den kvinnliga karaktärens ögonfransar 
gjordes även längre än den manliga karaktärens ögonfransar för att få de två olika 
karaktärerna att se mer annorlunda ut. 

Då den kvinnliga karaktären designades spenderades en del tid på den kvinnliga karaktärens 
hår. Eftersom de kvinnliga karaktärerna i moodboarden (se Appendix B) hade långt hår 
användes långt hår för den kvinnliga karaktären i denna studie. Håret skulle inte vara för långt 
för att det skulle få plats i bilden. Håret skulle inte heller täcka karaktärens ansikte för mycket 
så att deformationen är helt synlig, det samma gällde för den manliga karaktären. 

4.2.2 Övriga designval 
Då karaktärerna designades togs hänsyn till att de inte borde vara perfekt symmetriska. 
Swaddle och Cuthill (1995) skriver i sin text att perfekt symmetri hos ett ansikte kan uppfattas 
som onaturligt. Ansiktena borde vara till stor del symmetriska dock, även om de inte är perfekt 
symmetriska, eftersom Braun m.fl. (2001) menar att symmetri hos ett ansikte uppfattas som 
attraktivt, även om det inte är en stor faktor. 
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En annan sak som var viktigt då karaktärerna designades var att de skulle se ut som om de var 
rätt ålder för ungdomsfilmgenren, det vill säga 15-18 år. Karaktärer inom ungdomsfilmgenren 
är åldern 15-18 år och karaktärerna i artefakten hade som mening att vara karaktärer inom 
ungdomsfilmgenren. 

Deformationer förekommer inte ofta inom ungdomsfilmgenren. Som Isbister (2006) 
beskriver är attraktiva karaktärer normen för media, och detta gäller även för ungdomsfilmer. 
Deformationen har som mening att bryta mot de förväntningarna för att skapa en starkare 
reaktion hos informanterna. Det är viktigt att deformationen skapar en känsla av obehag hos 
åskådaren, och även att deformationen är tydlig. En deformation för ögat används för att 
deformationen ska vara tydlig och för att lättare kunna skapa en känsla av obehag, eftersom 
ögonen är viktiga för ansiktsuttryck och för att visa känslor. I ungdomsfilmer är relationer och 
grupptryck vanligt förekommande teman, och eftersom ögonen är viktiga för ansiktsuttryck 
skulle en deformation för ögat möjligtvis skapa problem för en karaktär. Eftersom det är bara 
ett öga som är deformerat får det även karaktären att se mindre symmetrisk ut. Att ett ansikte 
är symmetriskt är normalt, Langlois och Roggman (1990) hävdade att mer normala ansikten 
uppfattas som attraktiva eftersom de är närmare till vad som människor förväntar sig av ett 
ansikte, och att ansikten som bryter mot de normerna, exempelvis genom en deformation, 
uppfattas som mindre “ansiktslika”. 
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4.3 Arbetsprocess 
Detta kapitel beskriver arbetsprocessen då artefakten som användes till undersökningen 
skapades. Den manliga karaktären används som exempel i bilderna i detta kapitel eftersom 
den manliga karaktären skapades först av de två karaktärerna. 

4.3.1 Skissprocess 

Först skapades den icke deformerade varianten av karaktären. Den skapades först eftersom 
den skulle användas som grund för den deformerade varianten. 

Arbetsprocessen började med att skissa fram den grundläggande formen av ansiktet (se bild 1 
i figur 1). Det lade grunden för resten av illustrationen. Därefter kopierades båda halvorna av 
ansiktet som sedan spegelvändes för att skapa två perfekt symmetriska ansikten (se bild 2 och 
3 i figur 1), ett av de två ansiktena valdes därefter baserat på vilken som var närmast 
attraktivitetsidealet som Braun m.fl. (2001) kom fram till för att arbeta vidare på, vilket i detta 
fall var bild 2 i figur 1. 

Figur 1: Grundläggande formskiss 
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Därefter skapades mer detaljerade skisser för ansiktet. Med formen som skapades innan som 
mall skissades den högra halvan av ansiktet. Den halvan kopierades och spegelvändes sedan 
för att skapa ett symmetriskt ansikte (se bild 1 i figur 2). Detta nya ansikte justerades och 
hälften av ansiktet kopierades och spegelvändes igen för att skapa ett nytt symmetriskt 
ansikte. Denna process upprepades tills ansiktet följde listan av drag som Braun m.fl. (2001) 
kom fram till i sin studie (se bild 3 i figur 2). 

           

Figur 2: Vidare skissprocess 

Figur 3: Slutlig skissprocess 
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Skissen för karaktären finslipades vidare så att karaktären skulle ha realistiska proportioner 
och att håret och karaktärens övriga drag var tillräckligt bra för att sedan kunna användas som 
grund för resten av illustrationen. Se figur 3 för denna process. 

4.3.2 Process för form och skuggning 

Arbetsprocessen börjades med att färga in en grå färg inom skissen (se bild 1 i figur 4). 
Därefter skapades grundläggande skuggning och ljusa fält (se bild 2 i figur 4). Dessa fält 
justerades för att få formen av ansiktet att se ut på rätt sätt. “Smudge” verktyget i Photoshop 
användes för att justera hur skuggorna såg ut och hur de var placerade. Först justerades 
skuggorna och formen för hakan och halsen för att se till att de såg ut som de skulle (se bild 3 
i figur 4). Därefter skapades den grundläggande formen för näsan (se bild 4 i figur 4) och 
detaljerna och formen för munnen, där läpparna skulle reflektera ljuset på rätt sätt och även 
att texturen för läpparna såg ut som det skulle (se bild 7 och 8 i figur 4). 

För ögonen var processen mer komplicerad. Först fylldes ögonen i med en ljus färg och 
kanterna av ögat skuggades för att ge ögonen form (se bild 1 i figur 5). Därefter skapades 

Figur 4: Början av arbetsprocessen för ansiktets form 

Figur 5: Arbetsprocessen för ögonen 
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irisarna och pupillerna (se bild 2 och 3 i figur 5). Skuggorna och ljuset i ögonen justerades för 
att få dem att se realistiska ut för att skapa en bättre känsla av djup (se bild 4 i figur 5). Ett 
antal linjer skapades inom irisen för att få ögat att se rätt ut (se bild 5 i figur 5) och ljuspunkter 
lades till i ögonen för att få karaktären att se mer levande ut (se bild 6 i figur 5). Därefter 
arbetades detaljerna runt ögat vidare, det vill säga ögonfransarna och den övriga formen av 
ögat (se bild 7 och 8 i figur 5). För ögonbrynen skapades först en mörk färg som sedan fylldes 
i med ett antal mörkare linjer för att ge rätt textur. Se figur 6 för processen att skapa 
ögonbrynen och även vidare arbetsprocess för ansiktets form. 

  

Figur 6: Arbetsprocess för ögonbrynen och vidare process för ansiktet 
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Processen att skapa håret för karaktären var detaljerad. Först skapades en kopia av den 
grundläggande skissen för håret som hade skapats innan som därefter sattes över ansiktet (se 
bild 1 i figur 7). Linjer skapades inom denna skiss med olika färger (se bild 2 i figur 7) och 
grundläggande skuggnings- och ljusfält skapades (se bild 3 i figur 7). Håret gjordes sedan 
suddigt (se bild 4 i figur 7) och processen repeterades för att ge håret rätt textur och för att 
skapa mer detalj (se bild 5 och 6 i figur 7). Ett antal linjer skapades runt kanterna av håret 
för att få det att se mer naturligt ut (se bild 7 i figur 7). Skuggning lades till för ansiktet runt 
kanterna av håret för att ge en större känsla av djup och form (se bild 9 i figur 7). Detaljer för 
håret och skuggningen till håret fortsattes justeras tills det såg realistiskt ut (se bild 10 i figur 
7). 

Figur 7: Arbetsprocess för håret 

Figur 8: Slutliga detaljer 
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Slutligen lades ljusning runt kanterna av karaktären till för att få karaktären att stå ut mer från 
bakgrunden (se bild 1 i figur 8). Öronen och något mer hår bakom öronen lades även till (se 
bild 2 i figur 8). Som en slutlig detalj lades en textur för huden till för att få karaktären att se 
mer realistisk ut (se bild 3 i figur 8). 

Under arbetsprocessen skapades specifika delar av ansiktet ett i taget, i den ordningen som är 
beskrivet ovan. Det är dock värt att nämna att delar av ansiktet som redan hade skapats 
justerades vidare under arbetets gång då det var lämpligt för att skapa rätt form för ansiktet 
och för att få ansiktet att passa de drag för attraktivitet som Braun m.fl. (2001) kom fram till.  

4.3.3 Deformation process 

Arbetsprocessen för att skapa deformationen var liknande den som användes för att skapa den 
icke deformerade varianten av karaktären. Då deformationen designades användes reference 
boarden från Appendix B som bestod av exempel på ögondeformationer för att få en 
förståelse för hur ögondeformationer ser ut. Jämfört med exemplen i Appendix B gjordes 
deformationen i artefakten överdriven, trots att det går emot realismen som artefakten 
eftersträvade, för att göra deformationen mer tydlig och för att öka chansen att den skapar en 
känsla av obehag hos åskådaren. Först målades vänstra ögat från den icke deformerade 
varianten av karaktären över eftersom det är bara vänstra ögat som påverkas av 
deformationen i fråga. Därefter skapades en grundlig skiss av deformationen över det (se bild 
1 i figur 9). Den användes som grund för deformationen. 

Därefter skapades grundläggande skuggningsfält som justerades för att få dem att se ut så som 
de skulle för att skapa rätt form för deformationen. För själva ögat var arbetsprocessen samma 

Figur 9: Process för deformation 
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som för den icke deformerade varianten. Skuggorna justerades tills deformationen såg lämplig 
ut och slutligen lades en textur till för huden som tidigare för att få deformationen att se mer 
realistisk ut. Se figur 9 för en bild över arbetsprocessen för att skapa deformationen. 

Tanken med deformationen var att den skulle placeras över den icke deformerade varianten 
av karaktären för att se till att bara det som skulle se annorlunda ut mellan de två olika 
varianterna av karaktären var annorlunda. 

4.4 Resultat och reflektioner 

De fyra bilder som visas i figur 10 är de bilder som utgör artefakten som användes för 
undersökningen. Större versioner av karaktärsillustrationerna kan ses i Appendix A. 

Det är möjligt att eftersom de två olika varianterna ser likadana ut förutom deformationen i 
fråga att de två olika varianterna av karaktärerna uppfattas av informanten som samma 
karaktär fast vid olika tidpunkter i den teoretiska filmen som karaktärerna skulle vara del av. 
Att de två olika varianterna av karaktärerna uppfattas som samma karaktär av informanten 
skulle kunna undvikas genom att göra en av de två olika varianterna av karaktären till en helt 
annan karaktär istället. Denna nya karaktär skulle se annorlunda ut förutom deformationen. 
Att skapa en ny karaktär för deformerade varianten av karaktären skulle inte fungera för den 
här undersökningen eftersom det skulle kunna skapa variabler som inte har koppling till 
frågeställningen som skulle kunna påverka resultatet som intervjuerna ger. 

Karaktärerna gestaltades så att de ser vit västerländska ut. Anledningen till att karaktärerna 
gestaltades som vit västerländska var eftersom det är vanligt förekommande i 
ungdomsfilmgenren och alla karaktärer i moodboarden (se Appendix B) är vit 
västerländska. Att karaktärerna är gestaltade som vit västerländska skulle kunna orsaka att 
undersökningen får annorlunda resultat beroende på var undersökningen genomförs.  

Figur 10: Slutgiltig version av artefakten. Bild 1 är icke deformerad variant av manlig 
karaktär. Bild 2 är deformerad variant av manlig karaktär. Bild 3 är icke deformerad variant 
av kvinnlig karaktär. Bild 4 är deformerad variant av kvinnlig karaktär. 
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5 Utvärdering 

5.1 Intervjuerna 
Målet för detta arbete var att undersöka huruvida ansiktsdeformationer påverkar hur 
karaktärer inom ungdomsfilmgenren uppfattas vad gäller den roll som karaktärerna förväntas 
ha. För att komma fram till ett svar på denna frågeställning skapades en artefakt som bestod 
av fyra olika illustrationer som gestaltade deformerade och icke deformerade varianter av en 
manlig och en kvinnlig karaktär. 

De frågeställningar som detta arbete hade som grund var följande: 

• Hur uppfattas en karaktär då karaktären är deformerad eller icke deformerad vad 
gäller den roll som karaktären förväntas ha? 

• Gör kön en skillnad vad gäller den roll som karaktären förväntas ha då karaktären är 
deformerad respektive icke deformerad? 

För att besvara denna frågeställning genomfördes åtta intervjuer. Fyra av informanterna var 
manliga och fyra av informanterna var kvinnliga. Alla fyra illustrationer presenterades för 
informanterna i varierande ordning. Därefter gav informanterna sin åsikt om karaktärerna. 

I denna del av texten beskrivs undersökningen och det data som undersökningen gav. Därefter 
analyseras och diskuteras de resultat som undersökningen kom fram till. Undersökningen 
bestod alltså av semi-strukturerade intervjuer. Karaktärsillustrationerna skrevs ut i förhand 
för att underlätta att presentera bilderna för informanten. 

5.1.1 Information om informanterna 
Då illustrationerna presenterades för informanterna presenterades båda varianter av 
karaktärerna efter varandra. Eftersom artefakten bestod av fyra olika illustrationer fanns det 
fyra olika ordningar som illustrationerna kunde presenteras. Eftersom det skulle vara jämn 
fördelning mellan manliga och kvinnliga informanter genomfördes åtta intervjuer. Alla 
informanter var mellan åldern 20 till 24 och var studenter. Fyra av intervjuerna genomfördes 
med manliga informanter och fyra av intervjuerna med kvinnliga informanter. 

I början av intervjuerna gav informanterna sin ålder och sitt samtycke för att bli inspelade. 
Informanterna gav även sin egen uppskattning om sin erfarenhet med ungdomsfilmgenren. 
Nedan i denna text finns citat från intervjuerna. För att informanterna ska förbli anonyma 
kommer de beskrivas som ‘informant 1’, ‘informant 2’ och så vidare. Det nummer som 
informanterna har är baserat på den ordning som intervjuerna genomfördes. I tabell 1 nedan 
visas kön, ålder och den erfarenhet informanterna har med ungdomsfilmgenren. För 
informanternas erfarenhet med ungdomsfilmgenren har det kategoriserats som “liten”, 
“medel” och “stor”, beroende på hur informanterna beskrev det. För att mer tydligt se 
informanternas ordval se Appendix C. 
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Informant 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön Kvinna Kvinna Man Man Man Kvinna Man Kvinna 

Ålder 24 24 20 23 23 23 21 21 

Erfarenhet Stor Liten Liten Medel Medel Medel Liten Liten 

 

Som beskrivet ovan i denna text varierades den ordning som illustrationerna presenterades 
för att undvika att ordningen skulle påverka undersökningens resultat. Det var fyra olika 
ordningar som illustrationerna presenterades, dessa repeterades en gång eftersom åtta 
intervjuer genomfördes. Varje ordning presenterades en gång för en manlig informant och en 
gång för en kvinnlig informant. Denna ordning visas i tabell 2 nedan. I tabell 2 refereras 
icke deformerad manlig karaktär som ‘IDM’, deformerad manlig karaktär som ‘DM’, icke 
deformerad kvinnlig karaktär som ‘IDK’ och deformerad kvinnlig karaktär som ‘DK’. 

 

Informant Första 
illustration 

Andra illustration Tredje 
illustration 

Fjärde 
illustration 

1 IDM DM IDK DK 

2 DM IDM DK IDK 

3 IDM DM IDK DK 

4 DM IDM DK IDK 

5 IDK DK IDM DM 

6 IDK DK IDM DM 

7 DK IDK DM IDM 

8 DK IDK DM IDM 

 

5.2 Presentation och analys av data 
Eftersom olika informanter skulle kunna använda olika ord för att beskriva samma sak 
behövde deras ordval analyseras för att komma fram till den roll som informanterna 
uppfattade att karaktärerna hade inom ungdomsfilmgenren. Då data från intervjuerna har 
analyserats har specifika ord och åsikter hos informanterna tagits ut. Exempelvis om 
informanten beskrev en av karaktärerna som “elak” sätts informantens åsikt om karaktärens 
roll som “antagonist”. Då karaktärernas roll har kategoriserats har de roller som Weiland 

Tabell 1: Information om informanter 

Tabell 2: Ordning som illustrationer presenterades 
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(2013) beskrev använts. För studien i denna text lades en till roll för att använda som en 
kategori för karaktärerna. Denna roll är bakgrundsroller. 

Bakgrundsroller är karaktärer som anses vara tillräckligt ointressanta att de uppfattas av 
informanterna att bara vara i bakgrunden i den teoretiska filmen och inte ha några egentliga 
personlighetsdrag. Exempel på ordval som skulle kopplas till bakgrundsroller skulle kunna 
vara: ointressant, tråkig, generisk. Detta är inte en roll som beskrivs av Weiland (2013), 
eftersom det inte är en karaktär i sig, utan är snarare en avsaknad av en roll. Bakgrundsrollen 
används i denna undersökning för att kunna bättre beskriva de roller som informanterna 
kopplade till karaktärerna. 

Det är värt att påpeka att deformationer avviker från genrekonventionerna som 
ungdomsfilmer har. Inom ungdomsfilmer följer karaktärerna attraktivitetsideal och 
ansiktsdeformationer förekommer inte. Detta skulle kunna bero på att ungdomsfilmer är en 
typ av romantisk komedi, och avvikelser från attraktivitetsideal förekommer bara inom media 
om de ska skapa en känsla av obehag (Isbister 2006). På grund av detta kan det vara svårt att 
kategorisera deformerade karaktärer inom roller som vanligt förekommer inom 
ungdomsfilmer. 

Nedan i denna text presenteras den data som intervjuerna gav i form av en sammanfattning 
och analys av informanternas åsikt. Data presenteras i den ordning som illustrationerna 
visades för informanterna. Den ordning som intervjuerna presenteras i texten nedan är 
samma som den ordning som intervjuerna genomfördes. För att se intervjuerna i sin helhet 
och det ordval som informanterna använde se Appendix C. 

5.2.1 Informant 1 

Icke deformerad manlig karaktär 
Negativa drag kopplas till karaktären. Informanten uppfattar denna karaktär som en 
antagonist eftersom dessa drag skulle passa en karaktär som står emot protagonisten direkt. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten har sympati för karaktären. Karaktären uppfattas som ledsen och informanten 
anser att han skulle ha problem i sitt liv. Informanten uppfattar denna karaktär som en 
protagonist eftersom informanten anser att karaktären skulle ha ett jobbigt liv, vilket skulle 
få karaktären att passa som en central karaktär i en berättelse. 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Liknande informantens åsikt om den icke deformerade manliga karaktären. Informanten 
uppfattar denna karaktär som en antagonist. 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Liknande informantens åsikt om den deformerade manliga karaktären. Informanten 
uppfattar denna karaktär som en protagonist. 

Alla fyra illustrationer 
Efter att ha sett alla fyra karaktärer uppfattas den icke deformerade manliga karaktären som 
en snällare karaktär. Informanten uppfattar karaktären därefter som en protagonist eller 
möjligtvis en sidekick eftersom karaktären uppfattas som snäll och därmed skulle kunna 
vara en stödjande karaktär till protagonisten.  



29 
 

5.2.2 Informant 2 

Deformerad manlig karaktär 
Karaktären uppfattas som att han är utanför, sympati kopplas till karaktären och han 
uppfattas som att han har det svårt. Informanten uppfattar denna karaktär som en 
protagonist eftersom informanten anser att karaktären skulle ha ett jobbigt liv, vilket skulle 
få karaktären att passa som en central karaktär i en berättelse. 

Icke deformerad manlig karaktär 
Karaktären beskrivs som “proper”, “ordningsam” och med “inga känslouttryck”. Karaktären 
uppfattas som en logisk karaktär eller som en bakgrund karaktär 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten har samma åsikt som med den andra deformerade karaktären. Karaktären 
uppfattas som en protagonist. 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten anser att det inte är något som står ut för karaktären och att det bara är någon i 
mängden. Informanten uppfattar karaktären som en bakgrund karaktär. 

Alla fyra illustrationer 
Informantens åsikt ändrades inte då alla fyra illustrationer presenterades. 

5.2.3 Informant 3 

Icke deformerad manlig karaktär 
Informanten använder specifikt ordet huvudperson. Informanten anser att karaktären är en 
protagonist. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten anser att karaktären har haft det jobbigt i sitt liv. Informanten uppfattar 
karaktären som en protagonist eftersom karaktären uppfattas som att ha svårigheter och 
eftersom informanten har sympati mot karaktären. 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Karaktären beskrivs som normal, och att karaktären tar hand om sig själv. Karaktären 
uppfattas inte som intressant. Informanten uppfattar denna karaktär som en bakgrund 
karaktär. 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Liknande informantens åsikt om den deformerade manliga karaktären. Karaktären uppfattas 
som att hon har haft ett svårt liv och sympati kopplas till karaktären. Informanten uppfattar 
karaktären som en protagonist eftersom karaktären uppfattas att gå igenom svårigheter i 
sitt liv och informanten har sympati mot karaktären. 

Alla fyra illustrationer 
De icke deformerade karaktärerna uppfattas som icke intressanta och att de bara är en del av 
gruppen. De uppfattas av informanten som bakgrund karaktärer. De deformerade 
karaktärerna uppfattas som mer intressanta och att folk skulle reagera till deras 
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deformationer. Informanten har en något delad åsikt om de deformerade karaktärerna, han 
beskriver att beroende på hur de hanterar sin deformation att de skulle kunna bli utfrysta från 
sociala grupper eller att deformationen skulle kunna göra dem starkare om de är dominanta 
som personer. Oavsett uppfattar informanten de deformerade karaktärerna som 
protagonister. 

5.2.4 Informant 4 

Deformerad manlig karaktär 
Sympati kopplas till karaktären. Informanten tycker synd om karaktären och anser att han har 
blivit mobbad. Informanten uppfattar karaktären som en protagonist. 

Icke deformerad manlig karaktär 
Karaktären beskrivs som “tråkig”, “regelrätt” och att karaktären “klarar inte att inte ha 
struktur”. Informanten uppfattar karaktären som en logisk karaktär eller en bakgrund 
karaktär. Karaktären beskrivs även som försiktig, alltså karaktären skulle även kunna vara 
en skeptiker. 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Liknande informantens uppfattning om den deformerade manliga karaktären. Sympati 
kopplas till karaktären och karaktären uppfattas att ha ett svårt liv. Informanten uppfattar 
karaktären som en protagonist. 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten anser att karaktären inte står ut på något relevant sätt. Informanten uppfattar 
karaktären som en bakgrund karaktär. 

Alla fyra illustrationer 
Efter att ha sett alla fyra karaktärerna sympatiserar informanten med de deformerade 
karaktärerna. Informanten uppfattar de deformerade karaktärerna som protagonister. De 
två icke deformerade karaktärerna beskrivs som arroganta. Informanten uppfattar de icke 
deformerade karaktärerna som antagonister. 

5.2.5 Informant 5 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Karaktären beskrivs som “respekterad men smart” och “välvillig”. Många positiva och 
önskvärda drag kopplas till karaktären. Karaktären beskrivs som en karaktär som skulle vara 
i en position av makt och respekt men ändå en god karaktär. Informanten uppfattade 
karaktären som en rådgivare. Eftersom karaktären uppfattas att vara i en position av makt 
är hon inte en protagonist eller en sidekick eftersom en protagonist ska gå igenom svårigheter 
genom berättelsen. 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten tycker synd om karaktären. Informanten antar att karaktären skulle ha 
svårigheter och att karaktären skulle vara bedömd av sina jämlikar. Informanten antar att 
karaktären skulle ha dåligt självförtroende. Informanten uppfattar karaktären som en 
protagonist eftersom karaktären skulle uppfattas som att ha svårigheter och eftersom 
informanten sympatiserar med karaktären. 
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Icke deformerad manlig karaktär 
Karaktären jämförs med huvudkaraktären från High School Musical, han beskrivs som snäll. 
Eftersom informanten jämför karaktären med en protagonist uppfattas karaktären som en 
protagonist. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten har samma åsikt som för den deformerade kvinnliga karaktären. Informanten 
antar att karaktären har svårigheter i sitt liv. Informanten uppfattar karaktären som en 
protagonist. 

Alla fyra illustrationer 
Informantens åsikt ändrades inte då alla fyra illustrationer presenterades. 

5.2.6 Informant 6 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten beskriver att detta är en karaktär som protagonisten skulle kunna vara förtjust i. 
Informanten uppfattar karaktären som ett kärleksintresse. Karaktären beskrivs även som 
att hon skulle kunna vara “bitchy” vilket skulle kunna betyda att informanten uppfattar 
karaktären som en antagonist. 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten har sympati mot karaktären och antar att andra karaktärer är elaka mot henne. 
Informanten uppfattar karaktären som en protagonist. 

Icke deformerad manlig karaktär 
Informanten var osäker mellan ifall karaktären är en snäll eller en elak karaktär. Informanten 
uppfattar att karaktären skulle kunna en protagonist eller en antagonist, eller möjligtvis 
en sidekick. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten anser att karaktären skulle vara ödmjuk och snäll men med dåligt 
självförtroende. Dåligt självförtroende är något som skulle kunna orsaka problem för 
karaktären och är något som karaktären skulle behöva komma förbi under filmen. 
Informanten uppfattar karaktären som en protagonist. 

Alla fyra illustrationer 
Informanten anser efter att ha sett alla fyra illustrationer att den icke deformerade kvinnliga 
karaktären skulle ha en antagonist roll eftersom hon beskrivs som “bitchig”, specifikt 
eftersom informanten har mer erfarenhet med hur relationer mellan tjejer fungerar.  

5.2.7 Informant 7 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten reagerar på deformationen och anser att det är något som ser obehagligt ut. 
Eftersom att ha ett obehagligt fysiskt drag är något som skulle kunna skapa problem för en 
karaktär inom en ungdomsfilm betyder detta att informanten har sympati för karaktären. 
Informanten uppfattar karaktären som en protagonist. 



32 
 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten beskriver att det inte är något som får karaktären att stå ut. Informanten 
uppfattar karaktären som en bakgrund karaktär. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten har samma åsikt som för den deformerade kvinnliga karaktären. Informanten 
uppfattar karaktären som en protagonist. 

Icke deformerad manlig karaktär 
Informanten har samma åsikt som för den icke deformerade kvinnliga karaktären. 
Informanten uppfattar karaktären som en bakgrund karaktär. 

Alla fyra illustrationer 
Informanten anser att de icke deformerade karaktärerna är bakgrund karaktärer och att de 
deformerade karaktärer har mer viktiga roller, som exempelvis protagonister. 

5.2.8 Informant 8 

Deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten anser att karaktären skulle ha en central roll i en film. Informanten uppfattar 
karaktären som en protagonist. 

Icke deformerad kvinnlig karaktär 
Informanten anser att karaktären är populär och framgångsrik. Förutom det uppfattas inga 
egentliga personlighetsdrag. Informanten uppfattar karaktären som en bakgrund karaktär. 

Deformerad manlig karaktär 
Informanten har samma åsikt som med den deformerade kvinnliga karaktären. Informanten 
anser att karaktären skulle ha en central roll i filmen, som exempelvis en protagonist. 

Icke deformerad manlig karaktär 
Informanten anser att karaktären inte har några drag som får karaktären att stå ut. 
Informanten uppfattar karaktären som en bakgrund karaktär. 

Alla fyra illustrationer 
Informantens åsikt ändrades inte då alla fyra illustrationer presenterades. 

5.3 Sammansättning av data 
I tabell 3 och tabell 4 nedan har resultaten av analysen sätts samman. I tabell 3 visas 
informanternas uppfattning om karaktärernas roller då illustrationerna presenterades för 
informanterna en i taget. Som i tabell 2 visas den ordning som illustrationerna presenterades 
för informanterna. Som i tabell 2 refereras icke deformerad manlig karaktär som ‘IDM’, 
deformerad manlig karaktär som ‘DM’, icke deformerad kvinnlig karaktär som ‘IDK’ och 
deformerad kvinnlig karaktär som ‘DK’. Efter det står vilken illustration det var som 
presenterades står det i tabell 3 vilken roll som informanten uppfattade att karaktären hade. 
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Informant Första 
illustration 

Andra illustration Tredje 
illustration 

Fjärde 
illustration 

1 IDM: Antagonist DM: Protagonist IDK: Antagonist DK: Protagonist 

2 DM: Protagonist IDM: Den logiska 
/ Bakgrund 

DK: Protagonist IDK: Bakgrund 

3 IDM: Protagonist DM: Protagonist IDK: Bakgrund DK: Protagonist 

4 DM: Protagonist IDM: Den logiska 
/ Bakgrund / 
Skeptiker 

DK: Protagonist IDK: Bakgrund 

5 IDK: Rådgivare DK: Protagonist IDM: Protagonist DM: Protagonist 

6 IDK: 
Kärleksintresset / 
Antagonist 

DK: Protagonist IDM: Protagonist 
/ Antagonist / 
Sidekick 

DM: Protagonist 

7 DK: Protagonist IDK: Bakgrund DM: Protagonist IDM: Bakgrund 

8 DK: Protagonist IDK: Bakgrund DM: Protagonist IDM: Bakgrund 

Tabell 3: Roller då illustrationerna presenterades en i taget 
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I tabell 4 nedan visas informanternas uppfattning om karaktärernas roller då alla fyra 
illustrationer presenterades för informanterna. Tabell 4 har samma format som tabell 3. 
 

Informant Första 
illustration 

Andra illustration Tredje 
illustration 

Fjärde 
illustration 

1 IDM: Protagonist 
/ Sidekick 

DM: Protagonist IDK: Antagonist DK: Protagonist 

2 DM: Protagonist IDM: Den logiska 
/ Bakgrund 

DK: Protagonist IDK: Bakgrund 

3 IDM: Bakgrund DM: Protagonist IDK: Bakgrund DK: Protagonist 

4 DM: Protagonist IDM: Antagonist DK: Protagonist IDK: Antagonist 

5 IDK: Rådgivare DK: Protagonist IDM: Protagonist DM: Protagonist 

6 IDK: Antagonist DK: Protagonist IDM: Protagonist 
/ Antagonist / 
Sidekick 

DM: Protagonist 

7 DK: Protagonist IDK: Bakgrund DM: Protagonist IDM: Bakgrund 

8 DK: Protagonist IDK: Bakgrund DM: Protagonist IDM: Bakgrund 

 

Den ordning som illustrationerna presenterades för informanterna påverkade hur 
informanterna uppfattade karaktärerna. I alla fyra fallen då de deformerade karaktärerna 
presenterades först uppfattades de icke deformerade karaktärerna som bakgrundskaraktärer. 
Då de icke deformerade karaktärerna presenterades först uppfattades de som mer intressanta. 
Men efter att informanterna hade sett de deformerade karaktärerna uppfattades därefter de 
icke deformerade karaktärerna som att ha mindre viktiga roller i en teoretisk ungdomsfilm i 
två av de fyra fallen. Det är även värt att påpeka att i en del av fallen uppfattades de två olika 
varianterna som att vara samma karaktär i olika tidspunkter. Detta fick informanten att 
fokusera på att den deformerade karaktären har varit med i någon sort olycka eller att den har 
blivit slagen, vilket kan ha skapat en större sympati mot karaktären. 

I alla fallen var reaktionen till de deformerade karaktärerna sympati från informanterna. 
Informanterna tycker synd om de deformerade karaktärerna och de uppfattas att ha problem 
i sitt liv. Informanterna tycker att de deformerade karaktärerna är mer intressanta än de icke 
deformerade karaktärerna i fyra av de åtta fallen. Dessa är drag som är kopplade till 
protagonistrollen. I alla fallen uppfattade informanterna de deformerade karaktärerna som 
protagonister. 

Då informanterna beskrev de deformerade karaktärerna använde de ibland ordval som skulle 
kunna peka på olika typer av protagonister. Exempelvis beskrev informant 3 att beroende 
på den typ av person som de deformerade karaktärerna är skulle det kunna påverka hur 

Tabell 4: Roller vid intervjuns slut 
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deformationen påverkar deras sociala liv. Informant 3 beskrev att om den deformerade 
karaktären har en mer dominant personlighet och ”äger det”, kan deformationen vara ett 
mindre problem för karaktären. En del andra informanter beskrev att karaktären skulle kunna 
vara mobbad på grund av deformationen och tycker synd om karaktären. Dessa två kanske 
motsatta uppfattningar skulle båda kunna vara olika typer av protagonister, möjligtvis att den 
dominanta karaktären som informant 3 beskrev är protagonisten vid slutet av dess resa, då 
karaktären har kommit förbi sina problem och blivit en bättre person. 

De icke deformerade karaktärerna uppfattades som mindre positiva och intressanta av 
informanterna, speciellt efter att informanterna hade sett de deformerade karaktärerna. För 
informant 3 och informant 6, två informanter då icke deformerade karaktärer 
presenterades först, uppfattades den första karaktären som mindre positiv eller intressant då 
alla fyra karaktärer presenterades jämfört med då karaktären först presenterades. Då alla fyra 
karaktärerna presenterades var fyra av sexton av de roller som informanterna kopplade till 
karaktärerna inte en bakgrund eller antagonist roll, och två av de fyra rollerna var då de icke 
deformerade karaktärerna presenterades först. I majoriteten av fallen uppfattades de icke 
deformerade karaktärerna som bakgrund karaktärer. Förutom bakgrund rollen var antagonist 
rollen den mest vanliga för de icke deformerade karaktärerna. 

De icke deformerade karaktärerna beskrevs i tio av sexton fall som att vara “normala”. De icke 
deformerade karaktärerna hade som mening att passa in med attraktivitetsidealen som togs 
upp i Braun m.fl. (2001) studie. Detta skulle kunna kopplas till Grammer och Thornhills 
(1994) och Langlois och Roggmans (1990) studier eftersom de beskriver att attraktiva ansikten 
uppfattas av åskådaren som att vara “normal”. 

Kön påverkade inte hur de deformerade karaktärerna uppfattades. Det som informanterna 
fokuserade på, oavsett karaktärens kön, var deformationen och hur deformationen skulle 
påverka karaktären. Kön gjorde en större skillnad för de icke deformerade karaktärerna vad 
gäller hur karaktärerna uppfattades av informanterna. 

Det kön som informanten påverkade hur informanterna uppfattade karaktärerna. 
Informant 6 uppfattade att den icke deformerade kvinnliga karaktären skulle ha en mer 
antagonistisk roll eftersom informant 6 beskrev att hon var mer van vid hur tjejer beter sig 
mot varandra. Informant 1 uppfattade den icke deformerade manliga karaktären som 
snällare än den icke deformerade kvinnliga karaktären. Det var en större skillnad för hur de 
kvinnliga informanterna uppfattade de två olika icke deformerade karaktärerna jämfört med 
de manliga informanterna. De kvinnliga informanterna hade mer positiva uppfattningar om 
den icke deformerade manliga karaktären än den icke deformerade kvinnliga karaktären. 

Den målgrupp som studien använde är inte samma som ungdomsfilm genren. Ungdomsfilmer 
är vanligtvis riktade mot ungdomar runt åldern 15, studien i denna text intervjuade folk som 
var mellan åldern 20 till 24. Det är möjligt att det data som intervjuerna skapade skulle ha 
varit annorlunda om undersökningen hade riktat sig mot den tänkta målgruppen för 
ungdomsfilmer. 

En del av de roller som Weiland (2013) tog upp i sin text kom inte upp för de roller som 
informanterna uppfattade att karaktärerna har. Sidekick, skeptiker, rådgivare, contagonist, 
den logiska , den känslosamma och kärleksintresset är roller som kom upp väldigt lite eller 
inte alls då intervjuerna analyserades. Det är värt att påpeka att det är likheter för protagonist 
och sidekick vad gäller de typ av ord som skulle användas för att beskriva dem. Då 
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informanternas ordval analyserades kategoriserades karaktärernas roller mer som 
protagonist än sidekick eftersom karaktärerna blev uppfattade med drag som är mer kopplade 
till protagonist rollen, exempelvis att karaktären uppfattas att ha svårigheter. Även om 
karaktären uppfattades att till exempel vara snäll, vilket är ett drag som skulle kunna passa 
både protagonist och sidekick. 

En anledning till att en del av rollerna som Weiland (2013) tog upp inte kom upp i analysen 
skulle kunna vara eftersom många av rollerna förutom protagonist, antagonist och bakgrund 
har mer specifika drag. Informanterna hade inte tillräckligt med information om karaktärerna 
för att kunna komma fram till dessa roller. Rådgivare och contagonist är även roller som 
vanligtvis är kopplade till äldre karaktärer. Eftersom karaktärerna har som mening att se unga 
ut kan det orsaka att rådgivare och contagonist inte kom upp mycket som roller till 
karaktärerna. 

Att de deformerade karaktärerna uppfattades som mer intressanta är intressant med tanke på 
haloeffekten (Thorndike 1920). Enligt haloeffekten ska en person som uppfattas att ha ett 
negativt drag uppfattas som en sämre person. De deformerade karaktärerna uppfattades som 
mer intressanta än de icke deformerade karaktärerna och fick protagonist drag kopplade till 
sig. De drag som kopplades till de deformerade karaktärerna var däremot inte drag som är 
önskvärda hos en person. Många av informanterna sade att de tyckte synd om de deformerade 
karaktärerna. Informanterna beskrev de deformerade karaktärerna som ”ledsen” och att ha 
dåligt självförtroende. Dessa är drag som skulle göra de deformerade karaktärerna intressanta 
som protagonister i en ungdomsfilm men de är inte önskvärda drag hos en person, vilket 
passar med haloeffekten. Stone och Wright (2013) anger att personer med 
ansiktsdeformationer uppfattas som blygare, mindre socialt kompetenta och mindre 
känslomässigt stabila, vilket är hur informanterna uppfattade de deformerade karaktärerna. 

En anledning till varför de icke deformerade karaktärerna beskrivs som “ointressanta” av 
många av informanterna skulle kunna vara eftersom attraktiva karaktärer är normen för 
karaktärer inom filmer, som Isbister (2006) beskriver. Eftersom de icke deformerade 
karaktärerna passar in med normen för hur karaktärer förväntas att se ut och de deformerade 
karaktärerna är annorlunda än normen uppfattas de icke deformerade karaktärerna som 
ointressanta av informanterna.  

Isbister (2006) anser att attraktiva karaktärer skapar mer sympati hos publiken, vilket inte 
stämmer med de resultat som studien i denna text kom fram till. Detta skulle kunna bero på 
den genre som användes. I den miljö som ungdomsfilmer utspelas i är utseende väldigt viktigt 
för en karaktärs sociala liv. Den miljö som ungdomsfilmer utspelas i är även en miljö som 
många av informanterna känner till väl, alltså skolan från åren 13-18. Grupptryck och 
relationer är vanliga teman hos ungdomsfilmgenren, vilket är något som en deformation 
skulle påverka. Det är vanligt inom ungdomsfilmer att alla karaktärer följer attraktivitetsideal 
vilket orsakar att en avvikelse från det, speciellt en extrem avvikelse som 
ansiktsdeformationer, är en avvikelse ifrån genrekonventionerna. Det närmsta till en karaktär 
med en ansiktsdeformation inom de genrekonventioner som ungdomsfilmer har skulle kunna 
vara en karaktär som är mobbad, vilket är en typ av karaktär som vanligtvis skulle skapa 
sympati hos publiken. Detta skulle kunna vara en anledning till varför informanterna 
reagerade med sympati mot de deformerade karaktärerna. 



37 
 

5.4 Slutsatser 
Detta arbete hade som mål att undersöka hur ansiktsdeformationer påverkar hur karaktärer 
uppfattas vad gäller den roll som karaktärerna förväntas att ha inom ungdomsfilm genren. 

För att genomföra undersökningen skapades en artefakt som bestod av fyra illustrationer. 
Dessa gestaltar fyra olika karaktärer, två med ansiktsdeformationer och två utan 
ansiktsdeformationer. Två av karaktärerna är manliga karaktärer och två är kvinnliga. 
Förutom deformationen var de icke deformerade karaktärerna och de deformerade 
karaktärerna identiska, för att undvika att andra drag än deformationen påverkade hur 
karaktärerna uppfattades. Utseendet för karaktärerna var baserat på attraktivitetsidealet som 
Braun m.fl. (2001) kom fram till i sin studie. 

För att besvara detta arbetes frågeställning genomfördes en kvalitativ studie som bestod av 
åtta semistrukturerade intervjuer. Fyra av intervjuerna genomfördes med manliga 
informanter och fyra med kvinnliga informanter. Eftersom bara åtta intervjuer genomfördes 
är det möjligt att de informanter som intervjuades gav resultat som inte är representativt av 
majoritetens åsikt. Om fler intervjuer hade genomförts hade ett mer korrekt resultat uppnåtts, 
trots det kan resultatet diskuteras som en indikation för hur majoriteten skulle uppfatta 
karaktärer med deformationer. 

Resultaten som undersökningen kom fram till visade att de deformerade karaktärerna 
uppfattades som protagonister. De uppfattningar som informanterna hade om de icke 
deformerade karaktärerna var mer spridda, men majoriteten uppfattades som 
bakgrundskaraktärer. Det var inte någon skillnad vad gäller hur den deformerade karaktären 
uppfattades beroende på karaktärens kön. För de icke deformerade karaktärerna gjorde kön 
en skillnad men det var inte en stor skillnad. 

Det är värt att påpeka att det som studien undersökte är något som är svårt att definiera på ett 
objektivt sätt eftersom det har att göra med känslor och informanternas subjektiva 
uppfattning om karaktärerna. Då informanternas ordval analyserades försöktes deras ordval 
kategoriseras i en av de olika roller som hade definierats tidigare. Det enda data intervjuerna 
skapade var själva orden som informanterna använde och det är möjligt att informanternas 
ordval kan tolkas på olika sätt. 

De frågeställningar som detta arbete menade att besvara var följande: 

• Hur uppfattas en karaktär då karaktären är deformerad eller icke deformerad vad 
gäller den roll som karaktären förväntas ha? 

• Gör kön en skillnad vad gäller den roll som karaktären förväntas ha då karaktären är 
deformerad respektive icke deformerad? 

Baserat på resultaten i studien är det möjligt att besvara dessa frågeställningar. Då en karaktär 
är deformerad uppfattas karaktären som mer intressant och mer protagonist drag kopplas till 
karaktären jämfört med en icke deformerad karaktär. De icke deformerade karaktärerna 
uppfattas som mindre intressanta och kategoriseras som bakgrund karaktärer i de flesta av 
fallen. Kön gjorde inte någon skillnad vad gäller den roll som en karaktär förväntas att ha vad 
gäller karaktärer med deformationer. 
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6 Avslutande diskussion 
I detta kapitel finns först en sammanfattning av arbetet som helhet, från bakgrund kapitlet till 
resultaten som undersökningen kom fram till. Därefter diskuteras undersökningen och 
resultaten i ett större sammanhang, exempelvis de samhälleliga och etiska aspekter som är 
relevanta. Slutligen tas upp exempel på möjliga framtida arbeten som skulle kunna 
genomföras för att utveckla de resultat som undersökningen i denna text kom fram till. 

6.1 Sammanfattning 
Teorin som undersökningen i denna text har som grund är den så kallade haloeffekten 
(Thorndike 1920). Haloeffekten innebär att en person som uppfattas att ha ett positivt drag 
uppfattas som en mer positiv person. Arbetet i denna text använder sig av attraktivitetideal 
som en grund för artefakten. Den definition som detta arbete använder för attraktivitetsidealet 
för ett ansikte var den definition som Braun m.fl. (2001) kom fram till i sin studie. Studier som 
Stone och Wrights (2013) undersökning visar att ansiktsdeformationer kan påverka hur en 
person uppfattas av andra. 

De frågeställningar som detta arbete menar att besvara var följande: 

• Hur uppfattas en karaktär då karaktären är deformerad eller icke deformerad vad 
gäller den roll som karaktären förväntas ha? 

• Gör kön en skillnad vad gäller den roll som karaktären förväntas ha då karaktären är 
deformerad respektive icke deformerad? 

En artefakt skapades för att användas till undersökningen. Artefakten består av fyra 
illustrationer. Dessa illustrationer gestaltar fyra olika karaktärer, två med 
ansiktsdeformationer och två utan ansiktsdeformationer. Två av karaktärerna var manliga och 
två var kvinnliga. Förutom deformationen är de icke deformerade karaktärerna och de 
deformerade identiska, för att undvika att andra drag än deformationen påverkar hur 
karaktärerna uppfattades. Artefakten användes i en kvalitativ studie som bestod av 
semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna besvarade informanterna hur de uppfattar de 
olika karaktärerna. 

Resultaten som undersökningen kom fram till visar att efter informanterna hade sett de 
deformerade karaktärerna uppfattades de icke deformerade karaktärerna som mindre 
intressanta. De deformerade karaktärerna beskrivs med drag som skulle passa en protagonist. 
De icke deformerade karaktärerna uppfattades som bakgrund karaktärer i de flesta fall men 
också som antagonister i andra fall. Det är bara en liten mängd av informanterna som 
uppfattar de icke deformerade karaktärerna som någonting annat än bakgrund eller 
antagonist då informanterna hade sett alla fyra karaktärerna. Det kön som karaktären hade 
påverkar inte hur karaktären uppfattas i relation till deformationen. 

6.2 Diskussion 
Att sätta personer i stereotyper är naturligt för människor. Enligt Hinton (2003) sätter 
människor andra personer i stereotyper för att snabba upp interaktioner och för att minska 
den mängd av information man behöver ta in. Isbister (2006) skriver att utseende kan påverka 
hur en person uppfattas av andra och kan bidra till att en person sätts i en stereotyp. Stone 
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och Wrights (2013) studie visar att även ansiktsdeformationer kan påverka hur en person 
uppfattas och att det finns stereotyper runt personer med ansiktsdeformationer. Detta kan 
kopplas till haloeffekten (Thorndike 1920), eftersom individer med ansiktsdeformationer 
uppfattas som blygare, mindre socialt kompetenta och mindre känslomässigt stabila (Stone 
och Wright 2013). 

Dessa stereotyper skulle kunna ses som orättvisa mot personer med ansiktsdeformationer. 
Clifford och Walsters (1973) och Sigall och Ostroves (1975) studier visar att personer som 
uppfattas som attraktiva kan ha fördelar i livet jämfört med personer som uppfattas som 
oattraktiva. De resultat som Stone och Wright (2013) kom fram till visar att personer med 
ansiktsdeformationer även kan få problem i livet. Det finns mycket forskning om hur 
ansiktsdeformationer och utseende påverkar hur verkliga personer uppfattas av andra, men 
inte hur ansiktsdeformationer påverkar hur karaktärer inom media uppfattas, som exempelvis 
ungdomsfilmer. Ansiktsdeformationer används inte ofta inom media, förutom om karaktären 
har som syfte att skapa en känsla av obehag (Isbister 2006).  

Det val av genre som detta arbete använde sig av kan ha haft en påverkan på hur karaktärerna 
uppfattades av informanterna. Eftersom relationer och grupptryck är vanliga teman inom 
ungdomsfilmer skulle det kunna vara varför informanterna reagerade med sympati mot de 
deformerade karaktärerna. Deformationer är även en stark avvikelse från 
genrekonventionerna och det skulle kunna vara en anledning till varför de deformerade 
karaktärerna uppfattades som mer sympatiska, eftersom de kopplas det närmaste som finns 
inom genren, en mobbad karaktär. Det är även värt att påpeka att målgruppen för denna 
studie är äldre än den tänkta målgruppen för ungdomsfilmer, vilket skulle kunna ha skapat 
ett resultat som inte representerar den tänkta målgruppens åsikt. 

På grund av det är det svårt att använda resultaten från denna studie för en ungdomsfilm. Hur 
personer runt åldern 15 uppfattar de deformerade karaktärerna skulle kunna vara helt 
annorlunda jämfört med personer åldern 20 till 24. 

Prentice och Carranzas (2002) studie visar att det finns olika förväntningar på folk baserat på 
deras kön, vilket pekar på att i normala fall borde de två olika deformerade karaktärerna 
uppfattas annorlunda. Leeuwen och Macrae (2004) hävdar att kvinnor kommer i det generella 
fallet uppfattas mer positivt på grund av den så kallade kvinno-positivitets effekten, och 
förväntningarna för att en kvinna ska ha positiva drag är därmed starkare. Detta skulle kunna 
orsaka att kvinnor, då de bryter mot dessa förväntningar, bedöms mer hårt. Genus visade sig 
däremot inte vara en relevant faktor i denna studie. Det skulle kunna bero på att de 
ansiktsdeformationer som användes var så extrema att alla andra drag som karaktären hade 
då informanterna såg ansiktsdeformationen ignorerades. Det är möjligt att om en mindre 
extrem deformation hade använts att genus hade gjort mer skillnad och orsakat att de olika 
deformerade karaktärerna uppfattades annorlunda baserat på deras kön.  

Det finns mycket forskning vad gäller hur personer i verkligheten med ansiktsdeformationer 
uppfattas men mindre vad gäller hur karaktärer inom media med ansiktsdeformationer 
uppfattas i relation till karaktärsroll. Det resultat som denna studie kom fram till skulle kunna 
ses som ett steg för att lära sig mer om detta ämne. På grund av att det bara genomfördes åtta 
intervjuer, och att det begränsades till ungdomsfilm genren, är det svårt att generalisera de 
resultat som detta arbete kom fram till i ett större sammanhang, men det kan ses som en 
indikation för hur karaktärer med ansiktsdeformationer uppfattas. Detta skulle kunna vara 
användbart i framtiden då karaktärer med ansiktsdeformationer planeras användas. 
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Stereotyper är något som är vanligt förekommande i samhället. Många personer som 
uppfattas att bryta normer för hur ansikten ska se ut har svårare liv på grund av haloeffekten 
och de stereotyper som finns runt utseende. Att ansiktsdeformationer nästan aldrig används 
inom media förutom då det ska skapa en känsla av obehag gör bara dessa negativa stereotyper 
starkare. Det är möjligt att om ansiktsdeformationer skulle representeras på ett mer positivt 
sätt i media att dessa stereotyper och de negativa förväntningar som existerar runt 
ansiktsdeformationer skulle bli mindre vanliga. 

6.3 Framtida arbete 
Ett tydligt sätt att utöka undersökningen skulle vara att genomföra ett större antal intervjuer. 
Om fler intervjuer genomförs skulle det resultat som studien kommer fram till vara mer 
tydliga och lättare att generalisera. 

En del av informanterna påpekade under intervjuerna att de två olika varianterna av 
karaktärerna såg väldigt lika ut. Detta var något som distraherade informanterna trots att det 
påpekades under intervjuerna att de två olika varianterna av karaktärerna hade som mening 
att vara två olika karaktärer. Ett sätt att undvika detta skulle kunna vara att skapa ett större 
antal av olika karaktärer som alla har en icke deformerad och en deformerad variant. Ett större 
antal karaktärer skulle kunna undvika att karaktärerna uppfattas som samma karaktär under 
olika tidpunkter. Om ett tillräckligt stort antal karaktärer skapas skulle det även kunna 
undvika problemet med att andra variabler än deformationen påverkar resultatet. 

Det är värt att påpeka att det val av deformation som användes för studien i denna text skulle 
kunna ha påverkat resultatet. Ett annat sätt att utöka denna studie i framtiden skulle kunna 
vara att använda olika deformationer för ansiktet för att se om hur karaktärerna uppfattas är 
annorlunda. Deformationen som användes för undersökningen i denna text hade som mening 
att vara medfödd, men för en framtida studie skulle en olycksrelaterad deformation, 
exempelvis ärr eller brännskador kunna användas. En framtida studie skulle även kunna 
använda en mindre extrem deformation. 

Den genre som användes för denna studie var den amerikanska ungdomsfilmgenren. Ett sätt 
att utöka denna studie i framtiden skulle kunna vara att använda sig av andra genrer. 
Ungdomsfilmgenren är en genre som är kopplad till verkligheten och situationer som 
informanterna skulle kunna vara bekanta med. Det är möjligt att en genre som är längre från 
verkligheten, som exempelvis fantasy eller sci-fi, skulle skapa annorlunda resultat. 

Framtida undersökningar skulle kunna gestalta mer än bara karaktärernas ansikte. Variabler 
som kläder, smycken, kroppsspråk och kroppsform skulle finnas inom en faktisk film. Att ha 
med dessa variabler skulle skapa en uppfattning om karaktärerna som är närmare till hur de 
skulle gestaltas i en faktisk film. Illustrationerna för denna studie hade även inte någon färg, 
ett möjligt sätt att utöka arbetet skulle kunna vara att gestalta karaktärerna med färg. 

Framtida undersökningar skulle även kunna intervjua andra typer av informanter. De 
informanter som intervjuades för undersökningen i denna text var alla studenter mellan 
åldern 21 till 24 från Sverige. Om informanter med olika bakgrunder, kulturer och åldrar 
skulle intervjuas skulle det kunna ge andra perspektiv och resultat, vilket skulle kunna ge 
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studien bredare data för att bidra till förståelsen för hur karaktärer med deformationer 
uppfattas i ett större sammanhang. 

I ett mer långsiktigt sammanhang skulle det möjligtvis vara intressant om en faktisk 
ungdomsfilm med karaktärer med ansiktsdeformationer skulle skapas. En sådan film skulle 
kunna användas för att få en större förståelse för hur karaktärer med deformationer uppfattas 
och för att utforska sätt att använda deformationer i media. En sådan film skulle även på lång 
sikt kunna vara ett steg för att komma undan de stereotyper som personer med deformationer 
har. 
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Appendix A – Färdiga illustrationer för artefakten 

Icke deformerad variant av manlig karaktär. 
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Deformerad variant av manlig karaktär. 
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Icke deformerad variant av kvinnlig karaktär. 
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Deformerad variant av kvinnlig karaktär.   
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Appendix B – Reference och moodboards 

  
 

Reference board för ögon deformation. 
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Moodboard för karaktärer. 
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Appendix C – Intervjuer från undersökning 
Intervju 1: Kvinnlig informant. Manlig icke deformerad -> Manlig deformerad -
> Kvinnlig icke deformerad -> Kvinnlig deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 24, 25 om två veckor. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

*Informant verkar osäker* 

Jag: Vilken erfarenhet har du med sådana filmer allstå- 

Informant: Aha, väldigt stor erfarenhet. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar icke deformerad variant av manliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Bra fråga… Min första tanke var att han är lite dryg, elak. Han vet om att han ser 
bra ut, typ. 

Jag: Okej. Har du någon tanke om varför du känner så? 

Informant: Jag vet inte det kan vara ögonen… och näsan. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Nej, inget speciellt. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manliga karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Oj *verkar förvånad* 

Jag: Tänk på det är som mening att det är två olika karaktärer även om den ser liknande ut. 
Vad tänker du när du ser den här karaktären. 

Informant: Jag tycker synd om honom. Han har ju liksom ett missformat öga. 
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*paus* 

Jag: Har har ett missformat öga och av den anledningen tycker du synd om honom? 

Informant: Ja. 

Jag: Varför tycker du synd om honom på grund av det? 

Informant: Jag vet inte. Jag tänker att det måste vara jobbigt för honom att se ut så 

Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: Nej… Han ser ledsen ut. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

*paus* 

Informant: Vet inte… Hon ser snäll ut. Fast ändå… 

Jag: Fast ändå vad? 

Informant: Det är ju samma ansikte på nåt sätt, men med långt hår så är det helt plötsligt en 
kvinna. 

*paus* 

Jag: Okej, alltså det främsta du märkte med den här jämfört med den andra är att det är en 
kvinna med andra ord? Det var inte några andra tankar som du hade om den? 

Informant: Nej alltså det var “bitch” som jag tänkte först. Med lite elakt uttryck så. Och det 
är väl främst här också. Näsan tror jag, alltså ihop med håret så blir ju näsan lite mer… Jag vet 
inte. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst? Som du kanske tänker med den här karaktären? 

Informant: Nej 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Jag tycker synd om henne. 

Jag: Du tänker alltså att det är liknande som den andra som hade en deformation? Av samma 
anledningar som där antar jag? 

Informant: Ja, typ. 

Jag: Okej. Nånting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen. 
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*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? 

Informant: Ja, han (icke deformerad manlig karaktär) ser mycket snällare ut än vad han 
gjorde från början. Men vad tänker man… De är ju alla, de ser ju alla unga ut liksom. 

Jag: Som jag sa har de som mening att vara karaktärer i ungdomsfilm genren. 

*paus* 

Informant: Men från att vara en douchebag till att bli den snälla killen, i en film, eller typ 
så… ungdomsfilm… skulle jag väl säga. Nu när man ser alla bilderna på något sätt. 

Jag: Så alltså din åsikt om den första bilden har ändrats sedan början av den här intervjun. 
Okej. 

*paus* 

Jag: Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Absolut ingen aning… Kanske att förmedla någon känsla, jag har ingen aning. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 2: Kvinnlig informant. Manlig deformerad -> Manlig icke deformerad -
> Kvinnlig deformerad -> Kvinnlig icke deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 24. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Alltså jag har sett lite av det men det är inget som… 

Jag: Men du känner till genren och stereotyperna och det där? 

Informant: Ja, även om genren inte intresserar mig så mycket. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar deformerad variant av manliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: I en högskole miljö eller? 

Jag: Ja. 

Informant: Jag tänker mig eftersom ena ögat är deformerat att han kanske är utanför eller 
nånting. Att… I en high school setting alltså... Det är väl allt jag tänker på mest. Nu tänker jag 
att det är ett drama i ett highschool. 

Jag: Vad du tänker är genren är egentligen rätt svar här. Ja men okej, någonting annat, vad 
som helst, som du tänker på? Som den här karaktären får dig att känna? 

*paus* 

Informant: Inte direkt. Vet inte riktigt vad. Ser rätt normal ut jämfört med ögat. Som att han 
blivit skadat eller nånting. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manliga karaktär.* 

Jag: Tänk på det är som mening att det är två olika karaktärer även om den ser liknande ut. 
Vad tänker du när du ser den här karaktären. 

Informant: Han ser ganska “proper” ut, som att han är liksom, vet inte, ordningsam kanske? 
Han ser väldigt neutral ut. Han har inga speciella känslouttryck heller, han ser varken glad, 
ledsen eller arg ut. *verkar osäker* 
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Jag: Det är helt okej att tänka så. Någonting annat som du kommer att tänka på när du ser 
den här karaktären? 

*paus* 

Informant: Tycker att han kanske är medelklass, vet inte. 

*paus* 

Jag: Okej. Då byter vi karaktär. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

*paus* 

Informant: Det blir lite som förra gången... 

Jag: Du menar den andra karaktären som hade en deformation? 

Informant: Ja, precis. Det är ju samma sak liksom att det… är nånting som har hänt henne 
eller född att se ut så här eller någonting… för hon liknar den förra karaktären också, fast mer 
som en kvinnlig version. 

Jag: Okej, så det är alltså inte så stor skillnad och den första karaktären? 

Informant: Nej, bara att den här är en kvinna och den andra är en man. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst? Som du kanske tänker med den här karaktären? 

*paus* 

Jag: Igen du behöver inte ge något svar om du inte kommer på någonting. 

Informant: Nej, de är mest det liksom att jag vet inte hur hennes liv ser ut liksom och det är 
samma med den andra liksom med… hur dom möter folk kanske… om dem ser ut så här men 
jag vet inte. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 

Informant: Det är samma sak igen, det är ju mer som en normal person liksom, liksom att 
det finns inget… att det bara är nån i mängden. Det är inga ansiktsdrag som står ut direkt. 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Vem som helst typ för mig. Säger inte så mycket just för, men det var samma sak 
med den andra karaktären också att nu när dom här utan ögat som är speciellt är det liksom… 
blir vem som helst för det är inget speciell… frisyr eller nånting det är inga ansiktsdrag direkt 
som står ut, mest ett neutralt ansikte så jag… det säger mig inte så mycket. 

Men de andra känns mer som någon kanske mer karaktär för det är någonting som påverkar 
dom, jag vet inte, med det här med ögat och det. Vad det nu beror på att de ser ut så. 

Jag: Okej. Nånting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Nej. 
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Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Hmm… Nej, faktiskt inte. Det är ju nästa samma personer fast i olika… parallella 
världar nästan, jag vet inte. 

Jag: Okej. 

*paus* 

Jag: Ah men okej. Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Jag vet inte riktigt, men du säger att det är högskole miljö så tänker jag direkt 
liksom med mobbning och sånt eller nånting att kanske… för att de liksom har någon slags 
deformation för ögat så att de kanske blir utsatta av andra från skolan tänker jag, just det med 
skolan som du sa innan… ah just när du säger högskole miljö tänker inte jag någonting annat 
än det. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 3: Manlig informant. Manlig icke deformerad -> Manlig deformerad -> 
Kvinnlig icke deformerad -> Kvinnlig deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: Jag är 20 just nu. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Inte mycket alls. 

Jag: Men du känner dig genren och stereotyperna och det där? 

Informant: Ja men jag kan ju kulturen och så men jag har inte sett så många filmer. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar icke deformerad variant av manliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Ja… Han ser lite tom ut. Han ser ut som att han stirrar ut i rymden typ… och inte 
riktigt vet vad han tycker lite grann känns det som… han känns osäker, som att han gått ut 
mitt i natten och ställde sig och undrade varför, tycker jag det ser ut som. 

Jag: Okej. Har du någon tanke om varför du känner så? 

Informant: Jag tror att det är nog lite uppsynen i ögonen som ger mig bara lite så. Sen sett i 
resten ser han väl ganska normal ut, han ser ut som att han tar hand om sig själv, sköter sitt 
hår, sköter sin hud och sånt. 

*paus* 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Nej. Jag tycker han ser ganska normal ut, han ser ut som en huvudperson typ. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manliga karaktär.* 

Jag: Tänk på det är som mening att det är två olika karaktärer även om den ser liknande ut. 
Vad tänker du när du ser den här karaktären. 

Informant: Jag ser ju direkt här att han har en stor skillnad, i det har hänt nåt med hans 
öga... 

Jag: Du fokuserar på det där? (deformationen) 
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Informant: Ja, just nu så är ju det det enda. 

Jag: Vad får det där dig att tänka vad gäller karaktären? 

Informant: Ja att det har hänt något lite oturlig med honom, han har blivit slagen eller han 
har blivit skadad eller så har han kanske haft det i födseln. Han har… ja jag tror inte det får 
mig att tänka så mycket annorlunda på honom förutom att det är lite chockerande att se det 
första gången, det är lite överraskande, särskilt efter att ha sett honom utan det, men.. det är 
ju samma person annars. 

Jag: Ah men okej tänk dig att inte hade sett den andra karaktären innan, att du bara såg den 
här, hur skulle du tänka om den här karaktären då, med tanke på den här genren som han 
skulle vara del av. 

Informant: Det introducerar ju nånting om att det är ju nått som har hänt med honom… han 
har blivit mobbad eller så har han varit i en olycka eller nåt sånt där och det… det får ju en att 
tvivla lite kanske om honom, tänka en gång till om vem han är och så. Jag har ju svårt att 
separera att jag redan sett honom en gång, för mig ser det ju ut som att nu här är han först och 
här är han efter, att han har varit i någon sorts olycka. 

Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Ser ut som en kvinnlig version av honom. Återigen ganska normal, välskött. 
Ganska standard ansikte, inte jättemycket makeup. Återigen ser ut som att hon typ är en 
normal person som sköter sig, tar hand om sitt utseende, kanske inte jättespännande annars 
men... 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst? Som du kanske tänker med den här karaktären? 

Informant: Nej, det var det 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Ja jag har ju samma tankar här som tidigare. 

Jag: Du tycker alltså inte att det är någon större skillnad vad gäller den här och den andra 
karaktären som hade en deformation? 

Informant: Nej, inte utan en kontext. Jag känner inte att jag vill dra några förhastade 
slutsatser om vad eller varför. 

Jag: Förhastade slutsatser är allt det här är om. 

Informant: Nej, jag tänker inte olika om, jag tänker att: okej här har det hänt någonting men 
jag vill inte dra mera slutsatser än bara att det har hänt någonting, och kanske inte ska fråga 
varför för hon har säkert hört det många gånger tidigare. 
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Jag: Hon har hört det många gånger tidigare? Tycker du alltså då att hon inte är självsäker 
då? 

Informant: Nej men jag misstänker att om man har en sån här sak på sitt ansikte så har 
många personer frågat det tidigare om varför, och det kan nog bli lite irriterande efter ett tag. 
Jag skulle inte vilja vara person nummer 500 som ställer den frågan. Det känns som det finns 
många andra saker som man kan ta upp först. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Nej, det är samma sak som tidigare. 

Jag: Okej, alltså du känner att dem här (icke deformerade) är normala, det är det du sa innan. 

Informant: Ja, alltså på en extrem nivå, här har det ju hänt nånting, det är ju inte normen 
men det tycker.. det behöver ju inte förändra dem som person det är ju bara… nu har dem en 
grej på sitt ansikte som man tänker på. 

Jag: Okej, som jag sa har de här karaktärerna som mening att vara karaktärer inom 
ungdomsfilm, typ high school, genren. Hur tror du att de skulle vara där. 

Informant: *verkar osäker* Ja hmm… Jag tror väl att de båda… nu har jag ju svårt att se dem 
här som andra karaktärer än dem där för att de är liknande förutom ögat. Men om vi tänker 
på de här två (icke deformerade) istället så tycker jag att båda är antagligen… *paus* De känns 
väl som att de kanske… de hänger väl med i gänget typ, dom står kanske inte ut jättemycket, 
jag vet väl inte om de själva kanske inte är jätte förtjusta i det egentligen med de hänger med 
för att… för att hänga med coola gänget typ. Tar hand om sig för att passa in men gör inte så 
mycket mer än det, svårt att bedöma bara från en frisyr och en ansiktsform men… 

Jag: Och du känner då att de här karaktärerna (deformerade) är inte det? 

Informant: Nej, jag känner fortfarande att det här är samma karaktär efter att något oturligt 
har hänt med dem typ. 

Jag: Okej men om vi tänker så, att någonting har hänt med dem, hur tror du att det skulle 
påverka dem. 

Informant: Det är ju klart att folk skulle reagera om vi tar den här, om vi har den här 
situationen nu att de kanske inte är… de mest populära gänget och så… då skulle det finnas en 
chans att de blir utfrysta efter det. Å andra sidan om de är dominanta som personligheter 
skulle de nog bara kunna… kunna äga det. Och… jag vet inte, göra det till sin grej till och med, 
eller att det inte påverkar någonting alls, att de bara fortsätter leva sitt liv trots det. 

Jag: Okej. Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Jag tror att du har designat karaktärer och vill veta hur de tolkas. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar- 
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Informant: Ja, som kritik bara, jag tror det hade hjälpt att ha två andra karaktärer, eller i 
alla fall visa i annan ordning typ. För att det är helt omöjligt för mig att tänka något annat än 
att före och efter liksom när du lägger fram det så. 

Jag: Okej. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 4: Manlig informant. Manlig deformerad -> Manlig icke deformerad -> 
Kvinnlig deformerad -> Kvinnlig icke deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 23. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Jo, men en del. En del erfarenhet skulle jag säga jag har sett dem flesta, American 
Pie. 

Jag: Du känner alltså till genre konventionerna och stereotyperna? 

Informant: Ja, det skulle jag säga att jag gör. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar deformerad variant av manliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Han har blivit slagen. Ser ut som han har blivit mobbad eller slagen utav dem 
större snubbarna på highschool. Ser lite ledsen ut. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Sympati för honom, lite empati så där. Jag tycker synd om honom. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manliga karaktär.* 

Jag: Jag vet att han ser liknande ut men försök tänka dig att det är två olika karaktärer. Vad 
får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Han ser tråkig ut. Han ser väldigt regelrätt ut. Kanske inte nödvändigtvis nörden 
men... snubben som inte klarar att inte ha struktur om du förstår vad jag menar, den som 
liksom så här är “nej så här kan vi inte göra, det är inte rätt att strunta i regelverket” liksom. 

Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: Nej, Han ser lite försiktig ut. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 
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Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

*paus* 

Informant: Hon ser också slagen ut typ… Det ser ju väldigt… tråkigt ut. 

Jag: Tråkigt? Alltså du tycker synd om henne? 

Informant: Ja. 

*paus* 

Jag: Okej, alltså du tycker inte att det var någon stor skillnad mellan den här och den andra 
deformerade karaktären? 

Informant: Nej, det skulle jag inte säga. Slagen… Alltså jag vet inte riktigt… Det här känns 
inte riktigt “mobbat” utan det här känns mer typ... misshandel på ett annat sätt liksom. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst? Som du kanske tänker med den här karaktären? 

*paus* 

Jag: Du behöver inte säga något om du inte kommer på något. 

Informant: Nej, jag tror inte det. 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

*paus* 

Informant: Jag vet inte. Den ser mest bara alldaglig ut liksom.  

Jag: Du tycker alltså hon bara ser normal ut? 

Informant: Ja, det ser inte… Jag tror inte jag hade… tänkt på henne på något speciellt, så här 
dragit henne i någon konvention. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Ja det här två (deformerade karaktärerna) är väldigt… vad skulle man säga? Är 
“sympathetic” på svenska. 

Jag: Jag förstår vad du menar. 

Informant: Och de här två (icke deformerade karaktärerna) känns... lite arroganta. 

*paus* 

Jag: Okej, någonting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Nej. 
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Jag: Okej, Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det handlar väl om att lägga folk i fack, att man ska 
känna igen en viss stereotyp antar jag. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 5: Manlig informant. Kvinnlig icke deformerad -> Kvinnlig deformerad 
-> Manlig icke deformerad -> Manlig deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 23. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Ja, jag har ju sett en del av dem, mest för att typ ens flickvän gillar dem. 

Jag: Du känner till genre konventionerna och stereotyperna? 

Informant: Ja men precis de klassiska nördar och coola jockar. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej. 

*Presenterar icke deformerad variant av kvinnliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Typ blandade känslor. Först så tänkte jag typ så här lite “popular kid” eftersom 
jag vet inte typ… ganska vackert ansikte och… men håret så här och det här med mittbena det 
får henne och liksom att verka lite mer som en intellektuell karaktär, kanske typ… inte det här 
klassiska populära… typ bimbon som brukar finnas i många av de här filmerna utan snarare 
typ, vad brukar det kallas, den här skol… klass representant typ. Du vet typ respekterad men 
smart typ så här tänker jag. Smart och respekterad typ, fast inte på det här du vet… i många 
filmer det alltid finns någon typ “rich bimbo” som alla tjejer följer efter utan snarare typ en 
som alla tjejer ser upp till typ så här och respekterar skulle jag tro. Antagligen ganska populär 
fast inte på det sättet liksom, utan på ett bra sätt. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Nej, hon verkar… typ välvillig ändå, inte så här elak typ, det är någonting, 
antagligen med ögonen typ, eller håret tror jag. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag: Jag vet att den ser liknande ut men försök tänka dig att det är två olika karaktärer. Vad 
får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Oj, eh… Jag tycker väl synd om henne, det är väl direkt väl så här stackaren har 
väl varit med i en olycka liksom eller råkat ut för nånting. Bara så här rakt av så kommer inte 
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den här… den här karaktären kommer kanske inte ha samma, vad ska man säga, status om 
den skulle vara en “high school student” eller någonting, rent av för att ungar liksom, eller så 
här high school ungar är ju inte särskillt… 

*paus* 

Jag: Utseendefixerade? 

Informant: Ja de är ju ganska utseendefixerade precis, det var ordet jag letade efter. Och det 
här kanske är någon som sitter längre bak i klassrummet och inte tar lika mycket plats, bara 
för den enkla anledningen att dens ansikte är liksom förvridet på nåt vis liksom. 

Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: Ja… Antagligen så bara så här rent av… färre nära kontakter tror jag på grund av 
det här, många kanske skräms bort av det, liksom avskräcks från att ta kontakt med den här 
personen, eller söka kontakt liksom. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: “Generic Bieber boy”, det här är ju lätt vad heter han, från High School Musical 
huvudkaraktären, med lite pottfrilla men han är ändå typ så här en av “the cool kids” typ, eller 
inte pottfrilla det här är ju inte pottfrilla det här är ju standard så här High School Musical 
haircut typ. Med mittbena. Jag vet inte typ, det skulle kunna vara så här, han är ju ingen så 
här “jock” direkt, han är bara typ så här kinda cool sweet kid, typ sweet guy tror jag. Antagligen 
ganska bra vänn, antagligen kanske inte typ, han är ju lite som den förra typ han ser snäll ut 
på nåt vis. Han ser fortfarande snäll ut, det ser ju inte ut som en mobbare, utan han ser mer 
ut som, han ser inte ut som en “jock” typ som går runt och bara typ slår folk utan han är mer 
den här… skötsamma men ändå coola typen. Typ som precis som huvudkaraktären i High 
School Musical, jag är nog fast i det lite.  

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst? Som du kanske tänker med den här karaktären? 

Informant: Nej, jag tror inte det. 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Ja det är återigen typ… frågan är, är det någon skillnad liksom, alltså så återigen 
så är det typ kanske… vad ska man säga förvrängningen av ansiktet så det här liksom att… 
handikappet, kan man säga så… kommer nog begränsa karaktären. Det beror väl på, nu tänker 
jag väl alldeles för långt på det här, om han såg ut så först och sen… eller om han alltid har sett 
ut så här, nu tänker jag som en helt ny karaktär som alltid har sett ut så här. 

Jag: Det är det som är meningen men du kan tänka dig så också. 

Informant: Ja, men det ska vara en ny karaktär som alltid har sett ut så. 

Jag: Det är det som är tanken, ja. 
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Informant: Ja, men… bara direkt så här så tror jag färre andra så här människor och 
studenter kanske söker sig till den här personen. 

Jag: Du tänker alltså liknande som den andra. 

Informant: Ja men liknande som den andra som att dom är rädda för att, för att dem ska 
också bli, om den här personen känns lite mer utanför. De har inte lika bra kontakt kanske 
med resten av klassen eller arbetslaget eller vad det kan va liksom. 

Jag: Okej. Nånting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Nej, det tror jag inte. Dom är ju väldigt lika varandra, paren liksom, med lutande 
ögat liksom. Nej jag skulle nog säga det samma. 

Jag: Okej, vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Ja… det kan ju vara kanske någonting med hur människor hanterar andra 
människor med alltså synliga, vad ska man säga, skador eller liksom förvrängningar på nåt 
vis. Alltså hur de blir accepterade i en grupp kanske. Hur vi bemöter människor som ser 
annorlunda eller konstiga ut eller han någon typ av handikapp liksom. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 6: Kvinnlig informant. Kvinnlig icke deformerad -> Kvinnlig 
deformerad -> Manlig icke deformerad -> Manlig deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 23. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Ja, jag har ju sett dem. 

Jag: Du känner till genre konventionerna och stereotyperna? 

Informant: Ja. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar icke deformerad variant av kvinnliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Det känns lite som “girl next door”, ganska vänlig men också så här, du vet, 
snygg… Ja det är typ det jag tänker mig. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. 

Informant: Typ att det känns som att det är att huvudpersonen har en crush på henne och 
“ends up getting her” typ. För jag tycker hon ser ganska vänlig ut… Hon kan nog också se 
bitchy ut i för sig, jag vet inte det beror nog på nästan. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad kvinnlig karaktär.* 

*Informant verkar förvånad* 

Jag: Jag vet att den ser liknande ut men försök tänka dig att det är två olika karaktärer. Vad 
får den här karaktären dig att känna? 

Informant: I den här genren då alltså? 

Jag: Ja. 

*paus* 

Informant: Hmm… Det har ju hänt någonting, lite mobbad typ. Alltså… Det är ju typiska… 
Vad heter den, typ Doris i “Torkel i Knipa”, det är kanske inte riktigt den genren men… 
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Jag: Du tänker dig att karaktären är mobbad? 

Informant: Ja, precis, och att alla är typ elaka mot henne antar jag, bara för att det är lite 
spel på henne. 

Jag: Okej. Nånting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Antagligen ganska ödmjuk men väldigt osäker på sig själv tror jag. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Kanske lite nördig men också kanske en av “the cool kids”, men jag tänker mig 
en nördig, typ huvudkaraktär. Den som ska gå igenom hela den här resan i filmen för att 
komma ut på andra sidan och bli liksom… Slå tillbaka mot mobbarna typ. Eller så är det som 
sagt den som mobbar. Det är lite… jag vet inte, det är väl typ håret jag tänker mig som är typ 
så här ödmjuka, men också väldigt osäker… Oh jag vet inte det är typ, jag känner att det är 
både och, jag kan se dem i två olika sorters glasögon liksom. 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Gud… Jag vet inte, alltså av någon anledning tänker jag typ Quasimodo, lite 
sådan personlighet tänker jag mig. Jag tänker mig alltid att någon med småfel på sig själv 
också är mycket mer ödmjuka och snälla… och antagligen tänker jag mig att den här 
personen… har mycker kärlek att ge typ men också har väldigt mycket “insecurities” tror jag… 
Ja det är min bild av den här karaktären. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Alltså jag har ju stereotypiska åsikter i skillnad med tjejer och killar, jag ser det 
här som en kille jag ser det här som en tjej, och typ av någon anledning tänker jag mig att hon 
(Icke deformerad kvinnlig karaktär) är lite mer bitchig… hon och han (icke deformerad manlig 
karaktär), tänker jag mig att hon är lite mer bitchig än vad han är, kanske för att jag är van vid 
tjejer och typ hur vi beter oss mot varandra… I just en film i och för sig så… det känns som att 
hon är den elaka tjejen. Jag vet inte varför, det kanske är för att jag har sett henne (deformerad 
kvinnlig karaktär) efteråt. För förut tyckte jag att hon (icke deformerad kvinnlig karaktär) var 
den snälla grannflickan. Men jag har ungefär likadana åsikter på allihopa som jag hade när jag 
först såg dem tror jag. 

Jag: Okej. Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Jag vet inte… kanske hur skavanker påverkar ens… åsikter om människor runt 
omkring en och såna saker? 
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Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren. 

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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Intervju 7: Manlig informant. Kvinnlig deformerad -> Kvinnlig icke deformerad 
-> Manlig deformerad -> Manlig icke deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: Jag är 21, blir 22 i sommar. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Oj, American Pie och det där har jag sett men High School Musical har jag inte. 

Jag: Du känner till genre konventionerna och stereotyperna? 

Informant: Ja. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar deformerad variant av kvinnliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Ja det är ju lite obehagligt öga, det har ju inte liksom det här “Stallone” sneda 
utan det är mer “Gollum”... *informant skrattar* I över allt annars så är det väldigt liksom 
stereotypiskt snyggt liksom med läpparna och andra ögat. Det andra ögat känns som att det 
hade varit symmetriskt med det andra om det inte hade varit… Gollum syndrom. Så “over all” 
liksom… ja hade kunna varit, om det inte varit för ögat, vara en stereotypiskt snygg tjej. 

Jag: Snygga tjejen inom genren? 

Informant: Ja, om det inte hade varit för ögat. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Ja, jag kan ju inte riktigt, ja nu är det ju svartvitt så hårfärg gör ju inte så mycket 
skillnad… ja, få se… ögat som hänger är liksom… det ser ju inte ut att vara någon sorts skada, 
utan mer som en “birth defect”, det är det jag kommer att tänka på. Det är väl som stroke 
skador och sådana grejer brukar få det att hänga lite så där men att det blir påsen och ögat 
som sitter lite åt fel håll och det blir lite, som sagt, det ser mer ut att vara något medfött än en 
skada av något slag. 

Jag: Okej 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 
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Jag: Jag vet att den ser liknande ut men försök tänka dig att det är två olika karaktärer. Vad 
får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Ja det är ju liksom antingen den stereotypiskt snygga tjejen i filmen eller att det 
är, vad ska man säga, hon har ju inte riktigt någonting som står ut med henne väldigt mycket, 
hon skulle ju antingen vara den stereotypiskt snygga tjejen, beroende på hårfärg och sådana 
saker, eller så skulle hon kunna vara en… “NPC” så att säga i ett spel, någon som du kommer 
förbi för hon ser inte… hon har inget utstående alls egentligen, liksom väldigt symmetriskt 
overall, som sagt, det är inte mycket fel med det är ingenting som får henne att stå ut heller. 

Jag: Du tycker hon bara ser normal ut? 

Informant: Exakt, extremt normal. 

Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: … Ja, jag vet inte riktigt, jag tror inte jag kan komma på något mer… näsan är 
kanske lite stor… när jag tittar på den alldeles för länge kanske. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Ja, det är ju uppenbarligen samma sorts effekt på ögat som det var på det förra, 
och där står alla mina kommentarer som förut, att det här kan vara någonting som är medfött 
än en skada eller någonting liknande. 

Jag: Är det någonting som kanske är annorlunda med den här jämfört med den andra som 
hade det där ögat? 

Informant: Killen skulle kunna vara… någonting liknande med, vad heter det… Än en gång 
känns det att när den här killen har defekten här, om han inte hade haft den så hade han kunna 
vara den stereotypiska snygga killen… Jag tror, det känns som att ifall han blir symmetrisk 
istället då tappar han liksom den möjliga rollen liksom lite mer än vad jag trodde, det blir 
någonting som står ut med dem. Den potentiella rollen att vara den… om inte hade det här 
skulle han kunna vara den stereotypiskt snygga killen, men precis som med förra tjejen, när 
den tas bort så blir han så generisk att jag ser inte det som den stereotypen längre, för att det 
är inte någonting som står ut längre med honom. I allt annat är det samma kommentarer som 
förut. 

Jag: Du tycker alltså att det inte var så stor skillnad vad gäller den kvinnliga karaktären med 
den manliga? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: Ja det är väldigt mycket precis som förra. Väldigt generisk skulle kunna vara den 
snygga skulle också inte kunna vara det. 

Jag: Teoretiskt, om jag hade visat den här först vad tror du att skulle ha sagt om den? 
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Informant: Jag tror jag fortfarande hade sagt att det inte är så mycket som står ut med 
honom. Jag hade inte kommit ihåg hur han ser ut liksom, stereotypiskt snygga killen. Igen det 
är svartvitt, men om han hade en konstig hårfärg eller något som får honom att stå ut liksom 
så hade jag kanske kommit ihåg honom bättre, men om du hade visat den här först, 
hypotetiskt, så tror jag att jag hade fortfarande sagt att den var generisk. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

Informant: Jag måste tänka lite… Som sagt utan defekterna finns det väldigt lite som får 
dem att stå ut. Så dom tappar lite möjlighet att ha en större roll. 

Jag: Du anser alltså att de karaktärerna med mer defekter skulle ha en större roll i en film. 

Informant: Ja, definitivt, för de andra två har så lite som står ut med dem. Det går ju så klart 
att applicera med hårfärg och så där men just nu så ser jag inte att de skulle stå ut på något 
särskilt intressant sätt… visuellt det vill säga, om jag visste karaktärernas personlighet, vem 
vet, saker kan förändras men bara visuellt så ser jag inte de där två som huvudkaraktärer, som 
mest typ kompisen till den där (deformerade varianter). 

Jag: Okej. Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Att kolla folk, fördomar kanske är fel... förväntningar när det kommer till 
ungdomsfilmer. Folks fördomar och förväntningar när det kommer till sådana saker och på 
karaktärer vad gäller det visuella. 

Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren. 

Informant: Ah okej, det blir ju någonting som får dem (deformerade varianterna) att stå ut 
extremt mycket. Jag tror inte dem här två (deformerade) hade funnits i samma film, men om 
en av dem hade funnits så är det ju någonting extremt särskilt med just den här karaktären. 

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 

  



XXIX 
 

Intervju 8: Kvinnlig informant. Kvinnlig deformerad -> Kvinnlig icke 
deformerad -> Manlig deformerad -> Manlig icke deformerad. 

Jag: Du bör veta att du kan avbryta intervjun när du vill ifall du känner dig obekväm eller vad 
som helst. 

Informant: Okej 

Jag: Först och främst, hur gammal är du? 

Informant: 21. 

Jag: Okej. Vilken erfarenhet har du med amerikanska ungdomsfilmer som exempelvis High 
School Musical eller American Pie? 

Informant: Jag har ju sett High School Musical… 

Jag: Du känner till genre konventionerna och stereotyperna? 

Informant: Ja det tycker jag. 

Jag: Okej. Jag kommer att visa dig fyra karaktärer, en i taget. De här karaktärerna har som 
mening att vara i den genren. Sen kommer jag ställa dig några frågor om karaktärerna, jag vill 
att du ska vara så ärlig som möjligt när du besvarar dessa frågor, bara du och jag kommer hör 
ljudfilerna. Kom ihåg att det är helt okej att ge “vet ej” som ett svar om du känner dig osäker 
eller om du inte vet vad du ska säga. 

Informant: Okej 

*Presenterar deformerad variant av kvinnliga karaktären* 

Jag: Här är första karaktären. Vad är dina tankar om den här karaktären? Vad får den här 
karaktären dig att känna? 

Informant: Den får mig att känna… om hon har mening att hon ska vara med i en film att 
hon skulle vara… liksom för att representera någon som har, vad heter det, missbildning. 

Jag: Okej. Någonting mer? Vad som helst. Någonting som du tänker när du ser den här 
karaktären. 

Informant: Det är ovanligt, det brukar ju inte representeras så ofta i filmer känns det som. 
Det var det enda jag kände. 

Jag: Okej. Du fokuserar alltså på det här (deformationen) främst? 

Informant: Ja, det är ju det första man ser. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad kvinnlig karaktär.* 

Jag: Jag vet att den ser liknande ut men försök tänka dig att det är två olika karaktärer. Vad 
får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Att hon är typiskt snygg. 

Jag: Okej, så alltså i den här genren tänker du hon skulle vara “the pretty girl” då? 

Informant: Ja, populära tjejen med ett tjejgäng, har en pojkvän som också är snygg säkert. 
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Jag: Okej. Nånting mer? Någon annan tanke om det här? Någonting som du kommer att tänka 
på när du ser det här? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: deformerad manlig karaktär.* 

Jag: Vad får den här karaktären dig att känna? 

Informant: Det är svårt- Man fokuserar ju på missbildningen. Det känns ju som samma sak 
som med tjejen som såg ut sådär alltså att det är en ovanlig karaktär i en film, men hade den 
varit med för att det ska… det känns som att det läggs fokus på det, det hade ju inte varit att 
den här karaktären bara är med utan då hade den handlat om missbildningen. Men annars 
tycker jag inget speciellt. 

Jag: Okej. Och så slutligen… 

*Tar tillbaka bild och presenterar nästa bild: icke deformerad manlig karaktär.* 

Jag. Igen, vad tänker du när du ser den här karaktären? Vad får den dig att känna? 

Informant: En helt vanlig kille. Ska representera liksom “standard killen” så att säga, känns 
det som. 

*Paus* 

Jag: Okej. Nånting mer som du kommer att tänka på? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. Så, nu kommer jag visa dig alla fyra karaktärer igen och ställa några till frågor om 
dem. 

*Presenterar alla fyra illustrationer* 

Jag: Nu när du ser alla fyra karaktärer, kommer du att tänka på nånting mer? Har dina åsikter 
kanske ändrats något sedan början av intervjun? 

*Paus* 

Informant: De är väldigt lika varandra. De är väl... Är de ens någon skillnad? 

Jag: Du menar att de manliga och de kvinnliga karaktärerna ser liknande ut? 

Informant: Men i och med att… eller är dom det? 

Jag: Jo deras ansiktsform är definitivt annorlunda. Hur som helst du kommer inte på 
någonting annat som du kanske känner om de här karaktärerna vad gäller hur det skulle vara 
med dom i en teoretisk film i den här genren? 

Informant: Nej. 

Jag: Okej. Vad tror du att den här undersökningen har som syfte? 

Informant: Jag vet inte. Jag sitter och funderar på det, jag vet inte. 
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Jag: Okej. Det syfte som min undersökning har är att jag vill undersöka hur 
ansiktsdeformationer påverkar hur en karaktär uppfattas. Specifikt vad gäller den roll som 
karaktären uppfattas att ha inom den här genren.  

Jag: Ja men okej, då är den här intervjun klar. Tack så jättemycket för din medverkan. 
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