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Sammanfattning 

Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och 

huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i 

moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering 

bevisats influera preferenser. Studien ämnar att utreda uppfattningen av ansikten med babyschema 

och om visuell exponering kan påverka dessa uppfattningar. Undersökningen utfördes på 70 

testdeltagare, där ansikten med varierande grader av babyschema presenterades före och efter 

exponering innehållande karaktärer med babyschema eller realistiska proportioner. Resultaten 

indikerar att exponering för babyschema i viss utsträckning resulterar i en positiv förskjutning hos 

deltagarnas uppfattningar däremot hade exponering ingen positiv inverkan på deltagarnas respons 

till extrem babyschema. Framtida arbeten skulle kunna undersöka babyschema applicerat på 

manliga och kvinnliga karaktärer i en spelmiljö. I en förlängning kan studier inom ämnet syfta till 

att upplysa kreatörer om karaktärsdesign och dess möjliga påverkan på samhället. 

 

Nyckelord: Babyschema, neoteni, karaktärsdesign, visuell exponering. 

  



 

 

 
 

Abstract 

Babyschema is a physiognomic phenomenon consisting of infantile features such as enlarged eye- 

and headsize combined with reduced nose- and chinsize. Digital characters in modern games and 

movies can display this and can possess a psychological effect on the viewer as exposure is proven 

to influence preferences. The study aims to examine how faces with babyschema are perceived and 

if visual exposure can affect these perceptions. The study included 70 participants, where faces 

with varying degrees of babyschema were presented before and after exposure to characters 

possessing either babyschema or realistic proportions. Results indicate that exposure to 

babyschema had a positive alteration on participants perceptions to an extent, as exposure was 

incapable of positively affecting participants response to extreme babyschema. Future studies 

could potentially examine male and female faces containing babyschema in a game environment to 

educate creators on character design and the effect it has on society. 

 

Keywords: Babyschema, neoteny, character design, visual exposure. 
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1 Introduktion 

Fenomenet babyschema utgår ifrån fysionomiska likheter till ett barn applicerat på vuxna 

figurer. Tidigare forskning menar att biologiska och psykologiska faktorer påverkar sättet 

betraktaren reagerar gentemot gulliga objekt eller karaktärer  (Sherman & Haidt, 2011:246; 

Lorenz, 1970:159). Digitala karaktärer som innehåller babyschema frambringar positiva 

emotionella responser hos betraktaren då det upplevs belönande (Sherman & Haidt, 

2011:247; Isbister & Schaffer, 2008; Angier, 2006; Meisler m.fl, 2011:26; Lawrence, 

1986:67). Utseenden innehållande babyschema avviker från naturlig anatomi då överdrifter 

av proportioner utnyttjas för att amplifiera positiva responser anknutet till gullighet hos 

åskådaren. Samhället förskjuter därmed toleransen till onaturlig anatomi genom 

mediaexponering och kan potentiellt desensibilisera betraktaren till sådant som tidigare 

upplevts onaturligt eller obehagligt (Freud, 1919:219; Clasen, 2012:222; Sherman & Haidt, 

2011:247;  Zajonc, 2001:224).  

 

Teorier utifrån de teoretiska referensramarna prövades genom att utföra en undersökning där 

visuell stimuli applicerades som ett verktyg med syfte att eventuellt influera testdeltagares 

uppfattningar av ansikten besittande varierande grader av babyschema. Frågeställningen 

behandlade digitala ansikten och hur visuell exponering påverkade uppfattad gullighet samt 

kuslighet. Deltagarnas konsumtionsvanor av animerad och tecknad media analyserades då 

detta möjligen influerade preferenser.  

 

Digitala renderingar föreställande ett ansikte av naturlig anatomi framställdes med en 

kompositbild som referens för att sedan manipuleras till olika grader av babyschema. 

Ansiktena presenterades för testdeltagarna som därefter bedömde dessa utifrån upplevd 

dominans, gullighet, naturlighet och hur tilltalande ansiktet ansågs. Exponering innehållande 

antingen karaktärer med babyschema eller karaktärer med realistiska proportioner 

presenterades, sedan fick deltagarna återigen bedöma ansiktena efter exponeringen.  
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2 Bakgrund  

2.1  Gullighet 

Människans emotionella reaktion till ―cuteness‖ (gullighet) och gullighetsresponsen har 

behandlats ur många olika perspektiv men  utgår nästintill alltid från föräldrarelaterade och 

biologiska faktorer (Glocker, Langleben, Ruparel, Loughead, Gur & Sachser, 2009; Alley, 

1981:652; Almanza-Sepúlveda, Dudin, Wonch, Steiner, Feinberg, Fleming & Hall, 2018:1). 

Gullighetsresponsen får betraktaren att vilja interagera, klappa, kela och omhänderta det 

gulliga objektet eller individen, denna reaktion kallas ―Innate releasing mechanism‖ (IRM) 

(Lorenz, 1981:164; Genosko, 2005:4). Paralleller kan dras mellan ett gulligt djur och den 

animerade karaktären Sailor Moon från filmen Sailor Moon R the Movie: Promise of the 

Rose (1993), där både djuren och karaktären kan anses gulliga. Gullighet handlar därför 

möjligen mer om undergivenhet än föräldraskap och dess medföljande emotionella responser 

(Genosko, 2005:4). Det finns antaganden om att IRM-responsen snarare har en betydelsefull 

inverkan på social motivation som resulterar i ökad empati hos betraktaren och inte enbart 

känslor direkt anknutna till föräldrainstinkter (Sherman & Haidt, 2011:246; Dale, Goggin, 

Leyda, McIntyre & Negra, 2016). Ett infantilt utseende väcker dessa känslor och ökar empati 

hos betraktaren (Glocker, m.fl, 2009:4; Almanza-Sepúlveda, m.fl, 2018:6). IRM-responsen 

hos betraktaren minskar med ett barns åldrande, vilket kan ha biologiska orsaker då barnet 

inte längre befinner sig i ett infantilt stadie där den förlitar sig på omgivningen för överlevnad 

(Alley, 1981:652). Karaktärer med överdrivet gulliga proportioner tenderar att förstärka 

IRM-responsen framför ansikten med naturliga proportioner. Dessa överdrivna proportioner 

kan potentiellt nå en gräns där de övergår till något som väcker obehag eller känslor av avsky 

(Lorenz, 1981:164; Shen, Luo, Huang & Chen, 2012).  

 

Avsky kan i detta fall beskrivas som en frånstötande känsla som inte stimulerar interaktion, 

medan gullighet ökar lusten att vilja interagera med objektet eller människan i fråga. 

Resonemanget kring varför människan upplever känslor av avsky eller upplevelser av 

gullighet för objekt och människor utgår från ett evolutionspsykologiskt perspektiv. Dessa 

känslor bidrar till antingen inkluderandet eller exkluderadet till våra moraliska cirklar. Den 

moraliska cirkeln är ett begrepp som används för att beskriva  de sociala förbindelser 

människan känner sig empatiskt benägen till (2011:245). Undermedvetna värderingar avgörs 

av omvärlden omkring människan och är väsentlig för människans överlevnad. Preferenser 

till situationer eller objekt som framkallar tilltalade eller motbjudande känslor är en 

nödvändig beståndsdel hos varje art och dess evolution (Zajonc, 2001: 224). Människan 

avhumaniserar saker hon anser vara äckliga för att kunna optimera sociala relationer, medan 

hon humaniserar livlösa objekt såsom bilar som anses gulliga och därmed projicerar 
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medvetenhet och känslor. Människan projicerar gärna medvetenhet på exempelvis gulliga 

leksaker på grund av att IRM-responsen ökar den sociala motivationen och är psykologiskt 

belönande (Sherman & Haidt, 2011:246). Detta har troligtvis sina rötter i att social status har 

varit evolutionärt väsentlig, som följd av detta visade sig en moralisk cirkel med stort omfång 

av sociala relationer vara framgångsrik för människan. Evolutionsbiologer menar att bebisens 

utseende inte är evolutionärt utvecklat för att uppfattas som gulligt för bebisens överlevnad. 

De karaktäristiska dragen såsom förstorad huvud och ögonform, låg positionering av ögon, 

samt oproportionerligt liten näsa och haka är endast resultat av den naturliga utvecklingen av 

den mänskliga anatomin i sina tidiga stadier (Gould, 1980:98; Morris, 1995:1697). 

 

 

Figur 2.1 Bildrepresentation av babyschema (Springer, 1971) 

 

Pionjären Konrad Lorenz förblir än idag en av de största influenserna inom vetenskapligt 

arbete kring gullighet utifrån ett etologiskt perspektiv. Etologi är läran om djur och dess 

beteenden, vilket även innefattar mänskligt beteende och känslor (SAOL, 2017). I Die 

angeborenen Formen möglicher Erfahrung (The Innate Forms of Possible Experience) 

introducerade Lorenz begreppet ―babyschema‖ (översatt från ―kindchenschema‖) (1942:274) 

tillsammans med en lista över typiska särdrag för detta infantila utseende, se figur 2.1. 

Begreppet populariserades senare i  Studies in Animal and Human Behavior (Lorenz, 1970). 

Enligt en etologisk definition av babyschema innefattar utseendet bland annat förstorade 

attribut såsom huvudform, panna, ögon och kinder i kombination med korta och mjuka 

lemmar. Karaktären får gärna vara klumpig i sina rörelser för att ytterligare simulera denna 

infantila känsla (Lorenz, 1981:164; Lorenz, 1970:154; Eibl-Eibesfeldt,1970:431; Almanza-

Sepúlvedaa m.fl, 2018:2).  
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Parallellt med babyschema inom karaktärsdesign existerar ett fysionomiskt fenomen kallat 

neoteni, vilket används för att beskriva ett juvenilt utseende hos en övrigt vuxen karaktär. 

Begreppet neoteni definierades år 1885 av Julius Kollman (Bogin, 1999:159) och betyder 

kvarhållande ungdomlighet. I ett neoteniskt utseende tenderar sexuell mognad hos en vuxen 

karaktär betonas tillsammans med överdrivet infantila proportioner, vilket kan ses hos den 

tecknade karaktären Betty Boop, se figur 2.2, i den animerade filmen Red Hot Mamma 

(Paramount Pictures, 1934).  

 

 

Figur 2.2  Illustration av Betty Boop (Nine, 2016) 

 

2.1.1  Babyschema i populärkultur 

Ett samband mellan neoteni och babyschema kan ses i karaktärsdesign, där juvenila attribut 

framkallar känslor av empati hos betraktaren. Komponenter som kännetecknar babyschema i 

karaktärsdesign och vilka potentiella effekter som medföljer har diskuterats med Lorenzs 

forskning som utgångspunkt (Baker, 2001:181), där ett runt och mjukt formspråk i 

karaktärens fysionomi är mest effektivt för att stimulera IRM-responsen (Lawrence, 

1986:67). Tillverkare och kreatörer inom leksaksindustrin har anpassat sina designer efter 

detta sedan länge, samt  populärkulturella företag såsom The Walt Disney Company som följt 

denna trend i många år (Baker: 2001:181). Musse Piggs fysionomi har justerats efter ett 

yngre utseende för att kapitalisera genom denna typ av gestaltning, se figur 2.3 nedan (Gould, 

1980:32). 

 



 

 

5 
 

 

Figur 2.3  Illustration av Musse Piggs evolution (Blog of 8 B, 2012) 

 

Med hjälp av media sammanlänkat med populärkultur från olika årtal tydliggörs 

infantilisering i karaktärsdesign och hur denna trend ökat med tiden. Trenden av gullighet 

och infantilisering i det moderna samhället reflekteras i allt från actionfilmer till bilmodeller 

(Angier, 2006), där en mus eller bil med bebisliknande attribut har ökad potential att 

frammana den biologiska IRM-responsen (Meisler, Leder & Herrmann, 2011:18). Filosofen 

Denis Duttons kritik mot gulliga saker och deras roll i samhället presenteras som ett 

argument för hur gullighet utnyttjas för att manipulera människor till att konsumera. När 

gullighet tillämpas som ett verktyg för att tilltala kunder kan det upplevas oärligt utifrån ett 

konsumentperspektiv. Detta kan ha sitt ursprung i att sådant som upplevs som gulligt saknar 

komplexitet; de presenteras som enkla och fullkomliga från starten, precis som bebisar. 

(Angier, 2006:3) 

 

Att kreatörer applicerar babyschema på sina karaktärer och produktdesign har praktiserats 

länge. Dockor och leksaker har utformats efter detta i många år (Lawrence, 1986:67; Lorenz, 

1970:159), och påstås uppmuntra barn att praktisera empati från en tidig ålder (Eibl-

Eibesfeldt,1970:432). Samhällets aktiva deltagande i gullighetstrenden har ökat exponentiellt 

med hjälp av medieplattformar som filmindustrin och spelindustrin (Isbister & Schaffer, 

2008; Angier, 2006). Gullighetstrenden i Japan uppkom under 1980-talet i samband med 

utgivningen av karaktären Hello Kitty från Hello Kitty's Furry Tale Theater (1987). Denna 

trend har utvecklats till den konsumtionskultur som existerar idag där gullighet dyrkas 

(Taggart, 2018). Preferenser till utseenden kan formas efter repeterad exponering genom 

familjaritetseffekten, eller ―the mere exposure effect‖ (Zajonc, 2001: 224). Detta 

socialpsykologiska begrepp innebär att en åskådare som inaktivt eller aktivt deltar i upprepad 

exponering får förändrade känslor gentemot det som presenteras i exponeringen. Denna 

effekt påverkar individer oberoende av deras aktiva deltagande av exponeringen, då även 

subliminal exponering påverkar preferenser. Subliminala exponeringar tenderar att lämna 
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kraftigare intryck hos individens preferenser än det av aktivt deltagande (Zajonc, 2001: 225). 

Detta innebär att oavsett hur mycket individen avsiktligt deltar i gullighetstrenden påverkar 

dess omgivande samhälle preferenser. Exempel på moderna filmkaraktärer med babyschema 

kan ses nedan i figur 2.4. 

 

 

Figur 2.4 Babyschema hos karaktärer i moderna filmer: Big Hero 6 (2014) & Frozen 

(2013) 

 

Babyschema gjorde sin debut i spelvärlden för många år sedan och kvarstår även i moderna 

datorspel, däremot skiljer sig de bakomliggande motiven. Under 1980-talet och 1990-talet var 

spelgrafiken begränsad, babyschema och dess överdrivna proportioner hos digitala karaktärer 

visade sig vara ett effektivt sätt att förmedla trovärdighet i en karaktär med lågt pixelantal 

(Isbister & Schaffer, 2008:31; Isbister, 2006:11). Karaktärsdesigner applicerar numera 

babyschema för dess effektivitet i att kommunicera en socialt varm och empatisk 

personlighet och reducera uppfattad social dominans och kompetens hos karaktären endast 

genom fysionomi (Isbister, 2006:16).  

 

Visuell media kan potentiellt förvränga vad som anses normalt eller naturligt (Clasen, 2012; 

Zajonc, 2001). Genren ―horror fiction‖ har den psykologiska och fysiska responsen till fara 

att tacka för sin förmåga att väcka kraftiga reaktioner hos konsumenten. Rädslan av ett 

verkligt hot såsom en mördare går att likna till det av ett fiktionellt hot såsom en varulv. 

Denna parallell exemplifierar hur det kommersiella konceptet av den moderna skräckgenren 

snarare speglar den mänskliga psykologin än en empirisk verklighet (Clasen, 2012:222). 

Detta stärker tidigare teorier om hur människan humaniserar saker då den underliggande 

psykologin belönar henne trots att det inte nödvändigtvis är verklighetsbaserat (Sherman & 

Haidt, 2011:246). En kognitiv arkitektur syns på sättet människan hanterar rädsla och  

påverkas av den moderna skräckgenren i media. Tidigare forskning indikerar att rädsla går 
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igenom många processer innan den hanteras av hjärnan. Ett internt system som bygger på 

evolutionär utveckling för vidare information till delar av hjärnan som sedan avgör ett 

lämpligt beteende utifrån socialisering och anpassning (Clasen, 2012:227). Det inbyggda 

hanteringssystemet för fara kalibreras utifrån aktuella världsbilder och luckorna fylls igen 

med egna erfarenheter. Erfarenheter är relativa till samhället som präglar individens tillvaro. 

Paralleller från denna instinktiva reaktion kan dras till IRM-responsen och hur den anpassat 

sig efter sådant media presenterar i modern karaktärsdesign som individer indirekt eller direkt 

tar del av.  

 

2.1.2 The Uncanny 

Att känna rädsla eller obehag gentemot karaktärer eller väsen kan beskrivas som en känsla av 

―uncanny‖ (kuslighet). Sigmund Freud definierade begreppet ―uncanny‖ i The Uncanny 

(1919, original: Das Unheimliche, 1919). Sensationen kan korrespondera med rädsla, 

däremot är rädsla i sig inte detsamma som uncanny. Människor kan därmed  uppleva känslor 

av obehag och kuslighet gentemot saker som inte nödvändigtvis är hotfulla eller farliga. 

(Freud, 1919:224).  

 

―The subject of the ‗uncanny‘ is a province of this kind. It is 

undoubtedly related to what is frightening—to what arouses dread 

and horror; equally certainly, too, the word is not always used in a 

clearly definable sense, so that it tends to coincide with what 

excites fear in general.‖ 

(Freud, 1919:219) 

  

Uncanny är översatt från det tyska ordet unheimliche, som är motsatsen till heimliche vilket 

betyder familjärt. Freud uttrycker “The uncanny is that class of the frightening which leads 

back to what is known of old and long familiar” (1919:219). Baserat på Freuds forskning 

myntade japanska forskaren Masahiro Mori uttrycket ―uncanny valley‖ som beskriver 

känslan av att betrakta något som efterliknar ett mänskligt utseende men avger en känsla av 

obehag då det inte fullständigt uppfyller förväntningarna av mänsklighet. The uncanny valley 

kan bidra med en känsla av avsky då det känns onaturligt och upplevs frånstötande (Mori, 

2012, orginal: Bukimi No Tani, 1970). 
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Figur 2.5 Bild av Kewpie Doll (Toyroyal, 2009) 

 

Kewpie doll, se figur 2.5, ansågs som ―the maximum possible exaggeration of the proportion 

between cranium and face which our perception can tolerate without switching our response 

from the sweet baby to that elicited by the eerie monster‖ (Lorenz, 1981:164). Denna 

bedömning av Kewpie doll kan jämföras med karaktärer som idag anses gulliga i relation till 

proportionella överdrifter i dagens representationer, där det tydligt går att se en förflyttning 

av överdrifternas maxgräns. Dagens samhälle exponeras för manipulerad mänsklig anatomi i 

en stor utsträckning inom underhållning, reklam och marknadsföring (Angier, 2006). 

Forskning visar att en desensibiliserande effekt uppstår vid exponering, även beträffande 

onaturlig mänsklig anatomi (Zajonc, 2001). Detta fenomen kan liknas vid the mere exposure 

effect men kallas även ―the aftereffect” (Webster & Maclin, 1999:647; Seyma & Nagayama, 

2009:325; Chen, Russel, Nakayama & Livingstone, 2010:2). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Studien utgår ifrån tidigare forskning kring IRM-responsen som framkommer vid överdrifter 

av babyschema (Lorenz, 1981:164; Genosko, 2005:16). Det framgår tydligt hur människan 

påverkas alltmer av babyschema som konsekvens av dagens mediekonsumtion (Negra m.fl, 

2016). Experiment beträffande gullighet i relation till extrem neoteni och babyschema har 

utförts på verkliga ansikten av vuxna människor, barn och djur men även objekt såsom bilar 

(Shen m.fl, 2012; Berry & McArthur, 1985; Little, 2012:779; Meisler m.fl, 2011:26). 

Samtliga undersökningar har kunnat verifiera den återkommande positiva effekten 

babyschema förser betraktaren (Lorenz, 1981:164; Genosko, 2005:16; Almanza-Sepúlvedaa 

m.fl, 2018:9,10). Forskning visar även att en alltför stor överdrift av proportioner frambringar 

motsatta känslor som avsmak och obehag (Shen m.fl, 2012:2073). Enligt Lorenz existerar en 



 

 

9 
 

övergång mellan sådant vi upplever gulligt och sådant vi upplever obehagligt eller 

frånstötande (1981:164). Ytterligare central forskning behandlar ―the after effect‖ (Webster 

& Maclin, 1999). Experiment som rör ämnet undersöker uppfattningen av deformerade 

proportioner före och efter exponering för ansikten med förstorade ögon (Chen m.fl, 

2010:380; Seyama & Nagayama, 2009:245-251). Studier visar även att repeterad exponering 

leder till förändrade preferenser och föreslår att det går att överkomma ―the uncanny valley‖ 

med hjälp av detta (Zajonc, 2001; Chen m.fl, 2010: 384). 

 

2.2.1  Komponenterna av babyschema 

Tidigare studier har genomförts beträffande sättet  positionering och proportioner i ett ansikte 

påverkar de subjektiva uppfattningarna hos betraktaren.  I en studie fick testdeltagare bedöma 

bilder föreställande varianter av samma barn med manipulerad fysionomi (Glocker m.fl, 

2009). Överdrivet stora kinder, ögon och öron i kombination med förminskad näsa, mun och 

haka är karaktäristiskt för babyschema (Lorenz, 1981:164; Lorenz, 1970:154; Eibl-

Eibesfeldt, 1970:431; Lawrence, 1986:67). De överdrivna proportionerna stimulerade en 

ökad lust att omhänderta barnet medan en omvänd variant frambringade den motsatta 

effekten; betraktaren upplevde minskad lust att omhänderta barnet och bedömde barnet 

mindre gulligt (Glocker m.fl, 2009:5). Babyschema tilldelar även personen i fråga en rad av 

positiva egenskaper exklusivt baserat på utseende, såsom ärlighet, godhet och värme. 

Resultaten visade att de positiva uppfattningarna inte korrelerar med uppfattad attraktivitet 

eller ålder, utan endast fysionomi (Berry & McArthur, 1985:317, 320). Detta indikerar även 

att gulliga saker inte exklusivt framkallar föräldrarelaterade känslor (Berry & McArthur, 

1985:314). Då infantila särdrag eliminerades ökade aggressivitet hos betraktaren, vilket tyder 

på intressanta mönster kring barnliknande särdrag hos vuxna karaktärer och människor. Detta 

stödjer Lorenz teorier om att individer med babyschema uppfattas svaga, hjälplösa och 

minskar aggressivitet hos betraktaren (Lorenz, 1981; Genosko, 2005:2). Ett likartat 

experiment utfördes där testpersoner bedömde gullighet hos manipulerade bilder 

föreställande ansikten av ett barn, en vuxen och en katt. Resultaten visade att gestaltningarna 

med modifiering efter de typiska dimensionerna av babyschema ansågs som gulligare än de 

oförändrade bilderna (Little 2012:779). 

 

2.2.2  Babyschema i spelgrafik 

Den grafiska stilen kallad ―super-deformed‖ kan appliceras  på digitala karaktärer för uppnå 

ett gulligt utseende (Shen, Luo, Huang & Chen, 2012). Super-deformed syftar i detta fall till 

att karaktären har en förstorad huvudform i förhållande till en liten kropp och att detaljnivån 

är sänkt, även kallat neoteni (Bogin, 1999:159). Experiment utfördes där underliggande 

skelett manipulerades hos standardiserade karaktärsmodeller till vad som ansågs vara gulliga 

proportioner. Med hjälp av programmering ändrades längden på de underliggande skeletten 
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enligt matematiskt framtagna formler som gav karaktärerna runda och stora huvuden samt 

små kroppar med korta armar och ben. För att undersöka om de manipulerade karaktärerna 

bedömdes gulliga utfördes experiment där varierande nivåer av formeln genererades, vilket 

skapade ett spektrum av varierande resultat från originalet till varianter med extremt 

deformerade dimensioner. Resultatet indikerar att testpersonerna bedömde de genererade 

karaktärerna med deformation gulligare än originalen med naturliga proportioner. Däremot 

ansågs den karaktärsdesign med grövst deformation obehaglig. Resultaten antyder att det 

mycket väl existerar en gräns där överdrivna proportioner övergår från gulligt till obehagligt 

(Shen m.fl, 2012:2073). 

 

2.2.3  The Aftereffect och The Uncanny Valley 

The aftereffect uppstår efter visuell exponering för ett förvrängt ansikte och påverkar 

perceptionen av ett naturligt ansikte efteråt (Webster & Maclin, 1999). Ett naturligt ansikte 

syftar i detta fall till ett omanipulerat ansikte av en människa. Ansiktsigenkänning har en 

tydlig biologisk betydelse då de enkelt identifieras av hjärnan (Webster & Maclin, 1999). 

Testdeltagare bedömde bilder av en man vars ansiktsproportioner och positionering 

manipulerats med varierande grad av deformation. Resultatet visade att deltagarna 

anpassades till deformationerna och att föregående bild påverkade uppfattningen av 

nästkommande bild. Anpassning till ett ansikte vars dimensioner som var utdragna på 

bredden gjorde att originalansiktet upplevdes ihoptryckt (Webster & Maclin, 1999:649). 

Detta bekräftar att människor vänjer sig snabbt vid olika nivåer av deformation. 

 

En liknande studie med modernare undersökningsmetod utgjordes av exponering för 

animerad film där ansiktenas dimensioner förändrades på ett dynamiskt sätt framför att 

deltagarna endast skulle vänja sig vid former genom stillbilder (Chen, Russel, Nakayama & 

Livingstone, 2010). Exponering via video inträffar mer naturligt i vardagen och anses därför 

vara mindre sterilt än att betrakta stillbilder i en labbmiljö (Chen m.fl, 2010:2). En grupp 

exponerades för anime där ögonen var fyra gånger storleken än anatomiskt korrekta mått, 

medan en kontrollgrupp exponerades för en live-action serie där karaktärerna representerades 

av verkliga skådespelare. Testgruppen som betraktade anime presenterade tydligt förändrade 

uppfattningar följande exponering då de föredrog ansikten med förstorade ögon. Svaren från 

gruppen som utsattes för den otecknade median uppgav oförändrade svar före och efter 

exponering. Detta bekräftar att exponering för tecknade ansikten med stora ögon förändrar 

preferenser och tolerans till omänsklig deformation i ansiktet. Resultaten kan skapa 

diskussion om huruvida människan i framtiden potentiellt kan utvecklas till att fullständigt 

överkomma the uncanny valley. Det kan även föreslå att människor är mer toleranta till det 

som tidigare ansetts oacceptabelt eller ingått i the uncanny valley, vilket kan innebära att 
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Lorenz tolkning av Kewpie doll inte korresponderar med dagens normer som ett symptom av 

the mere exposure effect (Genosko, 2006:8; Zajonc, 2001).  

 

En undersökning som bygger vidare på Moris teorier om the uncanny valley menar att 

vanliga människor med överdrivna ansiktsproportioner skapar ett obehagligt intryck medan 

artificiella ansikten såsom robotar eller dockor kan besitta större deformation utan att det 

upplevs onaturligt eller obehagligt (Seyma & Nagayama, 2009:332). Resultatet indikerade att 

det var svårare att avgöra om ögonen var onaturligt stora på ett mänskligt ansikte efter att 

deltagaren observerat foton av dockor där ögonen förstorats. Föregående studier inom 

ämnesområdet framhäver påtagliga psykologiska effekter av repeterad exponering för en viss 

typ av visuell stimuli. Artificiella ansikten och karaktärsskildringar syns i filmer och digitala 

spel och kan eventuellt bidra till normalisering och omedvetna preferenser till babyschema i 

det vardagliga livet. 
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3 Problemformulering  

Tidigare forskning stärker att babyschema inom karaktärsdesign eller produktdesign 

resulterar i en rad positiva responser i relation till karaktärens utseende, såsom ökad social 

motivation och ökade känslor av empati (Meisler m.fl, 2011:26; Lawrence, 1986:67; Lorenz, 

1970:159; Sherman & Haidt, 2011:246). Babyschema och neoteni utnyttjas inom  

karaktärsdesign för att öka konsumentbeteende (Baker, 2001:181; Genosko, 2005:8), se figur 

3.1 nedan. 

 

 

Figur 3.1  Exempel på babyschema och neoteni i digitala spel: Splatoon (2015), Ratchet 

& Clank (2016), Jak and Daxter (2001) & New Super Mario Bros (2006) 

 

Denna undersökning behandlar förändringar i uppfattning av babyschema på digitala figurer. 

Rapporten undersöker hur denna eventuella uppfattning påverkas eller förskjuts av 

exponering samt utreder om det finns en begränsning på överdrifter av proportioner där 

gulligt övergår till obehagligt. Frågeställningen lyder: hur påverkas uppfattningen av 

babyschema i spelgrafik före och efter exponering för animerade karaktärer? 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1  Artefakt 

Studiens artefakt består av ett 3D-modellerat ansikte avbildat framifrån som sedan 

manipulerades i Photoshop för att framställa fem olika ansikten som stegvis emulerade 

babyschema. Ett genomsnittligt ansikte genererades utifrån 49 olika kvinnoansikten med 

hjälp av hemsidan faceresearch.com (2008). Beslutet att utgå från en kompositbild togs då 

det 3D-renderade ansiktet bör följa dimensionerna hos en verklig människa med naturliga 

proportioner och mått. Beslutet att exklusivt utgå från kvinnliga ansikten grundar sig i att 

babyschema och neoteni oftare appliceras på kvinnliga karaktärer inom karaktärsdesign. 

Denna trend kan ses hos karaktärer som Betty Boop och Elsa samt i spel där kvinnliga 

karaktärer uppvisar distinkta särdrag av babyschema medan deras manliga motsvarigheter har 

kantigare ansikten och mindre ögon, se figur 3.2. Detta kan potentiellt ha sitt ursprung i att 

forskning tidigare etablerat att vuxna män med babyschema bedöms svaga och undergivna 

medan kvinnor med samma design uppfattas gulligare och tilldelas positiva egenskaper 

(Berry & McArthur, 1985:316; Isbister 2006:16). 

 

 

Figur 3.2 Kvinnliga och manliga karaktärsdesigner från Fortnite (2017) 

  

Den grafiska stilen är menad att efterlikna de semirealistiska porträtteringar som regelbundet 

representeras i moderna spel och filmer. Det förenklade stilvalet grundar sig i att 

populariserade skildringar av babyschema frekvent följer en semirealistisk stil. Konsumenter 

är med sannolikhet vana vid den semirealistiska grafiken i populära datorspel inom olika 

genrer, se figur 3.3 nedan. 
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Figur 3.3 Semi-realistiska porträtteringar av 3D-karaktärer: Life Is Strange (2015), 

Bioshock: Infinite (2013) & Fortnite (2017) 

 

Manipulerade fotografier har använts i tidigare utredningar för att åstadkomma realistisk 

porträttering av människor, däremot fokuserar denna studie på film- och spelgrafik som inte i 

samma grad undersökts inom detta ämnesfält. Ännu ett syfte med projektet är att undersöka 

hur uppfattningen av babyschema inom karaktärsdesign påverkas av animerad exponering. 

Principerna följer etablerade teorier av the aftereffect  (Seyma & Nagayama, 2009) och the 

mere exposure effect (Zajonc, 2001) men analyserades och applicerades utifrån  en 

outforskad infallsvinkel. 

 

3.1.2  Urval 

Målet var inledningsvis att samla in data från 100 testpersoner, där personer över 18 år 

rekryterades, där samtliga deltagare uppgav kön och ålder. Kontrollfrågor angående 

deltagarnas  konsumtionsvanor  av tecknade serier, film eller spel inkluderades även. Hälften 

av deltagarna agerade kontrollgrupp med realistisk exponering medan resterande deltagare 

exponerades för babyschema. Chattgrupper användes för att tillkalla deltagare då det stora 

antalet deltagare krävde att samtliga tog del av samma information. En utmaning med det 

avsiktliga urvalet var att testdeltagare garanterat exponerats för varierande mängder av media 

med olika karaktärsskildringar. Detta kunde inte kontrolleras mer än att inkludera inledande 

kontrollfrågor. 

 

3.1.3  Undersökningsmetod 

Data samlades in genom digitala enkäter som skickades till deltagarnas mobiltelefoner.  

Respondenterna besvarade enkätfrågorna individuellt i samband med visuell exponering i 

form av bildspel. Var deltagargrupp genomförde undersökningen samtidigt där experimentet 
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slutfördes inom 15 minuter. Deltagarna tog del av exakt samma information, dessa 

instruktioner tillhandahölls muntligt med hjälp av ett förberett manus. Testdeltagarna ombads 

att inte diskutera eller interagera med varandra under experimentet. Instruktioner 

uppmuntrade deltagarna att dirigera uppmärksamhet till skärmen och undvika att titta på 

varandra då det kunde störa resultaten. Svarsenkäterna består av slutna frågor och skalor. 

Skalorna motsvarar förutbestämda punkter mellan motsats-alternativ, såsom ―gullig‖ och 

―obehaglig‖, se Appendix G. Deltagarna svarade på samma frågor före och efter exponering 

för att projektgruppen skulle kunna identifiera eventuella förändringar i uppfattning.   

 

Då den insamlade datan var menad att besvara frågeställningen i sin helhet behövde 

enkätfrågorna vara optimalt formulerade. Överflödiga frågor eller bristfälligt antal skulle 

riskera att undersökningen inte kunde besvara frågeställningen eller att de insamlade svaren 

inte var bearbetningsbara. Skalorna i enkäten utgjordes av motsatsord där deltagaren kryssade 

i det alternativ som bäst överensstämmde med hens emotionella responser. ―Obehaglig‖, 

―onaturlig‖ och ―äcklad‖ besvarade hur respondenten värderade ansiktena i förhållande till 

känslor av kuslighet eller obehag. Begreppen ―gullig‖, ―tilltalad‖ och ―undergiven‖ 

representerade känslor relaterade till gullighet. ―Undergiven‖ inkluderades i enkäten då detta  

korrelerar med gullighet (Genosko, 2005:4). Ordvalet ―äcklig‖ samt dess motsats 

―tilltalande‖ är relevant då känslor av obehag härstammar från det som inte upplevs helt 

naturligt och väcker äcklade känslor (Freud, 1919:219; Clasen, 2012:222; Sherman & Haidt, 

2011:247;  Zajonc, 2001:224). Enkätens begrepp bör förstås i förhållande till kontexten av en 

medierad semirealistisk stil. Beslutet att inte genomföra en kvalitativ studie motiveras av att 

studiens syfte var att utforska uppfattning mellan gullighet och obehag och hur den 

påverkades av exponering och inte personliga åsikter till varför dessa uppfattningar ändrades. 

Åsikter gynnar inte undersökningen då frågeställningen kräver ett stort antal mätbara värden. 

Svarsalternativen implementerades i skalor som korresponderar med emotionella tillstånd och 

motsatser till respektive känsla, därmed inkluderades deltagarnas subjektiva upplevelse inom 

ramarna av kvantitativ data. Detta gav möjlighet till att bearbeta större mängder data och 

även att analysera datan på ett strukturerat sätt där projektgruppens egna tolkningar inte 

påverkade resultatet (Barnum, 2011:137).  

 

Utvärdering av ansiktena skedde vid två tillfällen, före exponering samt efteråt. När 

resultaten sammanställts från båda utvärderingarna analyserades detta för att identifiera 

eventuella kontraster eller mönster. Exponeringen visades under fyra minuter då denna 

intervall tidigare visats effektiv för denna typ av anpassning (Webster & Maclin, 1999:648). 

Hälften av deltagarna fungerade som kontrollgrupp för att kontrollera att exponering faktiskt 

influerar uppfattningar (Williamson, Bow & Charles, 2002:131). Argumentet för att 

genomföra undersökningarna i grupp framför enskilda experiment grundar sig i 
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effektivisering av testgenomförande. Undersökningen utfördes i en kontrollerad och bekväm 

miljö där testledarna närvarade för att kontrollera  exponeringen samt rikta uppmärksamhet. 

Exponeringen visades för samtliga deltagare på samma skärm. Beslutet att inte utnyttja 

anonyma online-enkäter grundar sig i att det inte försåg deltagarna med samma möjligheter 

till förtydligande av instruktioner, samt att det inte var möjligt att kontrollera exponeringen i 

samma utsträckning. Det löper även större risk att deltagarna inte svarade uppriktigt då de 

hade möjlighet att vara helt anonyma (Barnum, 2011:45). Ännu en orsak till att undvika 

anonyma online-enkäter var att det avsiktliga urvalets kredibilitet försämras då man inte kan 

säkerställa att individen faktiskt representerar det tänka urvalet (Patton, 2015:309). 

 

3.1.4  Utvärderingsmetod 

För att artefakten skulle vara utvärderingsbar var det avgörande att den förhöll sig till 

naturliga mått. Justeringar i proportioner av de manipulerade stillbilderna dokumenterades för 

att kunna jämföra svarsresultaten i relation till den procentuella förändringen av ansiktet. 

Rådatan sammanställdes i form av grafer och tabeller för att effektivt kunna analysera 

resultatet. Ett genomsnitt beräknades och sammanställdes till illustrativt material. Mönster, 

kontraster och samband analyserades utifrån det sammanställda illustrativa svarsmaterialet. 

Resultaten jämfördes mellan data från deltagare som regelbundet tar del av animerad media, 

deltagare som gör detta ibland och deltagare som sällan gör detta.  

 

3.1.5  Etik 

När en undersökning genomförs med testdeltagare finns det forskningskrav som behöver 

uppfyllas (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskraven tillämpades vid undersökningen som 

genomförs i denna studie. Syftet av studien grundar sig i att förbättra och fördjupa fältets 

kunskaper som rör ämnet och kan eventuellt upplysa framtida kreatörer om hur 

karaktärsdesign påverkar konsumenten. Forskningskravet vägdes mot individskyddskravet 

för att säkerställa att kunskaperna som hämtades inte kränker forskningsetiska principer 

genom metodiken och att samhället potentiellt kan gynnas av undersökningens resultat. En 

möjlig oetisk aspekt att kritisera är att testdeltagare kunde uppleva känslor av obehag 

gentemot artefakten vid undersökningstillfället, däremot bedömde projektgruppen att nivån 

på det obehagliga innehållet inte påverkade deltagarna negativt. Deltagarna informerades om 

att deras medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta undersökningen när de ville. De 

informerades om att deras namn skulle exkluderas från rapporten. Informerat samtycke var 

väsentligt då deltagarna bör vara medvetna om att deras deltagande bidrar till undersökningen 

i sin helhet, detta innefattade även att deltagarna informerades om undersökningens 

fullständiga process (Bryman, 2012: 138). 
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4 Projektbeskrivning 

4.1 Forskning 

Tidigare forskning kring the aftereffect och dess relation till visuell media har begränsats till 

exponering för tecknade och live-action serier (Chen m.fl, 2010:2). Bristen på 3D-animerad 

film och spelgrafik i befintliga studier har motiverat valet av exponeringsmaterial till denna 

studie då den enbart använder videomaterial från animerad film och datorspel. Exponeringen 

har delats upp i två kategorier; videosekvenser bestående av klipp där tydliga skildringar av 

babyschema presenteras och videosekvenser där karaktärsfysionomi förhåller sig till 

realistiska mått. Den realistiska exponeringen presenterar karaktärer med ögonstorlek som 

motsvarar naturliga och trovärdiga dimensioner, karaktärernas övriga ansiktskomponenter 

följer i de flesta fall även de naturliga dimensioner. Exponering för babyschema är central för 

undersökningen då den undersöker om deltagarnas preferens till ansikten påverkas (Lorenz, 

1981:164). Den realistiska exponeringen fungerar som kontrollexponering i denna studie. 

 

Undersökningen innehåller videosekvenser från moderna datorspel och filmer. Tre sekvenser 

från datorspel och tre sekvenser från digitala filmer inkluderas för att fördela klippen jämnt 

mellan de båda medieplattformarna. Exponering för animerade sekvenser är mer 

stimulerande än stillbilder då bilder endast vänjer åskådaren vid former medan en rörlig 

sekvens bidrar till en mer dynamisk inlevelse (Chen m.fl, 2010:2). Videosekvenser från 

diverse spel- och filmtitlar begränsades till cirka 30 sekunder per titel, med tydliga avslutade 

händelser och kameravinklar som presenterade oskymda ansiktsskildringar. Det visuella 

innehållet begränsas till handlingsbaserat innehåll då åskådaren potentiellt uppnår en naturlig 

immersion med begriplig kontext till dialogen, handlingen och karaktärerna. Dialoger eller 

konflikter som redovisas kontextlöst kan eventuellt ses av publiken som onaturliga och sökta. 

Undersökningen ämnade att möjliggöra avslappnade förhållanden för deltagarna utan att 

avslöja undersökningens syfte. Då åskådaren är mindre medveten om exponeringens syfte 

tenderar preferenser påverkas mer (Zajonc, 2001: 224). Den totala längden för exponeringen 

var menad att understiga fem minuter för att bibehålla deltagarnas aktiva uppmärksamhet 

genom undersökningstillfället. Intentionen var att skapa liknande sinnesstämning och 

atmosfär i samtliga exponeringssekvenser då det var väsentligt att inte styra filmupplevelsen.  
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Figur 4.1 Ansikten med babyschema som visas vid exponering: Alita: Battle Angel 

(2019), Big Hero 6 (2014), Ready Player One (2018), Bioshock: Infinite (2013), Super Mario 

Odyssey (2017) & Ratchet & Clank (2016) 

 

Figur 4.1 presenterar de karaktärer som medverkar i filmklippen, där varierande grader av av 

babyschema redovisas. Detaljnivån är förhållandevist jämn mellan de olika ansiktena med 

undantag av karaktärerna Alita från Alita: Battle Angel (2019) och Art3mis från Ready 

Player One (2018) där exempelvis hudtextur förser ett mer realistiskt helhetsintryck till 

porträtteringen. Ett gemensamt utmärkande attribut hos samtliga  karaktärer är ögonens 

onaturligt förstorade storlek, komponenter såsom näsa eller mun redovisar däremot inte alltid 

typiska särdrag från babyschema. Dessa avvikelser syns exempelvis på munnens bredd hos 

karaktären Ratchet från Ratchet & Clank (2016) och näsans storlek på Mario från Super 

Mario Odyssey (2017). Däremot redovisar samtliga karaktärer distinkta attribut för 

babyschema som ett rundare ansikte med liten haka. 
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Figur 4.2 Ansikten med realistiska proportioner som visas vid kontrollexponering: 

Welcome to Marwen (2018), The Polar Express (2004), Uncharted 4 (2016), Elder Scrolls 

Online: Summerset  (2018), Overkill‟s The Walking Dead (2018) & A Christmas Carol 

(2009) 

 

Karaktärer med mer realistiska ansiktsmått presenteras i figur 4.2. Detaljnivån hos 

karaktärerna skiljer sig då nyare titlar såsom Overkill‟s The Walking Dead (2018) innehåller 

en betydligt högre detaljnivå än vad tidigare varit möjligt i exempelvis animerad film som 

The Polar Express (2004). Videosekvenser innehållande barnkaraktärer tenderar att uppvisa 

minimal babyschema, denna naturliga kontext kan eventuellt påverka resultaten då det 

innehåller en form av babyschema däremot godkänns detta utifrån resonemanget att 

babyschema efterliknar barns verkliga fysionomi.  
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4.2 Progression & Designval 

 

Figur 4.3 Genomsnittligt ansikte från hemsidan faceresearch.org  (2008) 

 

En referensram för naturlig fysionomi togs fram inför produktionen. Det relativt 

genomsnittliga ansiktet hos en kvinna, se figur 4.3, användes som primär referens vid 

utformningen av 3D-artefakten. Hemsidan faceresearch.org (2008) kombinerar ansikten av 

verkliga människor för att skapa ett relativt genomsnittligt mänskligt ansikte. Varierande 

ålder och etniciteter hos 49 olika kvinnor sammanställdes till en kompositbild med naturliga 

mått och riktlinjer för artefakten. Att endast utse ett ansikte hade reflekterat subjektiv 

uppfattning av vad som anses naturligt. På grund av detta bedömdes ett ansikte med 

varierande åldrar och etniciteter lämpligt då ett genomsnitt representerar en mångfaldig 

fysionomi. Trots att det inte går att säkerställa att fördelningen av etnicitet är jämn mellan de 

olika kvinnorna kretsar artefaktens utformning inte kring etnicitet och dess roll i 

karaktärsdesign då detta inte besvarar frågeställningen. 
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Figur 4.4 Första iterationen av ansiktet 

Figur 4.4 representerar den första iterationen av 3D-modellen med applicerad textur. Denna 

iteration höll för hög nivå av realism i fråga om formspråk och detaljnivå, som minimala 

rynkor på läppar och individuella hårstrån. Ansiktet hade ett mjukare formspråk än den 

semirealistiska stil som etablerats i avsnitt 3.1, se figur 3.3. För att åstadkomma det önskade 

utseendet krävdes referenser som tydligt redogjorde de definierande särdragen för stilen. Att 

utse en primär-referens för grafisk stil underlättade stilisering av artefakten och arbetssättet.  

 

Figur 4.5 Stilisering hos karaktärer från Fortnite (2017) 

Det var möjligt att fastställa karaktäristiska särdrag utifrån spelet Fortnite (2017) och dess 

grafiska uttryck, se figur 4.5. Ytterligare en fördel med att avgränsa stilen efter en etablerad 

speltitel var att alla komponenter kunde analyseras i relation till varandra och bidra till en 

koordinerad efterliknelse och ett sammanhang. 
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Figur 4.6 Andra iteration av ansiktet med ett mer stiliserat uttryck och hög field of view 

Det visade sig att detaljnivån var genomgående ojämn mellan de olika komponenternas 

porträttering, se figur 4.6.  Hårlinjen och ögonbrynen uppnådde olika nivåer av förenkling då 

brynen uppfattades som påklistrade och inte harmoniserade med den övriga grafiska stilen. 

Ögonen inneslöts av en svart kant för att imitera ögonfransar, vilket är en tillämpad teknik 

hos förenklad grafik i karaktärsdesign hos spel med liknande grafisk stil, se figur 4.5. Denna 

kant minimerades då den ansågs för prominent för sin funktion. Slutligen jämfördes 

artefakten med referensen för att kontrollera mått och positionering. Vid granskning 

upptäcktes en markant avvikelse i ansiktets proportioner då synfältet avsmalnande ansiktet, 

därpå justerades kamerainställningarna i renderingsmjukvaran för att revidera detta.   

 

Figur 4.7 Jämförelse mellan artefakten (vänster) och referensbild (höger) 

 

Ovan illustreras 3D-artefaktens dimensioner i juxtaposition till referensen, se figur 4.7. 

Ögon- och läppformen har frångått referensen då avsikten var att följa ett naturligt mått på 
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ansiktets komponenter och inte formen. Den utsedda grafiska stilen har även påverkat 

artefaktens utformning, då attribut som näsrygg har plattats till för att simulera ett stiliserat 

uttryck. Ytdetaljer som porer eller rynkor har utelämnats då den utvalda grafiska stilen kräver 

en slätare och mer förenklad apparans. 

  

 

Figur 4.8 Slutgiltiga artefakten 

Den slutliga renderingen av ansiktet med fullständig texturering, topologi och ljussättning 

syns i figur 4.8. I denna iteration har hårlinjen och ögonbrynens texturering samt 

kamerainställningarna korrigerats inför nästa fas av artefaktens behandling. Nästa moment 

bestod av fotoredigering där fem varianter av ansiktet framställdes med varierad nivå av 

babyschema. Ansiktet presenterades framifrån framför en neutral bakgrund, vilket motiveras 

av liknande undersökningar som erhållit goda resultat med detta förfarande (Seyama & 

Nagayama, 2009:26). Deformationen utfördes inledningsvis genom att klippa ut ansiktets 

olika komponenter för att sedan förminska, förstora eller förflytta dessa. En nackdel med 

denna metod var att skarpa kanter mellan klippningsgränsen och originalbilden krävde 

manuell retuschering. Denna teknik bedömdes ineffektiv då mycket arbetstid krävdes för att 

framställa stilrena resultat, se figur 4.9 nedan. För att åstadkomma effektivare resultat 

användes istället en förflyttningsteknik med en mjuk och elastisk typ av funktion.   
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Figur 4.9  Tidig iteration av modifierat ansikte med tydligt synliga sömmar  

 

Vid testning framkom det att de första iterationerna av ansiktena krävde korrigering, se figur 

4.10 nedan, då de olika ansiktena ansågs inkonsekventa i form. Sex nya versioner skapades 

som ämnade att stegvis emulera babyschema utan osammanhängande avvikelser, se figur 

4.11.  

Figur 4.10 Första iterationen av de olika ansikten i sekventiell ordning 

 

Efter testning utfördes ytterligare ändringar av artefakten, se figur 4.10. Ansikte 0 togs bort 

då anledning att inkludera en version med motsatt mått till babyschema saknades samt 

bedömdes inte värdefullt för undersökningens syfte. Även ansikte 3 togs bort då ansiktena 3 

och 4 upplevdes snarlika. En extremare rendering av deformation framställdes då den tidigare 

extrema varianten inte uppfattades överdriven nog.  
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Figur 4.11 Slutlig version av de olika ansiktena i sekventiell ordning 

 

De slutgiltiga versionerna av de olika ansiktena kan ses i ses Appendix  B, C, D, E och F. För 

att beräkna procentuella skillnader hos artefaktens varianter mättes först originalets 

ansiktsmått. Komponenter som mättes var ögonhöjd- och bredd, näsbredd, munhöjd och 

bredd, avståndet mellan haka och mun, mellan haka och näsa, samt huvudhöjd och bredd. 

Samtliga procentuella förändringar i ansiktenas mått beräknades enligt figur 4.12 nedan: 

 

Figur 4.12 Tabell med de olika ansiktenas procentuella ökning och minskning 

4.3  Förstudie 

Pilotstudien förbereddes med bildspel av ansiktena för att utreda vilket upplägg som var mer 

fördelaktigt. De olika uppläggen presenterade i varierande ordningsföljder av ansiktena före 

och efter exponeringsavsnittet, se figur 4.13. Datan sammanställdes i tabeller där samtliga 

svar organiserades i olika diagram utifrån kategorierna ―före och efter exponering‖ samt 

utifrån de olika exponeringstyperna. Återkoppling uppgav att deltagare upplevde 

enkätfrågorna snarlika och att vissa skalor inte representerade rimliga motsatser gentemot 

varandra. Samtliga deltagare upplevde minskad motivation efter exponering och uppgav att 

undersökningen kändes repetitiv.  
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Figur 4.13 Tabell som visar de olika uppläggen 

 

Upplägg Blå följde samma slumpmässig ordning av ansiktena både före och efter exponering, 

medan upplägg Röd följde en slumpmässig ordning innan exponering och därefter en 

sekventiell ordning från neutralt till extrem babyschema efter exponeringen. Pilotstudien 

genomfördes med tre deltagare åt gången där antingen det blå eller det röda upplägget 

applicerades med antingen realistisk exponering eller exponering för babyschema. Ett 

förberett manus lästes upp av testledarna och sedan sändes en digital enkät till deltagarnas 

mobiltelefoner, se appendix G. Varje ansikte presenterades drygt 30 sekunder där deltagarna 

besvarade enkätfrågorna. Efter att första halvan av enkäten besvarats presenterades den 

relevanta exponeringssekvensen, därefter besvarade deltagarna resterande enkätfrågor. Flera 

deltagare uppgav att ―gullig‖ och ―obehaglig‖ inte var lämpliga motsatsalternativ i enkäten. 

En deltagare tolkade ansiktet som manligt vilket påverkade deltagarnas svar då hen utgick 

ifrån detta för att avgöra om ansiktet bedömdes tilltalande. Då artefaktens utseende avsiktligt 

utformats som kvinnligt bedömde projektgruppen att det vid den slutliga iterationen måste 

framgå tydligare. Förslaget att inkludera en blank sida emellan ansiktena gavs även då 

deltagaren hade svårt att avgöra när bildspelet bytte bild. 
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Figur 4.14 Snittpoäng för Ansikte 1 i upplägg Röd och Blå 

 

Figur 4.14 ovan illustrerar snittpoängen som tilldelats ansikte 1, se appendix B, i upplägg 

Röd. Snittpoängen är den genomsnittliga summan av tilldelade poäng från poängskalan 

mellan motsatsorden, exempelvis ―naturlig (1)‖ till ―onaturlig (6)‖. Det framgår tydligt  att 

den realistiska exponeringen har en positiv påverkan på preferenser för realistiska mått 

medan preferenser till ansikten med babyschema påverkas negativt efter observation av 

realistisk exponering. Resultaten korresponderar med teorier om att gullighet motsvarar 

undergivenhet (Genosko, 2005:4). I upplägg Blå, uppfattades ansikte 1 som gulligare och mer 

tilltalande efter att deltagarna tagit del av den realistiska exponeringen, vilket tyder på en 

preferens för naturliga ansikten. Exponering för babyschema gjorde att ansikte 1 upplevdes 

mindre gulligt men något mer tilltalande vilket indikerar att preferenser till babyschema 

skiftat något efter exponering. 
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Figur 4.15 Snittpoäng för Ansikte 5  i upplägg Röd och Blå 

 

Figur 4.15 visar att exponering för babyschema ökade positiva responser till ansikten med 

samma typ av fysionomi då deltagarna bedömde ansiktet gulligare och mer tilltalande, medan 

den realistiska exponeringen påverkade uppfattningar negativt där ansiktet ansågs 

obehagligare och äckligare än tidigare. Deltagarna bedömde ansikte 5, se appendix F, mer 

obehagligt och äckligt efter exponering för babyschema, medan realistisk exponering inte 

hade inverkan på preferenser. Dessa resultat korresponderar inte med tidigare vetenskap som 

presenterats (Zajonc, 2001: 224; Chen m.fl, 2010; Shen m.fl, 2012:2073; Webster & Maclin, 

1999:648). Det röda upplägget tyder på proportionellt stigande betygsättningar, medan en 

slumpmässig ordningsföljd av ansiktena visar naturligt avvikande mönster och mer 

sporadiska responser  till olika grader av babyschema. Då deltagarna kunde ana vilket ansikte 

som näst skulle presenteras i den sekventiella ordningsföljden kan detta ha påverkat 

resultaten. Den slumpmässiga ordningen gav upphov till mer spontana reaktioner vilket 

potentiellt speglar en verkligare respons från åskådaren, utifrån detta resonemang valdes detta 

upplägg för huvudundersökningen.   
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes i en biosal där ett relativt stort antal deltagare hade möjlighet 

att delta samtidigt. Undersökningen innehöll 70 respondenter där samtliga var mellan 18 och 

30 år gamla. Lokalen tillhandahöll optimala förhållanden för undersökningen såsom minimal 

möjlighet till ögonkontakt, lågintensiv ljussättning samt en omfattande skärmstorlek för en 

komplett tittarupplevelse. Omständigheterna etablerade bekvämlighetsfaktorer som tidigare 

bevisats effektiva för preferensanpassning (Zajonc, 2001: 224) Schemaupplägg framställdes 

för att kontrollera att hälften av deltagarna tog del av varje exponeringstyp. Grupperna gavs 

muntliga instruktioner, därefter skickades enkäten till deras mobiltelefoner och 

undersökningen inleddes därpå. Aspekter som potentiellt påverkat resultaten innefattar 

exponeringstid, bildspelsformat samt videoupplägg. Tidigare experiment inom detta 

ämnesområde har innefattat längre exponeringstid där 20 minuter av stimuli visats för 

deltagarna (Chen m.fl, 2010:380). Då denna undersökning endast innefattade tre minuter av 

exponeringsmaterial kan resultaten reflektera svagare tendenser än vad längre exponeringstid 

kunnat åstadkomma. Bildspelen presenterade varje ansikte i 30 sekunder innan 

nästkommande ansikte uppvisades. Denna extensiva exponering av varje individuellt ansikte 

kan ha påverkat uppfattningen av nästkommande ansikte inom ramarna av the after effect då 

exponering för visuell stimuli tidigare visats vara effektiv även inom korta tidssekvenser 

(Webster & Maclin, 1999). Därav implementerades en blank sida mellan ansiktena för att 

avbryta den ständiga stimulin och motverka influens från föregående ansikte.  

 

5.2 Resultat 

Ett genomsnitt för samtliga svar beräknades före och efter exponering, samt granskades 

utifrån de olika urvalsgrupperna. Poängskillnaden före och efter jämfördes för att ge en 

överblick av förändringsfaktorn. Förändringsvärdet illustrerades i grafer där resultatet från 

exponeringstyperna likställdes. Resultaten analyserades utifrån hur deltagarna själva bedömt 

sina konsumtionsvanor av animerad media men även utifrån svarsdata från män och kvinnor 

där endast minimala skillnader märktes, vilket diskuteras begränsat då genus inte är centralt 

för undersökningens syfte. Graferna nedan illustrerar förändringar i respondenternas 

uppfattningar av ansiktena före och efter exponering. Enkätalternativ associerade med ett 

positivt värde såsom ―gullig‖, ―tilltalande‖, ―naturlig‖ och ―dominant‖ inkluderades i 

graferna för att tydligare kunna avläsa datan då en negativ poängförändring logiskt innebär en 

negativ förändring i uppfattning. Ett nollvärde innebär att uppfattningen förblivit oförändrad 

efter exponeringsavsnittet då värdet redovisar poängskillnaden som tilldelats vid de två skilda 

tillfällena. Resultaten har delats in i två kategorier, ―babyschema‖ och ―kontroll‖, för att 
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verifiera om exponering för babyschema i realitet influerar uppfattning av ansikten. I graferna 

nedan presenteras resultaten från deltagare som tagit del av exponering för babyschema med 

hjälp av den blå linjen och kontrollgruppens resultat av den röda. 

 

Figur 5.1 Graf som presenterar förändrade uppfattningar hos de olika 

exponeringsgrupperna till ansikte 1 & 2 

Resultaten för ansikte 1 presenterar snarlika  kurvor hos grupperna då samma typ av 

förändringsmönster kan ses med en aning olika intensiteter, se figur 5.1. Ett motsatt utfall kan 

observeras hos ansikte 2 där deltagare som exponerats för babyschema bedömde ansiktet mer 

tilltalande och dominant efter exponering medan kontrollgruppen redovisade motsatta 

känslor. Resultaten för ansikte 2 visar att ett ansiktet med en mild nivå av babyschema 

bedömdes en aning naturligare oavsett exponeringsinnehåll. Datan från ansikte 2 visar även 

att exponering innehållande babyschema medför ett helt poängsteg ökad upplevd dominans 

och hur tilltalande ansiktet uppskattades följande stimulin, medan realistisk stimuli medförde 

mer negativa responser till mild babyschema.  
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Figur 5.2 Graf som presenterar förändrade uppfattningar hos de olika 

exponeringsgrupperna till ansikte 3 & 4 

Figur 5.2  visar en ökning i positiv respons, där ansikte 3 bedömdes mer naturligt, gulligare 

och mer tilltalande efter visuell stimuli från babyschema. Ansikte 4 bedömdes även positivt 

på dessa punkter däremot framgår inte dessa tendenser lika tydligt som i utfallet hos ansikte 

3. Kontrollgruppens svar visar att exponering för realistiska karaktärer medförde negativa 

känslor gentemot båda ansiktena, i synnerhet ansågs ansikte 4 betydligt mindre naturligt efter 

exponering för realistiska ansikten. 

 

 

Figur 5.3 Graf som presenterar förändrade uppfattningar hos de olika 

exponeringsgrupperna till ansikte 5 

Ansikte 5 besitter den högsta nivån av babyschema i undersökningen, se figur 5.3, där 

betraktarnas uppfattningar förskjutits i negativ riktning oavsett exponeringsinnehåll. Här 

visar resultaten att denna proportionella ansiktsdeformation inte längre påverkas positivt av 

exponering. Detta är en avvikelse från tidigare mönster. Teorin om att exponering för 
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babyschema influerar preferenser till naturliga ansikten negativt gav inget utslag, istället 

tilldelades majoriteten av ansiktena positivare resultat oavsett visuell stimuli. Ett högsta värde 

för ett positivt förändringsvärde i den blå kurvan noteras hos ansikte 3, där en relativt tydlig 

skildring av babyschema syns till, se figur 5.2. I detta fall syns det att exponering för 

babyschema influerar preferenser till ansikten med proportionerliga överdrifter avsevärt mer 

positivt. Trots att ansikte 4 ackumulerat ett högre poängsnitt efter exponering är denna 

ökning relativt mindre än den hos ansikte 3.  

5.2.1  Resultat utifrån urvalsgrupper 

En undersökningspunkt för studien var deltagarnas konsumtionsvanor av animerad media i 

olika former exempelvis spel, film eller animerade serier. Enkäten efterfrågade deltagarnas 

självskattning angående deras konsumtionsvanor av tecknad eller animerad media och 

delades utifrån detta in i kategorierna ―regelbundet‖, ―ibland‖ eller ―sällan‖. Respondenter 

som angav att de sällan konsumerade animerad media uppgav kontrasterande svar i 

juxtaposition till övriga deltagare. Problematik uppkom då den gula kurvan endast 

representerar ett genomsnitt mellan två respondenter medan den blå kurvan representerar ett 

genomsnitt mellan 23 deltagare. Graferna nedan redovisar endast data från deltagare som 

exponerats till babyschema då kontrollexponeringens syfte var att kontrollera om 

babyschema faktiskt influerade preferenser. 

 

 

Figur 5.4 Graf som presenterar förändrade uppfattningar till ansikte 1 & 2 uppdelat 

enligt deltagarnas olika vanor 
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De regelbundna mediekonsumenterna uppvisade negativa förändringar gentemot ansikte 1 

följande exponering, medan deltagare som konsumerar animerad media ibland redovisade 

starkare preferenser till det naturliga ansiktet, se figur 5.4. Resultaten för ansikte 2 visar att 

regelbundna mediekonsumenter upplevde en positivare förändring medan deltagare som 

sällan konsumerar denna typ av media demonstrerade negativa förändringar. Resultaten 

illustrerar att regelbundna mediekonsumenter tenderar att vara mer benägna att influeras av 

exponering för babyschema, där exponering med större effektivitet förskjuter uppfattningar 

till naturliga ansikten åt negativa värden.  

 

 

Figur 5.5 Graf som presenterar förändrade uppfattningar till ansikte 3 & 4 uppdelat 

enligt deltagarnas olika vanor  

 

Samtliga deltagare bedömde ansikte 3 som mer naturligt och gulligt efter exponering, 

däremot presenteras en kraftigare förskjutning av samma natur gällande hur tilltalande eller 

dominant ansiktet anses hos sådana som ibland konsumerar media, se figur 5.5. Regelbundna 

konsumenter bedömde ansikte 4 mindre gulligt men samtidig mer tilltalande, medan 

deltagare som ibland konsumerar animerad media upplevde motsatta förändringar. Trots att 

deltagargruppen som sällan konsumerar media endast bestod av två respondenter syns tydliga 

positiva förskjutningar genomgående i alla enkätfrågor där ansiktet tilldelades 1,5 poäng 

högre som konsekvens av exponering. 
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Figur 5.6 Graf som presenterar förändrade uppfattningar till Ansikte 5 uppdelat enligt 

deltagarnas olika vanor 

 

I figur 5.6 illustreras att regelbundna mediekonsumenter enbart upplevde positiva 

förskjutningar gentemot ansikte 5. Den röda och blå kurvan bekräftar att ansikte 5 bedöms 

naturligare efter exponering. I ett flertal fall har ansikten med låga poängtilldelningar 

gällande ―gullig‖ sammanfallit med en högre poängsättning av ―tilltalande‖. Detta indikerar 

att tilltalande ansikten inte alltid korrelerar med uppfattad gullighet och att tydligare 

skildringar av babyschema bedöms mer undergivna men även äckligare. Av deltagarna som 

exponerades för babyschema identifierade sig 43% som kvinnor och 52% som män.  

 

5.3 Slutsatser 

Ansikte 1 framställdes utifrån naturliga proportioner, som följd av detta förväntades 

exponering för babyschema resultera i negativa responser till naturliga ansikten, resultatet 

visade motsatsen. Framgående indikationer visar att ansikten med babyschema i flera fall 

upplevs gulligare och mer tilltalande efter att betraktaren tagit del av animerad media 

innehållande babyschema framför deltagare som exponerats för digitala ansikten med 

realistiska proportioner. Resultatet bekräftar att toleransen för fysionomiska överdrifter är 

möjlig att förflytta mot en positivare uppfattning med hjälp av exponering i viss utsträckning. 

Vid granskning av svarsresultaten, se appendix L samt M,  kan slutsatsen dras att exponering 

för babyschema inte längre frambringar en positiv respons inför extrema överdrifter av 

fysionomi som hos ansikte 5. Då ansikte 4 tilldelades positiva poängförändringar följande 

exponering för babyschema är ansikte 5 det enda som genererade en negativ förändring av 

uppfattning hos deltagare. Detta är intressant då det tyder på en gräns där överdrifter av 

babyschema istället frammanar en motsatt effekt. I relation till frågeställning kan man 

konstatera att uppfattningar påverkas positivt till figurer med babyschema efter exponering, 

en gräns syns däremot i undersökningen där övergången mellan ansikte 4 och ansikte 5 

exemplifierar detta. Kontrollgruppens resultat understryker detta ytterligare då deltagarna 

som exponerats till realistiska media demonstrerade negativa förändringar av uppfattning 
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redan hos ansikte 3. Ansikte 3 uppvisar en påtaglig övergång mellan positiva och negativa 

poängtilldelningar som direkt resultat av de olika exponeringsinnehållen.  

 

Regelbundna konsumenter av animerad media tenderar att föredra fysionomi med 

babyschema framför ett naturligt ansikte medan deltagare inom deltagargruppen med lägre 

konsumtionsvanor tenderar att uppleva svagare preferenser till digitala figurer med 

babyschema. De som regelbundet konsumerar animerad media tycktes bedöma ansikten med 

hög grad av babyschema som mer naturligt efter exponering för media innehållande 

babyschema. Det är inte möjligt att bekräfta hur deltagare med ovana gentemot animerad 

media påverkas då respondentgruppen endast utgjordes av två individer. Resultatet pekar mot 

att exponering för babyschema bidrar till negativa förskjutningar av preferens gentemot 

naturliga ansikten trots att tendenserna är milda bland de som ibland konsumerar animerad 

media. Utifrån resultaten framgick det att kvinnor tenderar att uppleva kraftigare 

förskjutningar av uppfattningar följande visuell stimuli medan resultaten från de manliga 

respondenterna förhöll sig närmre ett nollvärde. Svarsresultaten från de manliga och 

kvinnliga deltagarna förändrades i flera fall enligt samma kurva med olika intensitet, vilket 

pekar mot att genus inte påverkar uppfattning av ansikten i en större utsträckning. 

 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Utifrån undersökningens resultat kan tendenser spåras gällande mediaexponering och dess 

inverkan på åskådares respons gentemot digitala figurers ansiktsfysionomi. Studien ämnade 

att utreda huruvida visuell exponering tillät en förskjutning av preferenser till digitala 

ansikten med babyschema. Undersökningen syftade även till att definiera en eventuell gräns 

gällande gullighet och obehag i relation till deformation, samt om denna gräns var möjlig att 

förflytta genom exponering. Deltagarnas kön och mediekonsumtionsvanor efterfrågades för 

att utvärdera eventuella mönster i uppfattningar. Resultaten bekräftar att toleransen till 

fysionomiska överdrifter är möjlig att förflytta mot en positivare uppfattning med hjälp av 

exponering i en viss utsträckning. Kvinnor tenderar att uppleva kraftigare förskjutningar från 

visuell stimuli framför män. Resultaten från ansikte 5 förmedlar att extrem babyschema inte 

längre påverkas positivt av exponering medan resultaten för ansikte 3 presenterar en 

höjdpunkt för babyschema beträffande positiva responser till exponering. Trots att denna 

marginal är minimal visar resultaten att ansikte 3 tilldelats en kraftigare positiv förskjutning 

än de andra ansiktena, se appendix L och M. 
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6.2 Diskussion 

Granskning av undersökningens utfall indikerar mönster relaterat till vad tidigare forskning 

uppgett beträffande gullighet och dess samband till uppfattad undergivenhet (Genosko, 

2005:4; Isbister, 2006). Resultaten indikerar att högsta nivån av babyschema tilldelats lägst 

poäng i kategorin ―gullig‖ men även högst poäng angående ―undergivenhet‖, medan 

naturligare ansikten bedöms gulligare och mer dominanta. Detta avviker från tidigare 

antaganden inom ämnesfältet som menar att gullighet korrelerar med undergivenhet och tyder 

istället på att applicerad babyschema och infantilisering korrelerar med undergivenhet medan 

gulliga ansikten inte nödvändigtvis har direkta anknytningar till undergivenhet. Regelbundna 

mediekonsumenter bedömde grov babyschema naturligare efter exponering innehållande 

samma typ av utseende, samt ansikten med verkliga proportioner som mindre naturliga. Detta 

visar tendenser gällande mediaexponering och dess inverkan på åskådares uppfattning av 

digitala figurers ansiktsfysionomi, vilket speglar hur media innehållande babyschema 

potentiellt bidrar till att naturliga ansikten inom medierade gestaltningar kan anses mindre 

tilltalande då en preferens bildas utifrån exponering under lång tid (Zajonc, 2001: 224). Då 

artefaktens utformning utgick från en semirealistisk stil förhåller sig resultatet till att endast 

spegla uppfattning av babyschema hos medierade stiliseringar. Trender inom karaktärsdesign 

genomgår förändringar med tiden vilket innebär att den sociala påverkan på lång sikt inte 

nödvändigtvis fortsätter i en bestämd riktning. 

 

Studien har gett liknande utslag som tidigare studier etablerat angående förändrade 

uppfattningar av mänskliga ansikten med onaturlig ögonstorlek följande animerad exponering 

genom the after effect (Chen m.fl, 2010). Resultaten bekräftar att kortvarig exponering har ett 

märkbart inflytande hos  betraktaren då undersökningen endast innefattade tre minuter visuell 

stimuli medan tidigare studier tillämpat över 20 minuter exponering med liknande resultat 

(Chen m.fl, 2010:380). Visuell stimuli kan därmed användas för att manipulera åskådares 

preferenser, vilket potentiellt kan normalisera och förskjuta uppfattningen av naturliga 

ansikten långsiktigt. I sin tur kan detta influera hur individen betraktar samhället och 

omvärlden, exempelvis den japanska kulturen som praktiserar gullighetstrenden (Clasen, 

2012:227; Taggart, 2018). The mere exposure effect och the after effect demonstreras och 

verifieras genom detta på ett påtagligt sätt genom resultaten. Deltagarna upplevde negativa 

känslor gentemot ansikte 3, 4 och 5; där ansiktena placerades närmare ―obehaglig‖, ―äcklig‖ 

och ―onaturlig‖ i enkätskalorna. Detta kan förknippas till känslor av kuslighet eller the 

uncanny (Freud, 1919:219). Gränsen som urskiljer där digitala ansiktsdeformationer övergår 

till omänskligt och obehagligt kan jämföras med the uncanny valley där robotiska och 

onaturliga ansikten väcker obehag framför känslor av gullighet (Mori, 2012; Shen m.fl, 



 

 

37 
 

2012:2073). Exponering applicerat som ett verktyg kan användas för att överkomma negativa 

uppfattningar gentemot onaturliga skildringar.  

6.2.1  Trovärdighet 

För att säkerställa att undersökningen genererade användbara resultat i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning genomfördes fem separata pilottest. För att kontrollera att 

enkätfrågorna besvarade frågeställningen på ett konkret sätt genomfördes ett antal förstudier 

och revideringar. Detta förhindrade eventuella störningsmoment samt tillät upplägget att hålla 

begriplig struktur. Undersökningslokalen gav upphov till ett bekvämt och realistiskt scenario, 

vilket förser studien med verklighetsförankrade responser. Validitet hos tidigare studier inom 

ämnesområdet har kritiserats på grund av onaturliga och sterila förhållanden undersökningen 

genomförts i,  då ett verkligt scenario inte speglas i en labbmiljö (Chen m.fl, 2010:2). 

Urvalsgruppen gällande konsumtionsvanor var dock obalanserad då ett fåtal respondenter 

utgjorde  gruppen som sällan konsumerade media. Datan utifrån denna urvalsgrupp blev 

därmed oanvändbar då inga trovärdiga mönster kan bekräftas, ett mer omfattande antal ovana 

mediekonsumenter hade försett den delen av studien med kredibilitet och användbar data. 

Denna inkonsekventa uppdelning uppkom då datan baseras på deltagarnas egna 

självuppskattning angående deras vanor och inga absoluta definitioner angavs. 

6.2.2   Etiska aspekter 

En etisk aspekt utifrån studiens genomförande som bedöms relevant av projektgruppen är det 

faktum att det naturliga ansiktet potentiellt uppfattas som normerande. Då en genomsnittlig 

fysionomi togs fram för att inkludera en mångfald av etniciteter utgjordes cirka 53% av 

kompositbilden av kaukasiska kvinnor och representerar därmed  inte ett internationellt 

genomsnitt naturligt fysionomi. Syftet med referensmaterialet var däremot att erhålla relativt 

neutrala mått för det realistiska ansiktets fysionomi och innehöll inte värdering kring ett 

normalt utseende. Rekryteringen av deltagare skedde via nätet där ett excelark publicerades 

för att uppmärksamma undersökningen och förhoppningen att mana frivilliga respondenter. 

Excelarket presenterade de tillgängliga tider där individen själv valde lämpligast 

undersökningstillfälle. Detta gjorde att deltagarnas inskrivna namn synliggjordes till de  med 

tillgång till excelarket. Detta tillvägagångssätt visade sig vara effektivt och flexibelt för att 

rekrytera ett stort antal respondenter men utelämnade deltagarnas anonymitet gentemot 

varandra. Undersökningen ägde däremot rum i samband med 20 andra deltagare åt gången 

vilket kan argumentera för att publicering av excelarket inte kränkte deltagarens integritet. 

Neoteniskt utseende hos karaktärer innefattar infantilt utseende i kombination med sexuell 

mognad. Problemställning till detta  kan förekomma då sexualisering av barn i film och spel 

kan normalisera pedofili genom problematiska karaktärsskildringar. Karaktärer som Betty 

Boop antyder vuxen ålder vid första anblick medan karaktärens fysionomi samtidigt 
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kommunicerar ett infantilt och outvecklat utseende. Då tidigare studier bevisat att samhället 

påverkas både långsiktigt och kortsiktigt är det väsentligt att uppmärksamma hur kreatörer 

praktiserar sitt inflytande. Digitala karaktärer eller manipulerade avbildningar kan potentiellt 

influera samhällets normer men med denna insikt är det möjligt att via informerade val driva 

samhället mot en sundare och mer realistisk samhällsbild (Angier, 2006; Zajonc, 2001). 

 

6.3 Framtida arbete 

Framtida arbeten kan eventuellt undersöka hur babyschema applicerat på manliga figurer 

uppfattas gentemot kvinnliga figurer besittande babyschema i en spelmiljö. Tidigare 

forskning antyder att babyschema hos män uppfattas mer negativt än deras kvinnliga 

motsvarighet (Berry & McArthur, 1985:316). Uppgifter från pilotstudien uppgav att en 

respondent influerades av att figuren avlästes tillhörande manligt kön, vilket motiverar 

huruvida denna aspekt kunnat drivas vidare och medföra insiktsfulla upptäckter. Skulle 

studien innefatta resultat från ett mer omfattande spektrum av deltagare från olika kulturer 

och hur dessa influeras av digitala karaktärer kunde detta vara intressant att utforska. Att 

utföra en liknande undersökning på japanska studenter hade möjligtvis resulterat i ett 

annorlunda utfall då det japanska samhället inom media redan influeras kraftigt av gulliga 

och digitala karaktärer (Taggart, 2018). Ett spelföretag hade med fördel kunnat utnyttjat 

dessa insikter vid karaktärsdesign och hjälpt kreatörer avsiktligt utforma spelkaraktärer för att 

väcka specifika emotionella responser hos spelaren exklusivt baserat på fysionomi. Detta 

tillåter producenter att manipulera spelupplevelsen på en djupare nivå och kan effektivisera 

narrativ inom spelet. 
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