
 

 

  

  
WALKING CRAZY? 

En beteende- och rörelsestudie om stereotypa 

labila skurkar. 

WALKING CRAZY? 

A behaviour- and movement study of 

stereotypic unstable villains. 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2019 

 

Klara Carlsson 

 

Handledare: Lars Kristensen 

Examinator: Lars Vipsjö 

 



 

Sammanfattning  

 

Arbetet fokuserar på stereotyper om labila skurkar och deras rörelsemönster. Studien 

tittar på animationens historia från Disneys tid och framåt samt skurkens narrativa 

syfte, för att undersöka hur stereotypen används och varför.  Studien utforskade 

huruvida en animerad figur uppfattades som skurk baserat på sitt rörelsemönster. För 

att göra detta skapades två animationer vilka båda baserades på analyserade 

skurkkaraktärer från spel. En animation var överdriven och den andra kontrollerad.  En 

kvantitativ studie med semi-strukturerad intervju och en kompletterande enkät 

genomfördes på 10 deltagare, vilka delades upp i två grupper baserat på vilken 

Animation de fick se först.  Resultaten varierade beroende på vilken animation som 

visades först. Framtida arbeten kan genomföra studien på en 3D-modell för att få ett 

mer avläsbart resultat. Undersökningen utfördes på spelare men kan med fördel utföras 

på spelutvecklare för att väcka uppmärksamhet för stereotypens potentiella skadlighet.  

Nyckelord: Mental ohälsa, Rörelsestudie, Stereotyper, Skurk  

     



 

Abstract  
 

The work focuses on stereotypes about unstable villains and their movement patterns. The 

study looks at the animation's history from Disney's time and forward, as well as the 

narrative purpose of the villain, to investigate how the stereotype is used and why. The study 

explored whether an animated figure was perceived as a villain based on his movement 

pattern. To do this, two animations were created, both of which were based on analyzed 

villains characters from games. An animation was exaggerated and the other controlled. A 

quantitative study with semi-structured interview and an additional survey were conducted 

on 10 participants, which were divided into two groups based on which animation they saw 

first. The results varied depending on which animation was shown first. Future work can 

carry out the study without a 3D model to get a better result. The survey was performed on 

players but may be performed on game developers to raise awareness of the potential 

harmfulness of the stereotype.  
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1 Introduktion  

  
Idag ifrågasätts och kritiseras karaktärer i både film och spel som anses vara stereotypiska, 

främst i förhållande till etnicitet och genus. Men vad beträffar stereotyper om mental ohälsa, 

främst i förhållande till skurkar i spel och film, så är detta inte ett lika utforskat eller 

ifrågasatt ämne. Att den mentala ohälsan mer frekvent kopplas till skurkarna snarare än 

hjältarna i media, riskerar att förstärka den negativa syn som allmänheten redan verkar ha 

mot mental ohälsa. Stigma kring mental ohälsa har länge funnits, och trots att det idag talas 

mer öppet om detta så är förståelsen hos allmänheten för många diagnoser låg. Detta gäller 

främst grova diagnoser som schizofreni och psykoser, vilket är något som verkar bli fokus 

när orden mental ohälsa yttras, och allmänheten verkar ännu inte fullt förstå eller acceptera 

de som lider av dessa diagnoser.   

  
Karen felt that even without an official label, the term mental illness was itself a badge 

of notoriety. As she put it, ‘It’s like a stereotype, mental health you know . . . you’re an 

axe murderer or whatever.’  

(Green, Heyes, Dickinson, Withtaker & Gilheany 2003)  

  
Potentiellt problematiskt är att alla som lider av mental ohälsa riskerar att grupperas in i en 

och samma definition: De har alla en mental sjukdom. Detta kan vara skadligt både för 

allmänhetens syn på dessa individer, och är även något som gör att de som lider av mental 

ohälsa inte vill prata om sin diagnos då de känner att allmänheten inte kommer förstå och 

istället dra förutfattade meningar. Samtidigt verkar ett nyfunnet intresse för mental ohälsa 

ha uppkommit i dagens samhälle, då både spelutvecklare och konsumenter inte skyr undan 

från att diagnostisera karaktärer i spel och annan media, och sätta stämplar på karaktärer 

som antingen porträtterar en psykisk sjukdom felaktigt, eller inte lider av någon psykisk 

sjukdom överhuvudtaget.  

  
Den här studien ämnade undersöka och lägga grund för framtida arbeten inom området, 

genom att analysera animationen som medium och dess koppling till porträtteringen av 

stereotyper. Främst inom spel, samt undersöka stereotyper kring skurkar och mental ohälsa 

inom olika medier. En artefakt har skapats och testats för att undersöka spelares uppfattning 

av detta. Flera faktorer hölls i åtanke under arbetets gång, detta för att skapa tydlig förståelse 

och undvika att dra felaktiga eller bristfälliga slutsatser eller paralleller. Eftersom mental 

ohälsa och stereotyper kring hur en karaktär som lider av detta beter sig och rör sig är fokus, 

så diskuterades inte karaktärers utseende och visuella design, istället fokuserar studien på 

stereotypiska rörelsemönster och beteenden som kopplas till skurkar och mental ohälsa. 

Även narrativ diskuteras för att undersöka vad som kan vara skadliga stereotyper kontra vad 

som behövs av en skurk-karaktär för att den ska spela ut sin roll korrekt i en berättelse, 

utifrån ett dramaturgiskt perspektiv.    

  
Av betydelse att nämna är även att denna studie undersöker animation från Walt Disneys tid 

och framåt, trots att animation redan fanns innan Walt Disneys tid. Detta för att det var just 

Disney och hans animatörer som skapade de 12 animationsprinciperna (Thomas & Johnston 

2013) vilka än idag används av animatörer världen över, och således lade de grund för mediet 

som det ser ut idag. Det finns med stor sannolikhet animatörer som inte baserar sina 

animationer på dessa principer, men det är inte studiens fokus.  
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2 Bakgrund  

För att förstå och ingående analysera skurkar som porträtterar mental ohälsa inom spel, 

underlättar det att dela upp ämnet i kategorier varpå var och en analyseras och diskuteras 

för sig. Animation kan ses utifrån minst två olika perspektiv; perspektivet av skaparna av 

animationen, och konsumenterna.  Skapande-perspektivet är viktigt att förstå då syfte och 

avsikt i porträtteringar är relevant för studien. Konsumenternas syn och åsikt är relevant då 

de ekonomiskt bidrar till att uppmuntra skaparna att producera en produkt som säljer, samt 

att det intresse som tycks finnas bland användare idag kring mental ohälsa är relevant för 

studien då det är spelares uppfattning som undersöktes.   

Stereotyper kring skurkar diskuteras först mer separat från mental ohälsa och i förhållande 

till narrativ, för att klargöra vad en stereotypisk skurk är och varför. Därpå diskuteras 

faktorn mental ohälsa i förhållande till skurken och den potentiella problematik som finns 

kopplat till detta.  

  

2.1 Animation ur ett skapande-perspektiv  

Animation är idag något som brukas i många olika typer av medier i olika syften.  

Mediet har växt från att vara strikt 2D-baserat, till att inkludera 3D-animation och så kallad 

CGI: Computer Generated Imagery, vilken bygger på skådespelarnas rörelser och 

ansiktsuttryck vilka spelas in med hjälp av Motion Capture och sedan omarbetas digitalt för 

att få dem att se ut som aliens, drakar eller djur. Detta gjordes exempelvis med Smaug i filmen 

Hobbit: Femhäraslaget (2014) eller tigern i filmen Berättelsen om Pi (2012). Idag används 

inte animation endast för film och serier med ambitionen att underhålla, det används i 

exempelvis spel och reklam likaså.  

Spelindustrin och den animation som görs på en sådan plattform grundas trots utvecklingen 

på många vis i den animation som gjordes på Walt Disneys tid. De tidigare nämnda 12 

Animationsprinciperna (Thomas & Johnston 2013) vilka Disneys animatörer skapade, har 

blivit en grundpelare för majoriteten av den animation som görs och dessa principer lärs ut 

och används av så väl film- och serieanimatörer som spelanimatörer. Principerna är en sorts 

vägledning för animatörer dels för att skapa dynamiska och effektfulla animationer som 

förmedlar vad som sker och får animationen att bli intressant att se på, men även så att flera 

animatörer som arbetar på samma projekt kan enas om ett antal principer att förhålla sig till 

så att animationerna i ett projekt blir mer enhetlig. Det blir också lättare för animatörer att 

kommunicera med andra animatörer gällande förändringar som bör göras i en animation, till 

exempel om de tycker att en karaktär har för lite squash and stretch vilket får ett objekt eller 

en karaktär att upplevas mer organisk genom att figuren trycks ihop och dras ut. På så vis är 

detta som ett eget språk specifikt för animatörer.   

Detsamma gäller Labans rörelseteori (Newlove & Dalby 2004) vilken också i hög grad används 

av animatörer idag, och är mer en vägledning för hur man kan porträttera personligheter, 

sinnestillstånd och tyngd inom animation. Det står klart att både animerad film och spel under 

tid har utvecklats till något mycket mer avancerat än förr men ändå så grundas de alltså på 

delvis samma lära. Dessa var således av hög vikt för skapandet av artefakten, både då det var 

behjälpligt när karaktärens känslor och personlighet förmedlades med hjälp av Labans och  

Disneys lära, men även då användandet av dessa två är så utbredd att chansen är stor att 

deltagarna i undersökningen har stött på dem tidigare och därmed subliminalt kopplar vissa 

rörelser till karaktärsdrag som de sedan tidigare sett i animerad media och främst i förhållande 

till stereotypiska karaktärer.  
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2.1.1 Dåtidens normer och dagens stereotyper  

Förutom att användandet av animation har förändrats genom åren så tycks även 

animatörernas egna syn på animation vara lite annorlunda idag från förr, då realism i 

förhållande till animation inte bara är accepterat men även uppskattas av såväl tittare som 

skapare. Detta skiljer sig från animatörers syn på mediet i tidigare år, då Richard Williams på 

70-talet kritiserades av två andra animatörer när han mottog en Oscar för att de hävdade att 

han hade förrått mediet, då animationen han skapat var “för realistisk”. Utöver det så ska Walt 

Disney ha beskrivit animation på följande vis: “Our work is a caricature of life” (Williams 

2009, s. 370) och Disney ska även ha beskrivit animation som något som bygger på det 

verkliga, observationer av människors kroppsliga kapacitet, vilket sedan i animationen 

överdrivs och omvandlas till något som inte är möjligt men ser så ut i tittarens ögon.   

Baserat på detta uppfattades inte animation som verklighet, och det var inte heller menat att 

efterlikna verklighet till punkt och pricka under de tidigare åren av animation. Istället 

uppmuntrades att tänja på gränserna och skapa något helt nytt, med verkligheten som bas. 

Den här synen på mediet kan ha bidragit till kritiken som riktades mot Williams, och är en 

viktig sak att ha i åtanke när äldre animationer och deras karaktärer analyseras eftersom de 

eventuella stereotyper som kan finnas i äldre animationer med stor sannolikhet skapades från 

ett annat perspektiv, då samhällets och således skaparnas normer och synsätt var annorlunda 

från nu. Idag händer det att åskådare analyserar och diagnostiserar karaktärer ifrån spel och 

film med mentala sjukdomar, något som kommer diskuteras mer senare, men vad som är 

intressant med detta är att vissa av dessa karaktärer är från bland annat Disneys äldre filmer. 

Detta är relevant eftersom sannolikheten att Disney skulle skapat karaktären med syftet att 

porträttera mental ohälsa är relativt liten.  

Samtidigt är det viktigt ur ett skapande-perspektiv att vara medveten om vad som är 

stereotypiskt och stigmatiserande porträtteringar, och hur vissa porträtteringar kan tolkas av 

tittaren. Dock är psykiatri och mental ohälsa mycket mer talat om och förstått i dagens 

samhälle. Det var först på 60-talet som psykiatrin och medicin kritiserades (Berks 2005) vilket 

kan tyda på att förståelsen av mental ohälsa på den tiden och i tidigare år inte var alltför hög 

speciellt bland de som inte arbetade inom psykiatrin eller med medicin. Därav kan det 

teoretiseras att stereotypiska och stigmatiserande karaktärer förr kan ha skapats med 

omedvetenhet, inte av illvilja eller ignorans.   

Idag görs dock mycket medvetna val i att porträttera karaktärer i spel med mental ohälsa, då 

det finns många karaktärer som refereras till som psykiskt sjuka på något sätt, antingen av 

andra karaktärer i spelet eller av skaparna själva. Ett exempel, som dessutom anses ha 

porträtterat psykos på ett rättvist och inte stigmatiserande vis, är Senua från spelet Hellblade 

(2017). För att porträttera psykos på ett korrekt sätt arbetade studion med specialister, och 

nämner även att ett mål var att öka medvetenheten om psykos (Lloyd 2018). Tyvärr är detta 

något som inte alla utvecklare har möjlighet eller ambition att göra, men ändå görs valet ibland 

att implementera en karaktär i spelet som lider av någon form av mental ohälsa. När detta 

görs med medvetenhet men kanske med okunskap, är det genast en mycket känsligare fråga, 

särskilt om karaktärens beteende, utseende och rörelser i helhet porträtterar en skev och 

diskriminerande bild av sjukdomen karaktären sägs ha.  

2.1.2 Narrativets bidragande faktor  

Det kan argumenteras för att porträtteringen av mental ohälsa är ett dramaturgiskt val, något 

som görs för att skapa drama och kanske göra karaktären mer sympatisk eller skräckinjagande 
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beroende på vilken sjukdom som porträtteras och hur. Målet för skaparen, kan det 

argumenteras för, är att skapa ett intressant spel med intressanta och annorlunda karaktärer, 

och dessa val görs sannolikt inte med målet att diskriminera. Samtidigt är det som tidigare 

nämnts viktigt att vara medveten om hur dessa val kan uppfattas och vilken effekt det 

eventuellt kan ha på publiken, och de som faktiskt lider av mental ohälsa.   

Många karaktärer som hjältar och skurkar i dagens media verkar fortfarande efterlikna det 

grundrecept som Disney använde sig av vid skapandet av karaktärer i många av sina klassiker 

såsom Djungelboken (1967) och Mästerdetektiven Basil Mus (1986), men med en djupare 

förklaring till varför de är - och hur de blev - antagonister. Likheten kan bero på dramaturgiska 

element och vilken funktion hjälten och skurken i en berättelse innehar. Vladmir Propp (1986, 

s.92) hävdar att en berättelse är en utvecklingsprocess som grundar sig i skurkaktighet eller 

en brist på någonting. Enligt Propp är det dessa två faktorer som kan föra berättelsen framåt, 

och i teorin krävs åtminstone en av dem för att det ens ska finnas en berättelse. Detta kan då 

lägga mycket vikt på skurken i en berättelse, eftersom denna tycks vara grundpelaren för 

berättelsens utveckling och syfte. Kanske är det också därför karaktärerna i dagens media 

påminner om dåtidens animerade karaktärer; för att de grundas i dramaturgi. Ändå är det 

intressant att karaktärer idag tycks vara än mer tredimensionella med avancerade och 

djupgående bakgrunder och personligheter, vilket skiljer sig något från Disneys gamla filmer.  

2.2 Konsumenten och mainstream kultur  

När man tänker på kritiken mot Williams på 1970-talet så kan den kritik han ådrog sig 

nästan ses som löjeväckande idag, då kravet på realism i förhållande till grafik och 

karaktärer inom spel och film är högt och animatörer som arbetar med realism inte ses som 

förrädare eller sämre än andra typer av animatörer. Istället kritiserar konsumenter filmer 

med dålig CGI för att inte vara verklighetstrogna nog, och spel med verklighetstrogen grafik 

och realistiska animationer skapar fascination hos spelare.   

  
Sedan spelindustrin växt sig stor tycks realism både vad beträffar animation, karaktärsdesign 

och miljöer numer vara i fokus. Detta syns även i film, då användandet av motion capture 

och CGI har blivit än mer vanligt för att skapa en värld för tittaren som ser ut att vara verklig, 

men inte är det. Ambitionen att efterlikna det verkliga, men ändå skapa en egen värld som är 

trovärdig upplevs hög i spel som exempelvis Last of Us (2013) vilket också använde sig av 

motion capture för att kunna animera så verklighetstrogna kroppsrörelser och ansiktsuttryck 

som möjligt. Konsumenterna verkar uppskatta detta, då många spel med mer realistisk 

grafik är mycket populära. Att dessa säljer bra kan i sin tur påverka utvecklare att fortsätta 

producera liknande spel, varför konsumenternas intresse är en viktig del av diskussionen i 

studien.  

  
Med så mycket fokus på realism så är det inte helt konstigt att konsumenter uppskattar 

karaktärer som känns som om de skulle kunna existera på riktigt. Kanske var det så att 

karaktärer inte sågs på samma vis av konsumenterna på Disneys tid som idag. Exempelvis var 

det inte nödvändigt att förklara varför Shere Khan i Djungelboken (1967) var ond, varför han 

ville ha ihjäl Mowgli och varför djungelns djur var rädda för honom. Det var något som 

accepterades och ansågs trovärdigt, men inte krävde en djupare förklaring. Samtidigt kan det 

argumenteras för att boken som filmen baseras på, skriven av Rudyard Kipling (1894), 

förklarar Shere Khans beteende och ondska då han i originalberättelsen är född halt. Kanske 

gjordes ett antagande av Disney att de som såg deras film redan kände till originalberättelsen. 

Ändå är det intressant och noterbart att Disney valde att inte inkludera den aspekten av Shere 

Khan i den animerade filmen, och att dess porträttering av karaktären ändå mottogs av tittare. 
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Idag tenderar många av både spelvärldens och filmvärldens antagonister att ha en bakgrund 

som ofta är mycket tragisk och djupgående, ofta delas information med spelaren som kan 

anses inte nödvändigt för spelmekaniken i sig, men ger en djupare förståelse och kan väcka 

mer intresse och emotionell koppling för spelaren till karaktären. Eddie Gluskin i Outlast: 

Whistleblower (2014) genomgick både aga och sexuella övergrepp som barn, vilket i spelets 

historia ledde till att han växte upp till att bli en våldsam och instabil individ som sägs lida av 

vansinne. Karaktären porträtteras i spelet som våldsam och mordlysten, men ändå får han 

sympati av fans kanske just för att hans historia är så tragisk och spelarna fick chans att ta del 

av den. Även i den animerade filmvärlden tycks antagonister få en något djupare bakgrund, 

även om denna inte liknar hur djupgående vissa spelkaraktärers bakgrunder är. Att ha i åtanke 

är spelets eller filmens genre, då animerad film i hög grad fortfarande är fokuserad på familj 

och barn som sin målgrupp, medan vissa spel är strikt riktade mot en vuxen publik.  

I samtiden uppmärksammas och förs en diskurs angående psykisk ohälsa. Den beskrivs ha 

ökat med 100 procent över de senaste tio åren bland unga mellan 10-17 år, och 70% bland 

unga vuxna i åldrarna 18-24 (Salmi 2017). Det är förståeligt med sådana siffror att det blir ett 

populärt ämne att tala om eftersom det är en del av människors verklighet, och det har på sätt 

och vis blivit del av våran mainstream-kultur. Men med de uppmärksammanden som gjorts 

kring mental ohälsa så bär detta också med sig potentiellt negativa följder. Denna fokus på 

mental ohälsa kan vara en bidragande faktor till att spelare och filmpublik analyserar 

karaktärer på ett djupare plan och försöker sätta diagnoser och stämplar på karaktärer som 

skaparna själva inte sagt lider av någon form av mental ohälsa. Detta kan i sig själv vara 

problematiskt, då konsumenterna som gör detta och sedan publicerar det på internet kan 

riskera att sprida stigma och felaktig information om psykiska diagnoser. På hemsidan Ranker 

finns bland annat en sådan lista med kända karaktärer som sägs lida av någon form av mental 

ohälsa, och de som besöker sidan kan sedan rösta för eller emot detta (Casano u.å). Vad som 

kan anses oroväckande med detta är att majoriteten av rösterna är för och tycker att 

diagnoserna är legitima, vilket ger en indikator att många människor har intresse av att 

analysera karaktärer på detta vis och inte är blyga att sätta en diagnos på en karaktär, som ur 

skaparens perspektiv inte var ämnad att ha en diagnos.  

2.3 Stereotyper kring skurkar  

När man tänker sig en skurk i en film eller i ett spel, finns det vissa saker som kan komma i 

åtanke. Till exempel är skurken en motståndare, någon som protagonisten ska besegra. 

Antagonisten har vad man kan beskriva som onda avsikter, är farlig och slug och är ett hot, 

varför hjälten krävs för att stoppa hen. En skurks styrkor kommer från samma lista som för 

en hjälte, med avsaknandet av mod (Bergstrand & Jasper 2018), varför skurken kan upplevas 

som en svår motståndare för hjälten. Detta särskilt vad beträffar superhjältar, då det kan 

tyckas att hjälten mött sin jämlike när denne tar sig an huvudskurken i berättelsen. Ondska, 

fara och intelligens är vad som till synes beskriver en stereotypisk skurk, och det ramverk som 

bland annat Walt Disney och hans animatörer förhållit sig till vid skapandet av sina 

antagonister i de klassiska Disney-filmerna. Tidigare nämnda Shere Khan (1967) är ett gott 

exempel på detta, då han designades att vara kraftfull, extremt kompetent, lömsk, aggressiv, 

arrogant och fruktad av alla (Thomas & Johnston 2013, s.417), detta utifrån vilken roll han 

spelade i filmen och de stereotyper som kopplades till en antagonist. Skapandet av andra 

skurkar såsom Kaa och Sir Väs gjordes på samma vis, då deras plats i filmens story men även 

de stereotyper som finns kring antagonister blandades för att skapa karaktärerna.  
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När jägaren i Snövit och de sju dvärgarna (1937) designades beskrevs Disneys tankegångar 

på följande vis:  

  

  

His first thought was to have the Huntsman a real villain, a heavy, with a “voice that is 

rusty and cracked.” He would have a name, Humbert, and would be a definite 

personality, like Wallace Beery, only meaner. His daily job was to kill, and perhaps he 

even looked forward to this particular task.    

(Thomas & Johnston 2013, ss 381-382)  

  

Det är utifrån detta klart att Disney och hans team ansåg att jägaren skulle kunna vara en 

“typisk skurk”, och att en sådan karaktär var på ett speciellt sätt. Katherine Isbisters (2006) 

beskrivning av stereotyper ger en potentiell förklaring till varför dessa existerar och fortsätter 

att användas, och kan potentiellt vara anledningen till att exempelvis Disneys antagonister 

tycks likna varandra i mer fält än bara sin skurkaktighet.  

Stereotypes are a sensitive subject, and for good reason - they are powerful social tools 

that guide unconscious decisions that can perpetuate an inequitable situation. Once a 

stereotype has been “primed” in a person’ mind, he or she tends to look for and mostly 

see the qualities in a person that support that stereotype, overlooking qualities that do 

not fit.  

(Isbister 2006, s.12)  

Detta kan även indikera att karaktärer som följer en stereotyp men har unika karaktärsdrag 

som inte liknar andra karaktärer inom samma stereotyp, ändå kommer att uppfattas som 

stereotypen i första hand. Ett sådant fenomen skulle potentiellt kunna göra det svårt att skapa 

en karaktär som enkelt uppfattas men samtidigt inte följer en stereotyp.  

Valet att följa en stereotyp i skapandet av en karaktär kan dock också ha att göra med 

karaktärens syfte i berättelsen, sett ur ett dramaturgiskt perspektiv. Propp (1986, ss. 27-31) 

listar sju kategorier som tillsammans skapar en enhetlig berättelse, i vilka skurken är en 

återkommande faktor. Bland annat beskrivs att skurkens roll är att störa friden på något sätt, 

skada eller bringa olycka och att denne luras, försöker stjäla eller få tag på någonting av värde 

samt att det finns ett offer. Detta kan på sätt och vis tvinga berättare att designa sin skurk på 

ett specifikt sätt för att kunna utföra berättelsen, och kan även förklara varför vissa berättelser 

eller beteenden hos skurkar upplevs snarlika eller stereotypiska.   

Utifrån dessa riktlinjer som lägger grund för narrativet och skurken kan utvecklarna sedan 

bygga vidare, så att karaktären ändå blir sin egen individ och passar in i berättelsen. Det kan 

argumenteras för att trots att skurkar och hjältar fyller en specifik roll i en berättelse så måste 

de ändå inte vara generiska pappersdockor. Men, användningen av stereotyper i dessa 

sammanhang tycks ha varit för att underlätta för tittaren så att karaktärerna snabbt kan 

uppfattas och det inte råder några tvivel om vilken roll karaktären spelar i storyn, samtidigt 

som karaktären också skulle vara intressant och utföra sitt jobb som skurk på ett bra sätt. Det 

kan då betraktas som ett förståeligt argument och på grund av att karaktärerna på den tiden 

inte ifrågasattes var det förmodligen inte många som såg dessa stereotyper som ett problem. 

Även idag tycks många antagonister porträtteras som elaka, våldsamma, intelligenta och 

arroganta. Dessa fyra personlighetsdrag tycks vara grunden för ett spels eller films 

huvudsakliga skurk, och passar bra ihop med Propps (1986) lista av dramatis personae, alltså 
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rollfigurerna och deras användning i berättelsen. Några exempel på populära skurkar som 

passar in på den beskrivningen är Jokern från Batman (1940), Darth Vader från Star Wars 

(1977), Ganon från Legend of Zelda (1998), Pagan Min från Farcry 4 (2014) och Dr Robotnik 

från Sonic (1991). Dessa karaktärer kommer från olika genrer, olika medium och olika 

universum. Ändå är de i grunden rätt lika, och kan jämföras med de äldre skurkarna inom 

animation såsom Shere Khan (1967) och Stora Stygga Vargen från Disneys Tre Små grisar 

(1933) vilket tyder på att det finns en stereotyp för hur en typisk skurk är. Även innan 

animationens tid så existerade skurkar i sagor och inom exempelvis mytologi, varför det kan 

teoretiseras att stereotyper kring skurkar existerat i tusentals år. Propps (1986) arbete 

fokuserar på folksagor och deras struktur, vilket ger insikt till den narrativa historien och 

användbarheten av skurkstereotypen, men även skurkens – och kanske även stereotypens –

nödvändighet i berättelsen. 

  

2.3.1 Mental ohälsa hos skurkar  

Även om stereotypen för den typiska skurken i sig kan anses relativt harmlös, blir det genast 

ett större problem då stämpeln mental ohälsa appliceras på antagonisterna. De senaste åren 

tycks detta vara mer och mer vanligt, då 24% av de populäraste spelen som kom ut mellan 

2011-2013 porträtterar mental ohälsa, varav majoriteten av dessa porträtteringar var 

våldsamma (Shapiro & Rotter 2016). Den labila skurken är ett intressant fenomen, och även 

ett potentiellt problematiskt sådant. Mental ohälsa verkar överlag som tidigare nämnts vara 

populärt i dagens samhälle att diskutera, analysera och applicera på karaktärer. Detta tycks 

vara sant främst i förhållande till skurkarna i filmer eller spel. Bland annat har Darth Vader i 

Star Wars-filmerna sagts ha narcissistisk personlighetsstörning (Saxton & Gordon 2016).  

Samtidigt som vissa finner det intressant att spekulera och genom diagnostisering av dessa 

karaktärer kanske göra så att skurkars handlingar blir mer förklarliga samt att karaktären 

känns mer mänsklig, så finns det också de som upplever och argumenterar för att denna 

porträttering av mental ohälsa kan skapa stigma och ytterligare stereotyper som dessutom kan 

vara skadliga. Som tidigare nämnts verkar majoriteten av de porträtteringar av mental ohälsa 

inom spel som görs medvetet vara negativa och våldsamma. Enligt tidigare studier så finns det 

främst tre känslomässiga reaktioner gentemot människor med mentala sjukdomar: skräck, 

medlidande eller ilska (Angermeyer 2003). Kanske är då användandet av mental ohälsa i 

förhållande till antagonister inte endast för att göra karaktären mer förståelig som person, 

utan för att väcka än mer fruktan för karaktären. Teorin verkar inte omöjlig, baserat på 

Angermeyers kommentarer om resultatet efter det genomförda testet  

  

  

Respondents who label the individual depicted in the vignette as being mentally ill are 

more likely to believe that this individual is dangerous. The perception of 

dangerousness, in turn, is closely associated with fear and anger. In addition, there is 

also an inverse relationship with pity. As expected, a positive relationship exists 

between fear and social distance.  

(Angermeyer 2003)    
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Det tycks vara så att stämpeln mental ohälsa sätts på karaktärer med syftet att göra dem än 

mer skräckinjagande och oförutsägbara, kanske för att det annars vore svårt att förklara vissa 

karaktärers mordlystna, sadistiska akter. Det kanske anses otänkbart att en “frisk” människa 

skulle kunna utföra sådana morbida akter, och viljan att ge en ursäkt eller anledning till 

beteendet kanske driver utvecklare till att ta till psykiska sjukdomar i sin porträttering. Det 

kan då anses mycket mer trovärdigt att karaktären är som den är, för den är ju inte “frisk”.  

Redan vid talandet om “friskhet” blir det svårt att definiera vad detta faktiskt innebär och 

problematiken med att diagnostisera karaktärer och dra paralleller till verkligheten blir 

problematiskt. Att karaktärerna är som de är och beter sig som de gör är inte var 

problematiken ligger, istället är det själva akten av att sätta en stämpel på deras beteende som 

kan bli problematisk och förstärka det stigma som redan existerar kring mental ohälsa. 

Angermeyers undersökning fann att stämpeln mental sjukdom påverkar samhällets syn på 

individer med schizofreni på så vis att de negativa effekterna väger ut de positiva, samt att 

starka negativa effekter blir resultatet av att stödja stereotyperna om mental sjukdom (2003).  

Jokern i spelet Batman Arkham Asylum (2009) är i spelet rapporterad att vara en våldsam 

schizofren (Morris & Forrest 2013), men jämför man karaktären med de fem specifika 

symptom varav uppfyllandet av två krävs för att diagnosen schizofreni ska kunna ges; 

Vanföreställningar, Hallucinationer, Osammanhängande tal, Påtagligt osammanhängande 

eller avvikande rörelsemönster, Negativa symptom (Känslomässigt utslätad, utarmat tankeliv, 

viljelöshet) (Allgulander 2009) så liknar det inte Jokern i spelet längre. Istället blir 

porträtteringen av diagnosen diskriminerande, varför studien ville undersöka hur spelare 

uppfattar dessa återkommande stereotypiska drag. Det är relevant för framtida studier och för 

spelutvecklare överlag att förstå varför sådana karaktärer fortsätter porträtteras som de gör, 

samt att det kan vara bra för spelare att tänka över sin egna syn på karaktärer som kan vara 

stereotypiska och hur detta kan spela synen på de som lider av mental ohälsa i verkligheten. I 

längden kan det kanske bevisas att karaktärer som är lika intressanta och blir lika populära 

som Jokern kan skapas utan att stigmatisera mental ohälsa i processen. 

  

2.3.2 Potentiella rörelsemönster hos skurkar med mental ohälsa  

Vad som var mest relevant för studien är beteendet och rörelsemönstret hos karaktärer som 

sägs lida av mental ohälsa. Detta gäller både karaktärer med tydliga diagnoser såsom 

schizofreni, men även karaktärer vars mentala sjukdom bara definieras som “galenskap” eller 

“vansinne” av skaparna. Gemensamma nämnare mellan karaktärer såsom dessa i förhållande 

till deras rörelser kan peka på en stereotyp som är strikt rörelsebaserad, och förutom påverkan 

av Labans rörelseteori (Newlove & Dalby 2004) och Disneys animationsprinciper (Thomas & 

Johnston 2013) så kan dessa animationsval även vara ämnade att göra det lätt för tittaren att 

snabbt förstå karaktären och uppfatta att denne är en labil skurk. Det har gjorts vetenskapliga 

studier som pekar på att människor kan känna igen varandra baserat på gångstil till en grad 

på 20-58% (Cutting & Kozlowski 1977). I teorin skulle det därav vara möjligt för människor 

att känna igen en gångstil på en karaktär, och om gångstilen formades till att porträttera 

specifikt en skurk med mental ohälsa och den typen av rörelsemönster sedan återanvändes på 

andra karaktärer som också är skurkar och lider av mental ohälsa, så kan bland annat spelare 

ha en subliminal uppfattning av detta, och en förmåga att känna igen den stereotypiska labila 

skurken endast genom gångstilen. Detta tas upp och analyseras mer ingående i samband med 

utformandet av artefakten.  

Teorin var relevant för studien eftersom det kopplas direkt till artefakten men det kan vara 

relevant för framtida studier också då det är intressant att bryta ner den stereotypiska skurken 
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i flera kategorier, såsom utseende, röst och beteende och undersöka dessa stereotyper var för 

sig för att se om dessa på egen hand är nog för att tittare ska uppfatta en karaktär som 

stereotypisk, eller om alla de olika aspekterna krävs tillsammans för att åskådaren ska kunna 

uppfatta stereotypen. Det är först när man bättre förstår stereotypen och vad som blir och 

uppfattas som stereotypiskt, som förändringar kan göras för att motarbeta de skadliga 

stereotyperna.  
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3 Problemformulering   

 Stereotyper inom spel tycks främst bygga på utseende och personlighetsdrag, men inom 

animation betyder dessa mycket lite om inte animatören kan förmedla personligheten genom 

animationen. Då särskilt skurkar i spel tenderar att ha utstickande, minnesvärt utseende och 

personlighet kan man fråga sig om den typiska skurken kan kännas igen bara genom sitt 

rörelsemönster. Då det upptäckts att flera karaktärer inom spel sägs lida av mental ohälsa - 

oavsett om detta är sagt av skaparna av karaktären, eller teorier hos fans - vore det intressant 

att undersöka huruvida spelare uppfattar vissa rörelsemönster som de av en labil skurk. 

Kanske finns det nu ett nytt stigma om skurkar, att dessa måste lida av någon form av psykisk 

ohälsa för att kunna vara just skurkar? Den tidigare forskning som refererats ovan och 

kommentarer från individer som diagnostiserats med någon form av mental sjukdom visar på 

att stämpeln mental ohälsa direkt kopplas till att en karaktär är farlig och våldsam.  

Något som inte undersökts i någon av de studier som analyserats, är huruvida vissa typer av 

rörelser kopplas till mental ohälsa, eller om stigmat endast träffar beteende och utseende. Det 

skulle dock varit svårt att animera en karaktär utifrån sanningsenliga symptom för mental 

ohälsa, då dessa sällan visas i individers rörelser eller utseende. Utifrån den sökning som 

gjordes i ett syfte att hitta faktabaserad grund för symptom i förhållande till psykiska 

sjukdomar fanns explosiva våldsutbrott hos individer med mental ohälsa endast i fåtal 

sammanhang, men dessa beskrivs inte ske under schizofreni eller psykos (Allugander 2009, 

ss. 85-90) men däremot kan sådana utbrott ske vid impulsstörningen Intermittent 

explosivitet. Det sistnämnda är ett ovanligt beteende och definieras som “upprepade och 

oprovocerade utbrott av aggressivitet med personöverfall och omfattande skadegörelse” när 

detta sker utan att individen är påverkad av någon form av substans eller har annan psykisk 

störning som mani eller ADHD (ss.225-228). Det var dock intressant att undersöka om spelare 

uppfattar mental ohälsa enbart utifrån en karaktärs vanliga rörelsemönster, och huruvida 

överdrivna animationer får en karaktär att uppfattas som mer av en labil skurk än om 

animationen är tillbakahållen. Detta undersöker om karaktärer vars gångstil baserade på 

stereotyper om labila skurkar faktiskt uppfattas som skurkar i tittarens ögon, och om de 

uppfattas som mentalt sjuka. En sådan undersökning kan beroende på resultatet potentiellt 

utesluta att rörelser i sig kan porträttera en karaktär som stereotypisk, och samtidigt ge lite 

motstånd till uppfattningen om att mental ohälsa syns.  

Med de tidigare nämnda stereotypiska personlighetsdragen kring mental ohälsa i förhållande 

till skurkar som grund så var studiens mål att undersöka:   

Uppfattar spelare att en karaktär är en skurk baserat på dess gångcykel skapad utifrån 

stereotypa labila skurkar? Blir de mer eller mindre skurkaktiga/labila/ohälsosamma med 

överdrivna/restriktiva rörelsemönster?  

  

3.1 Metodbeskrivning  

 Studien som utfördes var en kvalitativ semi-strukturerad intervju, med inslag av en 

kvantitativ metod i form av en enkät. En sådan metod beskrivs i boken Research Methods for 

Students, Academics and Professionals: Information Management and Systems (Williamson 

et al. 2002 ss.235, 238-239). Studien var först tänkt att vara en kvalitativ studie med endast 

intervju och inga kvantitativa element men enkäten tillkom efter att pilotstudierna genomförts 

och användes som hjälpmedel för deltagarna att koppla adjektiv till animationerna vilket dem 
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sedan intervjuades om. Detta gjordes då resultatet i pilotstudierna visade svårighet hos 

deltagarna att beskriva figurerna de såg, och adjektiven ansågs kunna bidra som stöd.  

Fördelaktigt med att undersökningen utförde en kvalitativ studie med inslag av kvantitativ 

metod är att deltagarna fick möjlighet att yttra sig mer fritt och motivera sina svar på de frågor 

som ställdes samtidigt som viss statistik kunde samlas in med avseende att enklare analysera 

och diskutera resultatet. Deltagarnas motivationer till varför de tycker som de gör var 

funktionella för studien då detta underlättar att förstå mer specifikt vilka element som 

påverkat deras uppfattning. En nackdel är att trots det kvantitativa inslaget gick det inte att 

klarlägga någon tydlig statistik då antalet deltagare var för lågt, och inga hårda faktabaserade 

slutsatser kan tas. Däremot kan resultaten diskuteras och de anses kunna vara användbara i 

framtida studier.  

Deltagarna i studien var spelare i åldrarna 20-30. I kategorin “spelare” exkluderas grafiker, 

med detta menas individer som gått någon form av grafisk utbildning inom spelutveckling då 

dessa under sin utbildning kan ha kommit i kontakt med Labans rörelseteori (Newlove & 

Dalby 2004) och liknande lära om karaktärsdesign. Individer med en sådan bakgrund riskerar 

att ha förutfattade meningar och kunskap om symbolik och stereotyper och deras respons 

under testet riskerar att inte bli baserat på deras känslor och intryck av animationen.   

Med spelare menas individer som spelar förstapersons eller tredjepersons-spel regelbundet, 

eftersom dessa spel oftast använder sig av mer realistiska 3D-karaktärer som också har en rigg 

och rörelsemöjligheter som liknar den artefakt som skapats för undersökningen. 

Animationerna som skapats baseras på karaktärer från sådana spel, varför spelare som varit i 

kontakt med den typen av spel var av högst intresse för undersökningen då chansen att dessa 

individer har stött på de stereotyper som efterliknas är högre. Genom detta kan de utan 

medvetenhet sett och registrerat stereotyper som de eventuellt kan komma att koppla till 

animationen, vilket skulle peka på att ett stigmatiskt synsätt finns hos spelare av den här typen 

av spel.   

3.1.1 Artefakten  

Artefakten består två gångcykler, alltså en sömlös animation av en figur som går. Gångcyklerna 

skapades efter de negativa stereotyper som existerar kring instabila skurkar i spel varpå den 

ena är överdriven och trycker extra mycket på stereotyperna, medan den andra animationen 

är mer subtil och kontrollerad. Detta för att det var intressant för undersökningen att se om 

deltagaren upplevde att en gångcykel är mer stereotypisk och porträtterar en skurk mer än 

den andra, med förutsättningen att deltagaren uppfattar minst en av gångcyklerna som den av 

en skurk vilket inte var en garanti. Skulle ingen av gångcyklerna uppfattats av någon av 

deltagarna som skurkaktig eller stereotypisk, skulle det kunnat argumenteras för att mer krävs 

för att en karaktär ska uppfattas som labil skurk, inte bara dess rörelser.   

Modellen för figuren är baserad på en maskulin 3D-modell av neutral kroppsbyggnad som 

gjordes ansiktslös och redigerades för att vara mer androgyn, eftersom fokus inte ligger på 

figurens utseende utan endast rörelsemönstret önskas undersökas. Animationerna visades 

upp för deltagarna, en och en, varpå de intervjuades om sin uppfattning av gångcykeln. Vilken 

gångcykel som spelades upp för deltagaren först varierades. Detta för att det är intressant att 

se om deltagare som ser den kontrollerade gångcykeln först upplever den överdrivna 

stereotypiska gångcykeln som mer skurklik i kontrast, genom att uttrycka beskrivningar eller 

ord som kan kopplas till en stereotypisk skurk. Trots att två gångcykler gjordes låg fokus på 

den överdrivna stereotypiska gångcykeln när resultatet behandlas, medan den kontrollerade 

gångcykeln är där för att undersöka om deltagarnas uppfattning om gångcykelerna skiljer sig 

från varandra beroende på i vilken ordning de visas. Den kontrollerade gångcykeln är även där 
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för att göra det svårt för deltagaren att förstå vad testets egentliga mål är, vilket gjorde det 

lättare att få en genuin respons under intervjun.   

Intervjun spelades in i ljud-form och deltagarnas ålder, kön och utbildning skrevs ner. 

Intervjun var semistrukturerad och bestod av både öppna och slutna frågor för att få en tydlig 

bild av hur deltagaren uppfattar figuren. Främst ord som beskriver den animerade figuren på 

ett mycket negativt eller mycket positivt vis har noterats och är undersökningens egentliga 

fokus, varför deltagarna fick fylla i en enkät med adjektiv som de upplevde beskrev figuren i 

animationen. Ifall figuren i den överdrivet stereotypiska gångcykeln sades verkade elak eller 

farlig så bedömdes detta som att animationen har lyckats förmedla stereotypen skurk. 

Användes ord såsom instabil eller oförutsägbar för att beskriva figuren så kom detta bedömas 

som att animationen har lyckats förmedla stereotypen instabil skurk. Även positiva ord 

dokumenterades och bedömdes på så vis att de starkt kontrasterande orden i jämförelse med 

stereotyperna bedömde att figuren inte alls upplevdes stereotypisk och att animationen 

misslyckades i att förmedla både en stereotypisk skurk men även den instabila faktorn. Med 

kontrasterande ord menas bland annat orden snäll och ofarlig.  

Även vilken typ av figur deltagaren uppfattar att artefakten porträtterar dokumenterades. 

Frågor ställdes om vilken roll figuren skulle spela i ett spel, och detta analyserades främst 

utifrån huruvida deltagaren väger figuren som god eller ond genom att kategorisera figuren 

som hjälte eller skurk. Andra beskrivningar som framkom under intervjun bedömdes antingen 

positivt eller negativt, med det positiva lutandes mer mot hjälte-hållet och det negativa mer 

mot skurk. Detta gjordes då vissa av deltagarna upplevde att en figur varken var hjälte eller 

skurk, vilket gav möjlighet för deltagarna att i egna ord beskriva figuren de såg och deras 

tolkning av den. Bedömningen gjordes sedan utifrån hur dessa karaktärsroller typiskt sett 

bedöms i spel. Exempelvis är ordet lagbrytare negativt och en sådan roll kan vara potentiellt 

farlig, medan rollen som bonde är positiv då dessa sällan utgör någon fara för andra individer 

eller spelaren. Deltagaren uppmuntras att motivera sina svar, och följdfrågor ställdes där mer 

information krävdes för att sammanställa ett tydligt svar.  
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4 Genomförande   

Det förberedande och praktiska arbetet är uppdelat i tre huvudkategorier: Förstudie, 

Progression och Pilotstudien. I förstudien presenteras analyser av utvalda skurk-karaktärer 

och deras mentala hälsa, men även deras rörelsemönster. Darwins teorier diskuteras också i 

denna del då dessa ansågs vara behjälpliga för studien. Designval och animationsarbete med 

artefakten diskuteras sedan i delen progression. Till sist presenteras och diskuteras resultatet 

samt diskussionen kring en pilotstudie under en gen rubrik, följt av en sammanfattning av 

genomförandet i helhet.  

4.1 Förstudie  

Labans rörelseteori (Newlove & Dalby 2004) var av vikt för artefakten, varför förstudien 

påbörjades med att studera efforts och effort actions mer ingående. Ett flertal informativa 

videoklipp som porträtterar Labans olika efforts och effort actions togs till hjälp för att 

observera dessa i rörelse och kunna definiera dessa med större säkerhet. Även klipp från filmer 

användes både för att se hur animatörer nyttjat Labans teori, samt för att öva på att definiera 

efforts och effort actions och hur dessa kan växla på ett naturligt sätt.  

En inte lika stor men användbar och relevant källa var Darwins (1872, ss. 147-347) 

genomgående analys av människors beteende och kroppsspråk. Eftersom Darwins arbete är 

grundat i ett strikt biologiskt, analytiskt perspektiv ansågs detta kunna hjälpa till att förstå 

karaktärernas kroppshållning och varför tittare uppfattar dessa som de gör, samt att 

biologiska förklaringar till hur människor utstrålar känslor hjälpte till med arbetet av 

artefakten, så att rätt sinnestillstånd porträtterades i animationen. Samtidigt hölls i åtanke att 

Darwins bok skrevs på 1800-talet, och det är sannolikt att djupare förståelse och 

undersökningar i mänskligt beteende och biologi har gjorts sedan dess. Under arbetets gång 

har det sökts men inte hittats en modernare version av Darwins bok, där känslor och 

mänskliga beteenden kopplas ihop i varje kapitel på samma vis som Darwin gjorde. Detta kan 

indikera att modern forskning undersöker liknande teorier på ett annorlunda sätt, och kanske 

anses Darwins metod kontroversiell då han grupperar mänskliga beteenden med känslor på 

samma sätt som djur och deras djuriska beteenden analyseras. Trots att Darwins teorier anses 

vara användbara för artefakten tillsammans med Labans rörelseteori, kan det inte sägas med 

fullkomlig säkerhet att dessa är obestridliga.  

4.1.1 Analysering av antagonisters mentala hälsa  

Inför arbetet med artefakten söktes det efter karaktärer från spel som uppfyllde följande 

kriterier: Karaktären måste vara en skurk med en stämpel av mental ohälsa av något slag. I 

arbetet kallas detta för “diagnos” i brist på ett bättre ord, då en diagnos i vanlig mening endast 

kan ges av en professionell individ som en doktor eller psykolog. Det är inte arbetets avsikt 

eller mening att applicera sjukdomar på karaktärerna och säga att dessa med säkerhet har en 

sjukdom, eller att individer med de sjukdomar som nämns beter sig som dessa karaktärer. 

Arbetet ämnar endast samla information om dessa karaktärer samt stämplar som 

spelutvecklarna själva satt på karaktärerna. Viktigt att understryka att ordet “diagnos” i 

arbetets mening och i förhållande till karaktärerna endast gäller ord som applicerats på 

karaktärerna i spelets universum och beskriver mentala sjukdomar eller rubbningar, inte 

faktiska kliniska diagnoser gjorda av professionella i den verkliga världen. Det gjordes försök 

att hitta karaktärer som sades lida av specifika diagnoser, men ofta användes bredare och mer 

generaliserande termer för karaktärerna i spelet eller av spelutvecklarna. De kallas oftast för 

insane eller psychotic med lite förklaring till varför de är eller hur de blev psykiskt sjuka. Detta 

kan ha gjorts för att undvika att porträttera en specifik sjukdom felaktigt och ge 
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spelutvecklarna mer frihet i sin utveckling av karaktären, men i samma mening kan 

användandet av en så generell term anses som nonchalant och grundat i lathet, då 

spelutvecklarna ville implementera mental sjukdom i sitt spel men inte lade ner tiden att 

undersöka de olika sjukdomar som finns och hur dessa faktiskt påverkar en individ.  

Att använda generella termer såsom insanity eller galenskap och applicera detta på en 

karaktär tar inte bort risken av felaktig och diskriminerande porträttering av individer med 

faktiska psykiska störningar. Porträtteringen kan fortfarande vara skadlig och skapa stigma, 

varför de karaktärer som valdes för undersökningen anses lämpliga trots att de inte har en 

specifik diagnos. Att undersöka hur dessa antagonister som alla lider av “galenskap” beter sig 

och porträtteras, ger insikt i hur spelutvecklare tenderar att porträttera sådana karaktärer. För 

att karaktären skulle ingå i undersökningen så måste dess s.k diagnos antingen nämnas i spelet 

på något annat sätt, i karaktärens beskrivning på spelets eller karaktärens wikisida eller 

nämnas av en av spelutvecklarna verbalt eller skriftligt. Wikisidor som skapas för spel kan 

antas är skrivna av fans till spelet, vilket potentiellt kan göra det till en bristfällig källa och 

detta är en medveten nackdel. Dock upplevs innehållet på sådana sidor huvudsakligen pålitlig, 

då dessa citerar spelen eller karaktärer i spelen. Användandet av wikisidor trots deras smått 

bristfälliga pålitlighet, motiveras även av att dessa samt videoklipp av spelen är den närmsta 

analysen som kunde göras utan att specifikt spela spelen. En karaktär som endast benämns 

som exempelvis “galen” av fans i forum eller bloggar, och aldrig beskrivs på detta vis i det 

faktiska spelet, eller av de som skapade spelet, används inte.  

Liknelser mellan karaktärernas beteenden fanns, de två största faktorerna var den att de alla 

uttryckte en vilja och kapacitet att bruka våld, samtidigt som de alla skämtar och skrattar inför 

protagonisten. Svängningarna mellan aggression och skämtsamhet verkar också vara väldigt 

snabba för alla karaktärerna, vilket gör dem oförutsägbara. Den mest seriösa av karaktärerna 

var Vaas från Far Cry 3 (2013), vars skratt och skämtsamhet var till mycket lägre grad än de 

andra karaktärerna men fortfarande närvarande. Hans vändningar i humör går mestadels från 

att vara lugn och förklarande till att höja rösten till en skrikande nivå och vilt gestikulera med 

armarna, medan Jokern från Arkham-spelen för det mesta växlar mellan skämt och hotfullhet.  

4.1.2 Analysering av antagonisters rörelsemönster  

Flera karaktärer analyserades och vissa valdes bort då de inte uppfyllde kraven eller inte syntes 

tillräckligt mycket i spelet för att kunna analyseras. En sådan bortvald karaktär var Sander 

Cohen från spelet Bioshock (2008), då han under majoriteten av tiden bara hörs och inte syns.  

De valda karaktärerna som uppfyllde kriterierna analyserades och efforts samt effort actions 

(Newlove & Dalby 2004) för varje karaktär skrevs ner för att hitta gemensamma 

rörelsemönster.   

För att enkelt jämföra och kategorisera karaktärernas rörelser skapades en tabell där de efforts 

och effort actions som kunde kopplas till karaktären skrevs ner, samt övrig information som 

är relevant för studien. Se Tabell 1, vilket är för karaktären Jokern ur spelet Arkham Asylum 

(2009). Liknande tabeller gjordes för de andra karaktärerna och den gemensamma nämnaren 

var att många av karaktärerna använde effort strong och quick. Slash var den effort action 

som många av karaktärerna passade in på, annars punch.   

Figur 1 visar tre keys ur en av Jokerns rörelsemönster i spelet där händerna först är utanför 

kroppen, dras sedan in mot kroppen och slängs snabbt långt ut igen för att skapa en stor 

rörelse. Med keys menas de grundläggande, viktigaste poserna för att rörelsen skall kunna 

förmedlas. Alla keyframes som skapas mellan dessa keys är till för att arbeta med timingen 

och rörelsernas flexibilitet, men keys ska man kunna titta på och direkt förstå vad karaktären 
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gör. I Figur 1 blir rörelsen och intrycket större än om den key som är mellerst hade exkluderats. 

Rörelsen hade blivit mindre och uppfattats som både lugnare och mindre flexibel.  

  

Efforts:   Strong, Flexible, Quick  

Effort Action:   Slash  

Övrigt 

karaktären:  

om  -Rör sig kontrollerat och snabbt, med inslag av lugna rörelser som liknas 

mer med Wring.   

-För det mesta snabba rörelser som dock upplevs spända, medvetna.  

-Eventuellt light ibland snarare än strong.   

-Inslag av punch (rör sig inte alltid i en båge och liknar då inte slash, men 

kroppen överlag är flexibel och slash dominerar)  

Tabell 1 Efforts, Effort action och övrig info om Jokern i Arkham Asylum  

  

 

Figur 1 Tre keyposes av en rörelse där Jokern ur Arkham Asylum gestikulerar.  

Jokern i Arkham Asylum (2009) har flexibla och extrema rörelser med armarna som oftast 

rörs i bågar. Detta skapar stora rörelser utanför kroppen och gör så att karaktären kräver yta 

för att utföra rörelserna, vilket i sin tur kan kopplas till arrogans, narcissism eller självsäkerhet 

eftersom karaktären inte är rädd att ta upp plats. Speciellt detta användes som inspiration till 

artefakten.  

Det förekom att vissa karaktärer som analyserades var animerade med hjälp av motion 

capture, och detta noterades eftersom de huvudsakliga rörelserna hos karaktären då inte 

skapades av animatören, utan beror mycket på skådespelarens rörelser och porträttering av 

karaktären. Det finns skillnader mellan dessa porträtteringar, bland annat kan man säga att 

skådespelaren är karaktären när de skådespelar då de tar på sig en roll och uttrycker de 

känslor och personligheter som karaktärerna har, medan en animatörs arbete görs från 

“utsidan” med fokus på hur produkten ser ut. Skådespelare har på så vis lättare att framhäva 

komplexa känslor och sinnestillstånd och växlingar mellan dessa kan ske naturligt, medan 

animatörer är mer begränsad i porträtteringen av subtila och frekventa förändringar då de 

måste planera efter animationens längd samt se till att få animationen att se naturlig ut. 

Samtidigt har animatören mer frihet i andra fält, såsom möjligheten att använda sig av squash 

and stretch (Thomas & Johnston 2013) och överdrivna rörelser som den mänskliga kroppen 

inte kan utföra, men vilka ger ett intryck från karaktären och kan porträttera ett sinnestillstånd 

eller känsla genom en mer cartoony stil i animationen.  
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Dock anses det trots dessa skillnader finnas liknelser mellan de analyserade karaktärerna, 

trots att vissa är gjorda med motion capture och andra inte. Alla karaktärerna har snabba 

rörelser, deras händer gestikulerar stort och mycket och rör sig ofta upp i axelhöjd. Motion 

capture hjälper karaktären att upplevas mer mänskliga och har mer små subtila rörelser i sina 

rörelsemönster än de som animerades helt och hållet för hand, med stor sannolikhet för att en 

skådespelare tar på sig rollen som karaktären och lever ut de känslor karaktären har. I 

jämförelse kan det hävdas att de karaktärer som inte gjordes med motion capture upplevs mer 

cartoony, eftersom subtila rörelser inte är lika vanligt eller lätt för animatörer att skapa. 

Animatörens perspektiv är ett observerande sådant, sett från utsidan och tittandes inåt. Hens 

arbete är inte lika emotionellt kopplat till karaktären som för en skådespelare, vilka i högre 

grad tar på sig karaktärens känslor för att kunna porträttera dessa. Men det som är av vikt för 

studien är just de efforts och effort actions som karaktärerna förhåller sig efter, vilka till hög 

grad är desamma för karaktärerna oavsätt om motion capture användes eller ej. Därav 

exluderades inte de karaktärer som skapades med hjälp av motion capture.  

4.1.3 Darwin  

Darwins bok The Expressions of Men and Animal (1872) kan anses daterad men användbar för 

studien då den är genomgående och ger information om såväl ansiktsuttryck och kropsspråk. 

Nyare studier har gjorts av bland annat Paul Ekman som också refererar till Darwins arbete, 

exempelvis i sin artikel Darwin's contributions to our understanding of emotional expressions 

(2009), men då forskare som bland annat Ekman fokuserar på att undersöka ansiktsuttryck 

ansågs deras arbete inte lika relevant för den här studien eftersom inget ansikte finns på 

figurerna. Det kan argumenteras att ansiktslösheten i sig inger ett intryck och påverkar 

deltagarna, vilket hålls i åtanke, men då undersökningens fokus ligger i kroppsspråk och 

rörelsemönster bortsett från ansiktsuttryck har analyser kring dessa valts bort. Det ansågs svårt 

att finna vetenskapliga studier som fokuserar på att undersöka och analysera kroppsspråk i 

förhållande till uttryck och känslotillstånd där ansiktet utesluts, varför främst Darwins teorier 

diskuteras i studien.  

 

I arbetet med artefakten ansågs det fördelaktigt att förstå biologiskt grundade rörelsemönster 

som kopplas till sinnestillstånd hos människor och inte basera artefakten enbart på de rörelser 

som porträtteras hos labila skurkar i spel. Detta för att kunna undvika att av misstag 

porträttera en känsla som deltagaren kan uppfatta som något som kopplas till något annat än 

just skurk-stereotypen. Exempelvis, porträtteras karaktären att utföra rörelser eller att 

förhålla kroppen på ett sådant sätt att den uppfattas glad, är chansen mindre att deltagaren 

uppfattar karaktären som skurk. Detta eftersom glädje kan kopplas till snällhet, och snällhet i 

sin tur inte passar in på den stereotypa labila skurken. Att förstå vilka typer av rörelser eller 

kroppshållning som porträtterar bland annat glädje eller sorg, exempelvis, var av stor vikt då 

ovetskap om detta både kan leda till att artefakten uppfattas felaktigt och inte alls liknar 

karaktären den skall porträttera, samtidigt som resultaten av undersökningen kunde blivit 

felaktiga.  

De känslor som var av störst vikt för undersökningen var; glädje, stolthet, medvetenhet, sorg, 

rädsla och ilska. Av dessa anses stolthet, medvetenhet och ilska passa in på en labil 

skurkkaraktär, varpå glädje, sorg och rädsla är känslor som undersöktes för att undvika att 

dessa porträtteras i artefakten vilket skulle riskera att porträtteringen av karaktären blivit 

felaktigt.  
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Darwins (1872, ss.211, 246-247) fysiska och beteenderelaterade beskrivningar av ilska och 

raseri är intressanta och användbara till studien, då dessa återfinns i många skurk-karaktärer 

om man jämför dem. Detta betyder inte - och slutsatsen kan inte heller dras - att enbart 

skurkar i spel och film kan känna och uttrycka dessa känslor, men snarare att deras kroppsliga 

och beteenderelaterade detaljer tycks finnas mer eller tydligt hos skurk-karaktärer. Darwins 

bok kan på sätt och vis förklara varför, eftersom beteenden och kroppsrörelser uppfattas av 

människor på en biologisk bas, varpå spelutvecklare kan använda sig av detta för att 

porträttera en karaktär.   

He carries his head erect, with his chest well expanded, and the feet planted firmly on 

the ground. He holds his arms in various positions, with one or both elbows squared, 

or with the arms rigidly suspended by his sides. With Europeans the fists are 

commonly clenched.  

(Darwin 1872, ss. 246-247)  

Om en människas knutna händer är en reaktion på ilska och uppfattas som detta, så är det 

även logiskt att detta skulle implementeras på en karaktär i en film eller i ett spel för att visa 

ilska. Akten i sig skulle då inte vara del av en stereotyp specifikt för skurkar och hur dessa beter 

sig, utan snarare ett användbart sätt för spelutvecklare att porträttera en känsla eller 

sinnestillstånd. Om dessa mer frekvent används för skurkar och i koppling till andra 

beteenden, så kan dessa tillsammans bygga en stereotyp. Exempelvis gestikulerar många 

skurk-karaktärer mycket med händerna på ett sätt som kan argumenteras är praktfullt och 

kan se humoristiskt ut, vilket enligt Darwins teorier biologiskt sett inte kan bevisas kopplas till 

någon känsla. Detta blir då del av stereotypen, eftersom detta kopplas till ett flertal skurkar 

och inte har någon grund i verkligheten.  

Då skurk-karaktärer från spel har undersökts så upptäcktes det att dessa tenderar att slänga 

upp händerna i axelhöjd eller högre, detta både när de är upprörda men även om de försöker 

förklara något på ett sätt som ser ut att vara teatraliskt. Detta beteende när det kommer till 

ilska liknar vad som skrivs i Darwins texter, men det finns i hans bok ingen biologisk grund 

till sådana armrörelser i andra sammanhang än ilska, vilket gör att detta tycks vara ett delvist 

stereotypiskt beteende hos skurkar. Darwin (1872, ss. 247) skrev även:”Another observer 

speaks Of the native men, when enraged, throwing their arms wildly about.”   

Snabba, fokuserade och medvetna rörelser som grundar sig i ilska eller irritation är även något 

som Darwin beskriver och vilket kan efterlikna sig med de labila skurk-karaktärer som 

analyserats i studien. Vaas Montenegro från spelet Far Cry 3 passar speciellt in på 

beskrivningen, då hans rörelser ofta är mycket starka, medvetna och direkta. När karaktären 

är fokuserad verkar det vara svårt att dra bort dennes uppmärksamhet, något som Darwin 

också beskriver hos individer som blivit mycket irriterade.   

“If the annoyance be repeated, he draws back his thick lips and reveals a prominent 

row of hideous fangs (large canines being especially noticeable), and then makes a 

quick and cruel clutch with his open hand at the offending person. The rapidity of this 

clutch, as Dr. Browne remarks, is marvellous in a being ordinarily so torpid that he 

takes about fifteen seconds, when attracted by any noise, to turn his head from one 

side to the other. “  

(Darwin 1872, s.245)  

Ett intressant tillägg är att Darwin argumenterar för att de flesta av människans känslor är så 

nära kopplade till uttrycket att dessa närapå blir icke-existerande om kroppen förblir passiv. 
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Uttryckandet av känslor kan ske både med ansiktsuttryck och kroppsspråk, varför detta är en 

intressant bit i Darwins teori då artefakten inte använder sig av ansiktsuttryck utan endast 

kroppsspråk. Darwins förklaring verkar påstå att kroppens rörelser och de akter som individen 

utför, är vad som styr uttrycket och inte tvärtom.   

“Most of our emotions are so closely connected with their expression, that they hardly 

exist if the body remains passive—the nature of the expression depending in chief part 

on the nature of the actions which have been habitually performed under this 

particular state of the mind. “  

(Darwin 1872, s.239)  

Detta påstående gör kroppsspråket till en viktig beståndsdel i uttryckandet av känslor och 

sinnestillstånd, kanske än viktigare än ansiktsuttrycken. Samtidigt är både kroppsspråk och 

ansiktsuttryck båda viktiga delar i icke-verbal kommunikation mellan människor, och det är 

svårt att påstå att det ena felfritt kan porträttera sinnestillstånd utan det andra. Men det är 

användbart att vara medveten om kroppsspråkets möjligheter att förmedla känslor och uttryck 

utan ansiktets medverkan.   

  

 

4.2 Progression  

Skapandet av artefakten och designvalet av modellen diskuteras under denna rubrik.  Valet av 

modell och korrigeringar som gjordes diskuteras först, varpå animationsprocessen 

presenteras kortfattat med fokus på att jämföra de två animationernas skillnader och 

motivationen till dessa.  

4.2.1 Modellen  

Det praktiska arbetet inleddes med att en 3D-modell med en fullt fungerande rigg laddades 

ner. Modellen valdes då den tydligt liknar en människa och kroppsdelarna är lätta att uppfatta. 

Modeller som valdes bort var antingen överdrivet maskulint formade med tydliga breda 

överkroppar, eller såg ut som dockor utan fingrar och med ett slätt huvud utan ansikte, vilket 

inte ansågs passande då det skulle vara svårt för tittaren att uppfatta om karaktärens huvud 

vrids. Mindre förändringar behövde ändå göras på den valda modellen då denna inte ansågs 

vara androgyn nog, utan uppfattades manlig med mycket kantiga former speciellt i ansiktet, 

se Figur 2. Genom att flytta på vertex-punkterna gjordes hakan, kindbenen, näsan och 

ögonhålorna mindre framträdande. En liten topp för näsan behölls, för att underlätta för 

tittaren att kunna se vart ansiktet är vridet, se Figur 3.  Även kroppen uppfattades som lite för 

maskulin då den hade tydliga bröstmuskler vilket åtgärdades, se Figur 4 och 5.   
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Figur 2 Modellens ursprungliga ansikte         Figur 3 Den redigerade modellen  

Trots förändringarna och ambitionen att få karaktären att se så neutral ut som möjligt, så 

anses karaktären fortfarande se mer maskulin ut än feminin. Det ansågs mycket svårt, om inte 

omöjligt att forma modellen så att den av tittaren uppfattas helt könsneutral, och detta hölls i 

åtanke då det riskerade att påverka deltagarnas svar i undersökningen. Alla labila skurkar som 

analyserats och använts i studien har varit män, vilket i sig pekar på att ett manligt kön i högre 

grad kopplas till skurkaktighet. Därav kan modellen bidragit till att artefakten uppfattats som 

skurkaktig, i jämförelse med om modellen hade sett mer feminin ut. Stereotypiska 

rörelsemönster i förhållande till kvinlliga skurk-karaktärer kan potentiellt existera, men detta 

utforskades inte i den här studien. 

    

Figur 4 Modellens ursprungliga kropp          Figur 5 Den redigerade kroppen  

  

Att modellen är ansiktslös kan också varit både en fördel och en nackdel i studien. Människor 

upplever andra individer som mer hotfulla om deras ansikten är svåra eller omöjliga att se 

(Martinez et al.,2015), vilket kan göra att artefakten uppfattas mer hotfull och skurkaktig än 

om karaktären haft ett ansikte. Fördelen med att karaktären är ansiktslös är att formen och 

utseendet på näsa, mun, ögon etc inte påverkade deltagarnas uppfattning om karaktären, 

vilket är viktigt för undersökningen då det är rörelserna som är studiens fokus.  

4.2.2 Animationerna  

Artefakten delades upp i två olika animationer, kallade A och B. Animation A är i beskrivande 

term den kontrollerade gångcykeln, där influenser från stereotypen labil skurk är närvarande 

men nedtonade och mer diskreta. Animation B beskrivs som den överdrivna gångcykeln, då 
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dessa rörelser är mer extrema och rörelserna är snabbare. Animation B har även mer 

anticipation, det vill säga rörelser som förbereder inför en större rörelse och gör detta mer 

effektfullt. Ska karaktären vända sig åt höger, exempelvis, vänder den sig först lite åt vänster 

och sedan åt höger. Vändningen åt vänster är då vad som kallas anticipation. Ska karaktären 

sträcka sig uppåt i luften, kryper den först ihop innan den sträcker sig uppåt, och denna rörelse 

neråt och inåt blir då anticipation. Anticipation kan i korthet beskrivas som förberedelse för 

något som komma skall.  

Figur 6 och 7 visar stillbilder från Animation A och B, tagna vid samma keyframe för att 

jämföra deras anticipation och storleken hos den extrema rörelsen då karaktären slänger upp 

sina armar i luften.  

  

  
Figur 6 Stillbild av respektive anticipation position i Animation A och B, innan karaktären 
slänger upp händerna.  

  

Figur 7 Stillbild av respektive extrempose i Animation A och B när armarna är utsträckta.  

För båda animationerna användes Labans rörelseteori och de efforts och effort actions som 

samlats in från de analyserade labila skurk-karaktärerna, samt Darwins teorier om 

människans uttryck av känslor och sinnestillstånd. Animation A skapades först, sedan gjordes 

en kopia och kopian omarbetades till att bli Animation B. Detta för att timingen och rörelserna 

i grunden skulle vara desamma för båda karaktärerna.  

Processen för att skapa Animation A börjades med att göra en vanlig gångcykel, utan 

influenser från Laban, Darwin eller de labila skurk-karaktärerna. När karaktären var 

animerad så att den tog 3 steg, positionerades en kamera snett framför karaktären så att 

rörelserna enkelt skulle kunna uppfattas av tittaren. Två större rörelser animerades sedan, den 

första sker i den tidiga halvan av gångcykeln då karaktären vrider sig åt höger och visar på 
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spändhet och snabba rörelser med huvudet. Den andra stora rörelsen animerades i den senare 

halvan av gångcykeln då karaktären vrider sig till vänster och i en större rörelse slänger upp 

med armarna och gestikulerar. Huvudrörelserna är mindre och rörelserna med armarna 

dominerar, men rörelserna förblir snabba. Karaktärens rörelser har i båda animationerna 

baserats främst på influenser från labila skurk-karaktärer, som spändhet och kontroll, 

snabbhet i rörelserna speciellt i huvudet, och stora gestikulerande rörelser med händerna. 

Axlar behölls i en relativt låg position i båda animationerna, då dessa i en höjd position kan få 

karaktären att upplevas som rädd. Ryggen behölls för det mesta rak, och bröstet högt för att 

simulera säkerhet och stolthet. Karaktärens fotsteg är medvetna och snabba för att förstärka 

känslan av säkerhet och bestämdhet och undvika att känslor såsom rädsla, osäkerhet eller 

försiktighet porträtteras. Karaktären håller även huvudet relativt högt, med hakan pekandes 

framåt eller uppåt för det mesta, då en nedåtpekande haka kan simulera underlägsenhet eller 

rädsla. Vilka känslor och vilken karaktär som skulle porträtteras var alltid fokus, och 

vetskapen om vilka rörelser och kroppshållning som förmedlar en känsla samt rörelsemönster 

från de labila skurk-karaktärerna var behjälpligt och användes kontinuerligt i animationen.  

4.3 Pilotstudier  

Två pilotstudie utfördes då artefakten var färdigställd för att testa hur animationerna 

uppfattades samt undersöka om de planerade intervjufrågorna gav användbara resultat. 

Under Pilotstudie 1 visades Animation A först för deltagaren, och sedan Animation B. 

Upplägget på Pilotstudie 2 var motsatsen, då Animation B visades först för deltagaren och 

sedan Animation A.  

4.3.1 Pilotstudie 1  

Pilotstudie 1 fann att Animation A upplevdes som mer skurkaktig än Animation B, vilket går 

emot undersökningens hypotes. Trots att Animation B animerades för att vara mer skurklik, 

uppfattades den som hjälte. Deltagaren tolkade Animation B som att karaktären var mycket 

upprörd och potentiellt farlig, och baserat på deltagarens förklaring av sitt svar verkar detta 

vara en tolkning av en specifik karaktärstyp. “Grejen känns som att det skulle kunna vara 

någon som försökt göra rätt sak, som det gått fruktansvärt fel för, och nu skäller alla ut den.”  

När deltagaren blev ombedd att berätta vilken roll denne tyckte att karaktären i Animation B 

skulle ha i ett spel, svarade deltagaren att karaktären antingen kunde vara en skurk, mindre 

boss eller huvudkaraktären. När deltagaren sedan fick ett ultimatum att välja om karaktären i 

Animation B var hjälte eller skurk, svarade hen Hjälte. För animation A svarade deltagaren 

Skurk.   

Karaktären i Animation A uppfattades av deltagaren som en karaktär med självkänsla och 

narcissism. Deltagaren nämnde även att karaktären hade “lite Cruella De Vil-vibes”, men 

upplevde i helhet att karaktärens rörelser och beteende kunde vara antingen comic relief eller 

skurk och hade svårt att definiera detta. Karaktären i Animation A verkade inte farlig enligt 

deltagaren och skulle potentiellt kunna vara snäll. När deltagaren fick ett ultimatum om 

karaktären i Animation A var hjälte eller skurk, valde denne skurk. Deltagaren nämnde 

jämförelser och noterbara ord i beskrivningen av Animation A, då Cruella De Vil är en 

skurkkaraktär från filmen De 101 Dalmatinerna (1961) och narcissism klassas som en 

personlighetsstörning (Allgulander 2005, ss. 169, 173) varför Animation A baserat på 

Pilotstudie 1 verkar efterlikna en labil skurk mer än Animation B.  

Pilotstudien visar på att den kontrollerade animationen upplevdes som mer skurk-aktig av 

deltagaren, än den överdrivna animationen som i stället endast uppfattades som en snäll 

karaktär som hade en dålig dag och var temporärt upprörd. Ingen av karaktärerna uppfattade 
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deltagaren som galen. I Tabell 2 visas jämförelser mellan deltagarens uppfattning och åsikter 

om animation A och B.  

  

Animation A  Animation B  

Arrogant/Narcissistisk, lik Cruella De Vil  Förargad/upprörd pga dålig dag  

Irriterad  Arg  

Elak eller snäll (obeslutsam)  Inte snäll i detta stadie  

Comic relief/antagonist  Mindre skurk/boss eller huvudkaraktär  

Ej farlig  Potentiellt farlig  

Ej galen  Ej galen  

Skurk  Hjälte  

Tabell 2 Deltagarens uppfattning och beskrivningar av Animation A och B  

  
Efter Pilotstudie 1 planerades intervjufrågorna fördjupas med följdfrågor för att i den senare 

undersökningen kunna få reda på deltagarnas genomgående motivationer till sina åsikter om 

karaktärerna, vilket i pilotstudie 1 ansågs vara bristfälligt. Frågor som uppmanade deltagaren 

att motivera sina svar ställdes inte i tillräckligt hög grad för att en ordentlig förståelse för hens 

motivation skulle kunna klargöras.  

4.3.2 Pilotstudie 2  

Pilotstudie 2 fann i kontrast till Pilotstudie 1 att Animation B uppfattades vara en skurk och 

Animation A uppfattades vara hjälte. Deltagaren uppfattade även Animation B som en 

potentiell “comic relief” karaktär, vilket också det skiljer sig från Pilotstudie 1. Deltagaren i 

Pilotstudie 1 uppfattade också att en av figurerna potentiellt skulle kunna vara en comic 

relief karaktär, men valde då Animation A vilket pekar på att båda deltagarna uppfattade den 

första figuren de såg som en skurk och som comic relief.   

  
Pilotstudie 2 fann även att Animation B uppfattades som farlig på det sättet att figuren gärna 

eskalerar mindre situationer så att de blir stora, snarare än att starta bråk. Både Animation A 

och B uppfattades av deltagaren porträttera snälla figurer, men Animation A upplevdes mer 

vänlig och avslappnad medan Animation B tolkades som en individ i en offer-situation som 

försöker få sig själv att framstå som tuff.    
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Animation A  Animation B  

Vänlig, avslappnad. Gestikulerar 

till en vän  
Vaksam, aktsam, karaktären vet själv att den är ett 

offer  

Lekfullhet eller uppgivenhet, ej arg  Obehag, ej arg  

Snäll  Snäll, men försöker få sig själv att framstå tuff  

Följer strömmen, inte ledarroll  Sidekick till protagonisten eller antagonisten.  

Eventuellt komisk effekt  

Ej farlig  Farlig. Startar inte bråk men är villig att eskalera 

situationen, därav farlig  

Ej galen  Ej medicinskt galen, men impulsiv  

Hjälte  Skurk  

Tabell 3 Deltagarens uppfattning och beskrivningar av Animation A och B  

  
Pilotstudie 2 genomfördes med mer ingående intervjufrågor där deltagaren uppmuntrades 

motivera sina var. Fler följdfrågor ställdes även för att skapa en tydlig bild av deltagarens 

tolkning av animationerna. Efter att Pilotstudie 2 genomförts ansågs resultaten för båda 

pilotstudierna fortfarande vara för diffusa för att fullkomligt kunna analyseras, samt att 

deltagarna hade vissa svårigheter att med egna ord beskriva figuren de såg. Efter Pilotstudie 

2 planerades därför att implementera en enkät i de slutgiltiga intervjuerna då detta skulle ge 

deltagare stödord och samtidigt underlätta vid analyseringen av resultaten.   

4.4 Sammanfattning  

Arbetet med förstudien, artefakten och pilotstudien gick i helhet bra. Viss problematik 

uppstod under förstudien då det söktes efter labila skurk-karaktärer, eftersom ett flertal av de 

som fanns inte uppfyllde de krav som var nödvändiga för studien. På grund av detta lades 

mycket tid på att enbart söka karaktärer som kunde analyseras på ett korrekt sätt. När några 

karaktärer väl hade hittats och analyserats fortsatte arbetet med fåtal förhinder. 

Animationsarbetet upplevdes gå smidigt tack vare de förstudier som gjorts, då Labans 

rörelseteori, de analyserade karaktärerna och Darwin tillsammans vägledde animationernas 
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genomförande och gav ett önskvärt resultat. De pilotstudier som genomfördes gav intressanta 

resultat, men som tidigare nämnts ansågs studien behöva fler och djupare följdfrågor för att 

ta reda på varför deltagarna uppfattade och tolkade karaktären och animationen såsom hen 

gjorde. Intervjuns upplägg genomgick därför mindre korrigeringar efter att pilotstudierna 

genomförts. Studiens frågeställning ansågs kunna besvaras och diskuteras med den artefakt 

som skapats och den metod som valts.   
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5 Utvärdering  

I det här kapitlet presenteras och analyseras intervjuerna som genomfördes i arbetet samt de 

slutsatser som kan dras. Resultaten presenteras i tre underrubriker som liknar sig med den 

kronologiska ordningen undersökningen genomfördes. Först presenteras resultatet från den 

enkät där deltagarna fick kryssa för adjektiv i en lista vilka de ansåg passade in på figuren i 

animationen, varpå de fick motivera sina svar. Sedan presenteras resultaten av en sluten fråga 

angående huruvida figuren i animationen uppfattas som skurk eller hjälte och deltagarnas 

motivering till dessa val. Till sist presenteras ytterligare relevanta svar från den 

semistrukturerade intervjun angående deltagarnas egna tolkningar och uppfattning av 

animationerna, samt deras åsikter om appliceringen av mental ohälsa på karaktärer i spel.  

5.1 Presentation av undersökning  

Totalt intervjuades 10 personer. 9 av de 10 identifierade sig som män, och en identifierade sig 

som kvinna. Deltagarna var mellan 20-30 år gamla och alla var eller hade varit studenter vid 

Högskolan i Skövde. Några av deltagarna studerade Dataspelsutveckling men ingen av 

deltagarna var grafiker. Alla deltagare hade spelat första eller tredjepersons-spel och var 

bekant med den typen av spel.   

  

Deltagare 1-5 ingår i Grupp A, vilket betyder att dessa fick se Animation A först. Deltagare 610 

ingår i Grupp B, vilket betyder att de fick se Animation B först. Detta gjordes för att underlätta 

vid presentationen av resultaten och för att kunna jämföra deltagarnas svar med enkelhet.  

5.1.1 Enkäten  

Då svaren från enkäten sammanställs i en graf - se Figur 8 - för både Animation A och 

Animation B utan att jämföra vilken av animationerna som visades först, blev resultatet 

följande. De största kontrasterna skedde i förhållande till orden Vaksam, Lättsam och 

Frustrerad, där Vaksam för Animation A fick högst röster totalt. Figuren i Animation A 

upplevdes av deltagarna vara mer Vaksam, Avslappnad och Vänlig än figuren i Animation B.  
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Figur 8 Resultat av enkäten för Animation A och Animation B  

 

Animation B upplevdes främst mer Frustrerad, Spänd och Aggressiv än figuren i Animation 

A. Figuren i Animation B ansågs dock även av deltagarna vara mer Arg, Lättsam, Rädd och 

Nyfiken än figuren i Animation A.   
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Figur 9 Resultat av enkäterna för Animation A  

  

Figur 9 visar alla deltagares svar för Animation A, och kontrasten mellan vilka ord som 

valdes beroende på vilken av animationerna som visades först. Då Animation A visades först 

upplevde deltagarna att figuren i Animation A var Frustrerad. I kontrast upplevde ingen av 

deltagarna att figuren i Animation A var frustrerad om de fick se Animation B först.  

deltagarna som såg Animation B först upplevde istället att figuren i Animation A var mer 

Vaksam, Nyfiken och Lättsam. Förutom dessa skillnader, var svaren för Animation A mycket 

lika oavsett vilken animation som visades först. 
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Figur 10 Resultat av enkäterna för Animation B  

  
Figur 10 visar en sammanställning av deltagarnas åsikter om Animation B, samt skillnaderna 

mellan dessa svar beroende på vilken Animation som visades först.  

Deltagarna i Grupp A upplevde att figuren i Animation B var Frustrerad, Spänd, Aggressiv,  

Hotfull och Arg, och ingen i Grupp A upplevde att figuren var Avslappnad, Vänlig eller  

Nyfiken. I kontrast upplevde ingen av deltagarna i Grupp B att figuren i Animation B var Arg, 

istället upplevde de att figuren i animationen var Avslappnad, Lättsam, Vänlig och Nyfiken. 

 

Flera av deltagarna beskrev en liknande scen när det ombads motivera sina svar på enkäten 

samt fick frågan om sina första tankar om animationen de såg. Figuren i båda animationerna 

tolkades av flera deltagare som en karaktär som skulle gå över en väg och nästan blev 

påkörd.  

  

Deltagarna som upplevde att figuren i animationerna höll på att bli påkörd tyckte även att 

gesten figuren gör med armarna är aggressiv och frustrerad. Andra deltagare beskrev gesten 

figuren gör med armarna som en vänlig gest åt en vän, och att armarnas öppna rörelser var 

mer inbjudande, men nämnde att det även kan vara en hotfull gest.  
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En av deltagarna nämnde att huruvida figuren i Animation B gör en snäll eller hotfull gest 

med armarna beror på ansiktsuttrycket, och att bristen på ansiktsuttryck gjorde att gesten 

kändes mer hotfull.   

 

[...] jag satt och funderade en liten stund för den skulle kunna vara väldigt beroende 

på typ ansiktsuttryck och så också, men eftersom han inte har det här så tror jag ändå 

det är som ‘ Vad vill du? Kom igen’ på nåt sätt. Väldigt stort ut med armarna som att 

dom adresserar någon. Det skulle kunna varit positivt också om han såg glad ut typ i 

ansiktet men med bara kroppsspråket att döma så känns det såhär stereotypiskt  

‘Come on!’ (Deltagare 10)  

  

  
Deltagare 7 hade en liknande uppfattning av Animation B då hen uppfattade figuren som 

frustrerad, men nämnde att det är svårt att bedöma när man inte ser figurens ansikte. 

Deltagare 7 vägde också mellan en positiv eller negativ känsla hos figuren, och valde det 

senare.   

  
Mm och där kommer vi till hur jag tolka den reaktionen han gör i animationen. Och 

jag hyssade lite mellan att han ser någon person som han känner, eller att det är mer 

någonting underligt som sker så han ba ‘ Vad är det som händer här egentligen?’. Och 

jag valde det senare, som jag tror är mer sannolikt. Men det är svårt att avgöra utan 

att se ansiktet.   

(Deltagare 7)   

  
Deltagare 8 var en av deltagarna som upplevde handgesten för Animation B som positiv och 

grundad i glädje, vilket ger resultatet att även deltagare inom samma grupp uppfattade 

Animation B olika.  

  

5.1.2 Skurk eller hjälte  

För varje animation fick deltagarna ett ultimatum där de fick välja om figuren i animationen 

var en Hjälte eller en Skurk. Figur 11 och Figur 12 visar resultaten för animation A och 

Animation B samt skillnaderna mellan deltagarnas svar baserat på vilken animation de fick 

se först.  
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Figur 11 Deltagarnas uppfattning av Animation A som hjälte eller skurk  

 

Vad beträffar Animation A svarade deltagarna i Grupp A likadant som deltagarna i Grupp 

B. Tre deltagare i varje grupp ansåg att figuren i Animation A var en Hjälte, medan två 

deltagare i varje grupp ansåg att figuren var en Skurk. 
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Figur 12 Deltagarnas uppfattning av Animation B som hjälte eller skurk  

 

Vad beträffar Animation B så var skillnaderna större. Alla som såg Animation A först 

upplevde att figuren i animation B var en Skurk. I Grupp B var svaren mer delade, men tre 

deltagare tyckte att figuren i Animation B var en Hjälte, medan två tyckte att det var en 

Skurk. Deltagare 6, som är i Grupp B, kommenterade följande om Animation A.  

  
Jag tror att jag hade upplevt den förra animationen som mer aggressiv om jag hade 

sett den här före.  

(Deltagare 6)  

  
Samtidigt svarade Deltagare 6 att både figuren i Animation A och Animation B var en Hjälte, 

men menade på att hens åsikt kunde varit annorlunda angående Animation B om hen sett 

Animation A först.  

 

 

Vid intervjuns slut ställdes en slutgiltig fråga samtidigt som deltagarna fick se animationerna 

bredvid varandra: Om du får veta att testet handlar om stereotyper för skurkar med mental 

ohälsa, vilken av dessa två animationer tycker du då passar bäst in på den beskrivningen?  

  

Samtliga deltagare svarade att Animation B var den som de ansåg efterliknade en 

stereotypisk labil skurk. De överdrivna och snabba rörelserna var vad deltagarna sade bidrog 

till deras val av Animation B. Vissa deltagare gav sitt svar direkt och med säkerhet medan 

andra deltagare hade svårare att svara och förklarade att de förstod att deras bedömning var 

baserat i stereotyper och att detta i sig kan vara problematiskt. Deltagare 10 uttryckte att hen 
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anser att det är jobbigt med fördomar kopplade till mental ohälsa, men att denne trots detta 

väljer B baserat på sin personliga erfarenhet.  

  
Då är det nog B isåfall. För, nu är det ju väldigt jobbigt det här med fördomar, och 

särskilt då mental ohälsa, men jag skulle säga liksom utifrån min erfarenhet med spel 

så är det lätt att dom är lite överdrivna, så då skulle jag säga att det är B för det känns 

som att det är mer ryckigt och instabilt, därav B.  

 (Deltagare  10)  

   

  

Deltagare 5 tog lång tid på sig att svara på frågan och diskuterade och funderade mycket. 

Hen ansåg att termen var för bred och att det var svårt att definiera mental ohälsa. Slutligen 

valde Deltagare 5 att figuren i Animation B var skurken baserat på dess impulsivitet.  

  
Det är en för bred term är första tanken, men sen är jag ju inte så insatt så jag vet 

inte...Det beror lite på hur man...liksom vad man klassar som psykisk ohälsa och 

grejer.  [...] Men A är lite lugnare. Nämen jag skulle säga B, för den känns mer  

impulsiv. Jag vet inte om det räknas som mental ohälsa, men…  

                   (Deltagare 5)  

   
Vidare framförde Deltagare 7 en annan förklaring till att att hen valde Animation B. Hen 

upplevde Animation A som mer spänd och förklarade att hen kopplar spändheten i figuren till 

mental stabilitet.   

Jag skulle väl nog säga - nu är ju jag ingen expert inom sånt då, men - jag skulle nog 

säga animation B ändå. Det spända i animation A får mig att- jag kopplar på något 

samman det med mental stabilitet på något vis.  

(Deltagare 7)  

Detta liknar Deltagare 8s svar då denne motiverade varför hen tyckte att Animation B 

porträtterade en skurk. Deltagare 8 upplevde att de överdrivna rörelserna på Animation B 

uppfattades som slappa och ignoranta, medan Deltagare 8 argumenterade för att en hjälte är 

någon som är mer aktiv till att agera. Båda deltagarnas svar baserar sina argument i personliga 

kopplingar till hur en Skurk eller Hjälte är eller bör vara, och hur rörelserna kan kopplas till 

och porträttera personlighetsdrag.  

Det känns inte som en...hjälte..Måste ju säga skurk. Känns inte som att någon hjälte är 

så avslappnad och så...ska jag säga, lugn. Det känns som att dom är mer lite mer aktiva 

att göra någonting. Däremot känns en skurk som den har mer slapp attityd och som 

man skiter i vilket, så. Så jag hade sagt skurk.   

                   (Deltagare 8)  

Alla deltagare ansåg att användandet av mental ohälsa i spel kan vara både positivt och 

negativt, och att användandet i sig inte är ett problem utan att det är spelutvecklares ansvar 

att porträttera det på ett “bra” sätt som inte stigmatiserar eller förvränger verkligheten.   

  
Vissa deltagare hade dock en mer positiv eller negativ inställning, även om alla deltagare 

ansåg att mental ohälsa kan användas i både positivt och negativt syfte. Deltagare 10 

upplevde exempelvis att hen endast påträffat ett spel där hanteringen av mental ohälsa gjorts 



  33  

bra, och att andra spel hanterar ämnet på ett dåligt sätt. Då hen fick frågan om denne utifrån 

sina egna erfarenheter ansåg att mental ohälsa porträtteras på ett negativt vis, svarade hen 

ja.  

  
Ja definitivt. Oftast är det liksom, dom är skurkar eller så är dom helt oresonabla och 

det går inte att prata med dom eller någonting och det är...äh!  

(Deltagare 10)  

 Deltagare 10 tyckte dock att mental ohälsa kan porträtteras på ett positivt sätt, och 

framförde att man exempelvis kan skapa en mer positiv porträttering genom att tona ner 

ohälsan och att inte endast skurkar i spel led av mental ohälsa.  

   

  
[...]det känns som man kan hantera det med liksom en viss takt eller medkänsla. 

Kanske genom att se till att det inte är enbart fiender som drabbas av det, kanske mer 

realistisk avbildning. Till exempel som i den här Depression Quest där man spelar en 

karaktär som har såna problem då och där man bes ha mer medkänsla och det är inte  

bara fiender och att det är lite mer nedtonat, lite mer realistiskt och inte så 

överdrivet. [...] Det är inte såhär ‘Åh han är psykotisk så han studsar av väggarna och 

mördar folk’ liksom, väldigt såhär...väldigt larvigt, väldigt gammaldags.  

(Deltagare 10)  

  
Deltagare 5 gav ett liknande svar och uppmuntrade också till att applicera mental ohälsa även 

på Hjältar i spelen.  

  
[...] gör inte varenda en till såhär skurk, ba, that’s not cool känner jag. Sen 

behöver det ju inte vara hjältarnas hjälte som har det heller, men det kan ju 

vara bi-karaktärer. Och att man tar det lite lugnt i början innan man trycker in 

karaktärer som huvudkaraktärer känner jag.  

 (Deltagare  5)  

  

  

Resultatet blev då sådant att alla deltagare ansåg att mental ohälsa kan användas med gott 

syfte i spel, och ingen deltagare upplevde att implementationen av mental ohälsa i spel är 

universellt förkastligt. Däremot ville vissa av deltagarna att inte bara skurkar skulle lida av 

mental ohälsa i spel, utan att även hjältar och bi-karaktärer skulle porträttera detta. En 

deltagare ansåg även att användandet av mental ohälsa i spel var användbart i form av ett 

verktyg för att snabbt och enkelt visa för spelaren vilka karaktärer som var farliga och onda.  

  

5.1.3 Ytterligare resultat av intervjun  

Hälften av deltagarna upplevde att Animation A porträtterade någon som skulle vara smått 

farlig, eller potentiellt farlig. Den andra hälften upplevde att figuren inte alls verkade farlig. 

Svaren var blandade mellan grupperna men de som svarade ja eller potentiellt ja gjorde detta 

med viss tveksamhet.  

  

Fyra av fem i grupp A ansåg att figuren i Animation B verkade farlig. Tre av fem Grupp B 

svarade nej och ansåg inte att figuren i Animation B verkade farlig. Deltagare 8 och 10 
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uppfattade figuren som farlig, men inte aktivt farlig. Istället nämnde de båda att figuren 

verkar vara en individ som har kontakter och kan vara farlig på så vis, snarare än att själv 

bruka våld. Deltagare 10 gjorde även sin bedömning baserat på karaktärens utseende och 

nämnde att figuren eventuellt skulle sett mer farlig ut om denne haft en större kroppshydda. 

“Det skulle kanske vara en sak om det var en stor jädra orc-aktig typ, men det här ser typ ut 

som någon mellan-manager-aktig, tanig, om man tänker inom spel-logik så känns det som 

det är någon som inte borde presentera så mycket av ett hot.”  

(Deltagare 10)  

  
  

Alla deltagare i Grupp A uppfattade figuren i Animation B som instabil, medan endast en i 

Grupp B svarade ja på den frågan. I förhållande till Animation A så svarade både Grupp A 

och Grupp B liknande, då endast en eller två deltagare i varje grupp sa ett tydligt Ja på 

frågan om figuren i Animation A var instabil. De andra deltagarna sa antingen nej, kanske 

eller nämnde att figuren skulle kunna vara “lite” instabil.  

  
Deltagare 7 och Deltagare 9 upplevde att figuren i Animation A var en disciplinerad, 

stridande karaktär. Deltagare 7 upplevde ändå figuren som skurk och potentiellt farlig, och 

motiverade detta med en tolkning av en karismatisk skurk som har potential att snabbt byta 

till ett farligt sinnestillstånd trots att deltagaren inte upplevde animationen i sig som hotfull 

eller farlig.  

  

Det är väl mer att jag kop- om jag tänker honom som skurk så kopplar jag väl ihop 

det med sådana koncept som setts tidigare i filmer och liknande. Och då är det 

liksom en karismatisk karaktär som man liksom har lite svårt att se det först, men 

som kan flippa ut väldigt när dom väl gör det.  

(Deltagare 7)  

  
Både deltagare 7 och deltagare 9 nämnde att figuren i Animation A efterliknade en militär 

eller soldat med sin raka hållning och kontrollerade rörelsemönster. Båda deltagarna 

upplevde även att figuren var farlig och en skurk.  

  

5.2 Analys  

De flesta deltagare refererade till figuren i animationerna som han, men några deltagare sade 

“den” eller “han eller hon” om figuren. Dock refererade deltagarna till figuren som “han” under 

majoriteten av intervjuerna. Detta var förväntat då det fanns en medvetenhet om att den 

3Dmodell som användes för arbetet trots redigeringar potentiellt skulle uppfattas som manlig. 

Eftersom modellens kön kan påverka deltagarnas uppfattning av figuren, är detta något som 

noterades. Huruvida deltagarnas uppfattning av figuren och animationerna skulle förändras 

om 3D-modellen var annorlunda, går inte att säga med säkerhet med endast den här studien 

som grund.  

5.2.1 Adjektiv kopplade till animationerna  

Grupp A upplevde att figuren i Animation A var Frustrerad. I kontrast upplevde ingen av 

deltagarna i Grupp B att figuren i Animation A var Frustrerad, vilket pekar på att ordningen 

animationerna visades i påverkade deltagarnas uppfattning av gesten och vilka känslor 

figuren utstrålade. Då en överdriven animation visades först, kan det antas att deltagarna i 

Grupp B i jämförelse med den animation de såg först inte upplevde Animation A som  
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Frustrerad eftersom figurens gester var mycket mindre än i Animation B. Deltagarna i Grupp 

B upplevde istället att figuren i Animation A var mer Vaksam, Nyfiken och Lättsam, vilket 

också indikerar att deltagarna i Grupp B kopplade fler positiva ord och känslor till figuren i 

Animation A. Då resterande svar för Animation A var mycket lika, visar detta på att 

animationen till viss del uppfattas på ett speciellt sätt oavsett i vilken ordning animationerna 

visades.  

  
Detsamma kan inte sägas för Animation B, då störst skillnader mellan deltagarnas svar och 

uppfattning av figurerna i animationerna skedde i förhållande till animation B. Det kan 

återigen argumenteras för att den skillnaden är på grund av ordningen deltagarna fick se 

animationerna i, men det är ändå intressant att svaren för Animation B var så olika bland 

alla deltagare, när svaren för Animation A på sina ställen var identiska mellan både Grupp A 

och Grupp B.   

  

5.2.2 Deltagarnas beskrivningar och åsikter  

I förhållande till skurkaktighet och farlighet var svaren mellan grupperna lika för Animation 

A, men för animation B ansåg alla i Grupp A att figuren var skurk. Detta kan bero på att 

deltagarna jämför figuren i Animation B med animation A och att deras tolkning av 

rörelserna och karaktären inte enbart baserades på det dom såg just då, utan det dom sett 

tidigare. Så figurernas kontraster till varandra kan potentiellt framhävt Animation B mer i 

jämförelse med Animation A. Deltagare som fick se Animation B först var inte alls lika 

angelägna att stämpla figuren som skurk, istället tyckte tre av fem att figuren var en hjälte 

vilket är en förhållandevis stor kontrast.  

  
Flera av deltagarna beskrev figurerna i animationerna som arrogant, instabil, impulsiv och 

ett par deltagare nämnde även ord såsom labil, maniac och schizofreni. Detta skedde för 

båda animationerna, men Animation A refererades oftare till som arrogant medan 

Animation B ansågs mer instabil. Som tidigare nämnts ansåg både deltagare 7 och deltagare 

9 att figuren i Animation A hade en rak hållning i liknelse med en militär eller soldat samt ett 

kontrollerat rörelsemönster. Tillsammans med resultatet att många deltagare uppfattade 

Animation A som arrogant och inte vänlig baserat på sitt kroppsspråk, indikerar detta att 

den raka hållningen bidrog till ett sådant resultat. Darwin (1872, ss. 246-247) beskriver i sin 

text hur ett huvud som hålls rakt och en utspänd bröstkorg kan kopplas till ilska och raseri 

vilket diskuteras i bakgrundskapitlet, och detta kan teoretiseras vara anledningen till att 

deltagare 7 och 9 tolkade figuren i Animation A som farlig. Att flera deltagare upplevde att 

figuren i Animation A var arrogant och därav inte var snäll men ändå inte upplevde figuren 

som farlig eller hotfull kan bero på att arrogans kopplas till något negativt men inte 

nödvändigtvis hotfullhet. Isbister (2006 ss. 24-34) beskriver hur en person uppfattas baserat 

på sitt kroppsspråk och hållning, och att s.k agreeableness cues indikerar att en person är 

vänligt inställd. I en figur (s. 26) presenteras socialt beteende mellan axlar av dominans och 

vänlighet, var arrogans ligger nära dominans och långt ifrån vänlighet, vilket liknar sig med 

deltagarnas tolkning av en arrogant figur.  

  
Få av deltagarna var villiga att stämpla figurerna med ordet “galen”, istället beskrev de 

emotionellt impulsiva individer som hade svårt att kontrollera sina känslor, främst i 

förhållande till Animation B. Dock gjordes som tidigare nämnt vissa liknelser mellan 

figurerna och stereotypiska labila skurk-karaktärer, men detta skedde i en minoritet av 

fallen. Deltagare 4 beskrev sina spontana tankar om Animation B på följande vis.   
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Det här var mer galen, faktiskt, det första jag tänkte på. Lite såhär typisk maniac i ett 

spel. Någon som överreagerar, någon som skriker mycket. Jag får tanken på en väldigt 

gäll röst, galen typ...vetenskapsman eller alkemist fick jag ganska direkt en tanke på 

när jag såg den här först.  

(Deltagare 4)  

På frågan om figuren uppfattades som galen, svarade flera deltagare att detta beror på 

kontexten och övriga faktorer kring karaktären. Deltagare 3 beskrev sitt svar på frågan i 

förhållande till Animation B att verkligheten i ett spel är relativt och att sammanhanget spelar 

roll.  

Eventuellt. I rätt sammanhang. Så det kan ju vara som med paranoia då, han kanske 

bara har nåt...som nån schizofreni när du hör ljud och röster som inte existerar i 

verkligheten. Som om vi sätter ett väldigt verklighetsbaserat spel där det inte finns 

demoner och liknande så kanske han fortfarande hör demoner, och då är han ju galen. 

Men om det finns demoner och han ser dom då är han ju inte galen helt plötsligt. [...] 

Verkligheten är ju väldigt relativ i spelvärlden liksom.  

(Deltagare 3)  

  

  

Detta antyder att flera av deltagarna upplevde det svårt att döma figurerna baserat enbart på 

animationerna, och att det i deras mening krävdes mer information runt figuren som skulle 

indikera galenskap. Det kan också teoretiseras att ordet “galen” upplevdes som en känslig och 

diskriminerande term, varför deltagarna inte ville applicera detta ord på figuren. I förhållande 

till termen “instabil” var deltagarna mer villiga att använda detta för att beskriva figurerna.  

Några deltagare nämnde att figurens form och miljön den befann sig i spelade en roll i deras 

tolkning, och att deras uppfattning av karaktären hade varit annorlunda om dessa aspekter 

varit annorlunda. I bakgrundskapitlet beskrivs Disneys tankegångar vid skapandet av 

antagonister till äldre Disneyfilmer, bland annat jägaren i Snövit och de sju dvärgarna (1937). 

Disneys beskrivning omfattade flera aspekter av jägaren, bland annat designen, kroppsformen 

och rösten snarare än att bara fokusera på utseendet eller animationen. Detta pekar på att 

Disney var medveten om alla de faktorer som krävdes för att porträttera en karaktär, och 

varför vissa av deltagarna i undersökningen hade svårighet att definiera figuren och placera 

den i en roll eller universum när de fick restriktiv information om figuren.  

Allt detta är en intressant sak att notera, då det tyder på att deltagarna upplevde att de behöver 

en helhetsbild för att kunna göra klara bedömningar.  Det kan även argumenteras att 

deltagarnas svar pekar på att de hade en idé om vilken miljö karaktären skulle befunnit sig i 

eller vilket utseende den skulle haft för att passa in på en stereotyp eller karaktär som kom till 

tanken för deltagarna när de såg animationerna. Skulle detta vara fallet kan detta potentiellt 

vara subliminala kopplingar till stereotyper som deltagarna undermedvetet gjorde till 

animationerna.   

Ytterligare en intressant aspekt att begrunda, är att deltagare 1-4 ansåg att figuren i Animation  

B verkade farlig. Dessa deltagare uppfattade också figuren som instabil, och var villiga att i 

någon mån beskriva figuren som galen. Deltagare 5 var den enda i Grupp A som svarade nej 

på frågorna gällande om figuren verkade farlig, instabil eller galen. Detta resultat liknar det 

resultat Angermeyer (2003) fick i sin studie vilken diskuterades i bakgrundskapitlet, där han 

beskriver att deltagare som uppfattade en individ som psykiskt sjuk var mer troliga att även 
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uppfatta individen som farlig. Fenomenet spekulerades i bakgrundskapitlet vara en 

bidragande faktor till varför mental ohälsa implementeras på skurkar i spel, och då resultatet 

även i den här studien verkar peka på att Angermeyers teori stämmer är detta en intressant 

aspekt för framtida studier.  

Som tidigare noterat motiverade även två deltagare att deras negativa uppfattning av figuren 

i Animation B bidrogs av figurens ansiktslöshet vilket fick den att uppfattas som mer hotfull 

och farlig. Isbister beskriver ansiktsuttryck som sociala signaler.  

The expressions on human faces are not simply automatic reflections of internal 

feelings nor unconscious imitations of others - they are also consciously controlled 

social signals that help people connect.  

(Isbister 2006, s.151)  

Detta indikerar att deltagarna i studien inte bara uppfattade figuren som hotfull på grund av 

ansiktslösheten, utan att de möjligen även haft svårighet att läsa av figurens rörelser och 

kroppsspråk då ansiktet inte var synligt, och att detta skapade känslan av obehag och 

hotfullhet.   

  

5.2.3 Animationerna sida vid sida  

Trots att svaren för animationerna blev varierade i förhållande till vilken figur som var hjälte 

och vilken som var skurk då animationerna visades individuellt, så var svaren mellan 

deltagarna, som tidigare nämnts enhetligt när de fick se båda animationerna bredvid 

varandra. Alla deltagare uppfattade då att Animation B porträtterade en skurk mer än 

Animation A, och beskrivningarna som gjordes av detta pekade på att det är de överdrivna och 

snabba rörelserna som gör att karaktären upplevs mer skurkaktig. Detta visar på att 

undersökningens frågeställning Uppfattar spelare att en karaktär är en skurk baserat på 

dess gångcykel skapad utifrån stereotypa labila skurkar? Blir de mer eller mindre 

skurkaktiga/labila/ohälsosamma med överdrivna/restriktiva rörelsemönster? delvis kan 

besvaras, och att de misstankar och hypoteser som framkom under arbetets gång passar in på 

undersökningens resultat. Animationerna skapades efter snabbhet och överdrivelse då dessa 

var de gemensamma nämnarna mellan de analyserade skurk-karaktärerna, och deltagarna i 

undersökningen nämnde att det var dessa två aspekter som gjorde att animation B kändes som 

mer av en stereotypisk labil skurk än Animation A.   

  
Samtidigt var deltagarnas svar på vilken figur som var skurk endast enhetligt när de fick se 

båda animationerna bredvid varandra, vilket tyder på att den första delen av frågeställningen 

inte kan besvaras med säkerhet, utan att många faktorer bidrar till om en karaktär uppfattas 

som skurk eller hjälte. Istället kan en slutsats dras, att då en överdrivet animerad figur ställs 

bredvid en figur med lugnare och mer kontrollerad animation, så upplevs den överdrivna 

figuren som mer instabil och skurkaktig. Det är då delvis figurens omgivning och utseende 

som spelar roll för hur den tolkas, och inte endast figurens rörelsemönster i sig.   

En jämförelse till detta fenomen kan göras med Batman och Jokern från Arkham Asylum 

(2009). Jokerns rörelsemönster fastställdes tidigt i arbetet som strong, flexible och quick 

utifrån Labans Rörelseteori (Newlove & Dalby 2004). Batmans kropp är i kontrast mycket stel 

och hans rörelser förhållandevis små i jämförelse med Jokern, och skulle enligt Labans Teori 

klassas som strong, direct och sustained då hans rörelser är fokuserade, kräver styrka och är 

mer långsamma och ihållande än Jokerns som snabbt kan byta rörelse och rör sig med mer 
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flexibilitet. Kanske gjordes detta medvetet för att få Jokern att upplevas mer instabil i 

jämförelse med Batman, eller för att Batman skulle upplevas mer stabil än Jokern. Resultatet 

av den här studien tyder på att en sådan taktik skulle fungera i ett spel, samt att vissa av svaren 

från deltagarna pekar på att kontrollerade animationer kopplas till en stabil mental hälsa.  

5.3 Slutsatser  

Den slutsats som främst kan dras för den här undersökningen, är att då en överdriven 

animation som animerats efter stereotyper om labila skurkar ställs bredvid en kontrollerad 

animation skapad efter samma mall, så upplevs den överdrivna animationen som mer av en 

skurk. Slutsatsen blir då att en karaktär och dess rörelsemönster till viss del kan skapa en 

åsikt och en uppfattning, men det spelar även mycket stor roll vilka andra karaktärer som är 

närvarande då deltagarna inte uppfattade Animation B som en skurk i lika hög grad, förrän 

de sett Animation A. Det förefaller att det är svårare för tittare att göra en bedömning då 

endast skurken syns, eftersom “hjälten” inte setts och världen karaktären befinner sig i inte 

har etablerat vad som är hjälte och vad som är skurk, vad som är normalt och vad som är 

abnormalt.   

  
En annan slutsats som kan dras utifrån dessa resultat, är att tittarens uppfattning av 

animationerna och figurerna påverkas av vilken ordning animationerna visas i då deltagare i 

Grupp B upplevde att figuren i Animation B var en hjälte, vilket är en stor kontrast till Grupp 

A där alla deltagare uppfattade figuren i Animation B som skurk.   

  
Då figurens ansiktslöshet påverkade flera av deltagarnas upplevelse och åsikt och bedömdes 

mer hotfull av dem som verbaliserade sin svårighet att tolka figuren, dras även en slutsats att 

en animation med en mänsklig figur där ansiktet inte syns får figuren att uppfattas som mer 

hotfull. Detta var något som diskuterats och vetskapen om att figurens ansiktslöshet kunde 

påverka arbetet nämndes i genomförandedelen.   

  
Utifrån arbetets frågeställning anses denna kunna besvaras delvis. En slutsats kan dras att 

figuren upplevdes mer skurkaktig i Animation B då animationerna var överdrivna, och den 

bedömningen gjordes baserat på figurens gångcykel och rörelsemönster. Då resultatet 

varierade beroende på vilken animation som visades först, kan inte en slutsats dras att en 

figur animerad utefter stereotypa labila skurkar automatiskt uppfattas som en skurk av 

spelare. I stället verkade figurens överdrivelse av dessa stereotypa drag i förhållande till 

animationen vara bidragande till resultatet.  
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6 Avslutande diskussion  

I det här kapitlet sammanfattas arbetet i helhet, samt diskuterar det resultat som uppkommit 

ur ett bredare perspektiv och presenterar förslag om framtida arbeten. Diskussionen 

innefattar arbetets betydelse i samhälleliga frågor och etiska aspekter samt återkopplar till 

källor som kan stärka resultatets trovärdighet. Underrubriken Framtida Arbete presenterar 

både förslag på undersökningar som bygger på den här studien och dess resultat, men även 

andra aspekter inom ämnet mental ohälsa och stereotyper kring skurkar som skulle vara 

intressanta och användbara att utforska.  

6.1 Sammanfattning  

Det här arbetet gjordes för att utforska stereotyper kring skurkar med mental ohälsa, med 

ambition att genomföra en objektiv och undersökande studie inom ämnet. Frågeställningen 

Uppfattar spelare att en karaktär är en skurk baserat på dess gångcykel skapad utifrån 

stereotypa labila skurkar? Blir de mer eller mindre skurkaktiga/labila/ohälsosamma med 

överdrivna/restriktiva rörelsemönster? baserades på den förundersökning som gjordes och 

beskrivs ingående i bakgrundskapitlet där olika aspekter som kan vara bidragande faktorer till 

stereotypens uppkomst och användbarhet diskuteras. De områden som undersöktes var: 

Animation ur ett skapande-perspektiv där även narrativet diskuteras, Konsumenten och 

mainstream kultur samt Stereotyper kring skurkar. Arbetet avsedde samla information från 

diverse synvinklar för att skapa en bred förståelse för ämnet och användandet av stereotyper.  

För att testa frågeställningen skapades en artefakt i form av två animationer, en kontrollerad 

och en överdriven, vilka baseras på redan existerande skurk-karaktärer och applicerades på 

en 3D-modell vars process förklaras i genomförandekapitlet. En kvalitativ studie utfördes 

sedan i form av semistrukturerade intervjuer utförda på tio deltagare. Studien bestod av en 

enkät med adjektiv vilka deltagarna fick välja och applicera på de två animationerna, följt av 

en intervju med öppna och slutna frågor. Resultatet av studien visar att alla deltagare 

uppfattade att Animation B passade bäst in på beskrivningen av en stereotypisk skurk med 

mental ohälsa. Deltagare som såg Animation A före Animation B upplevde Animation B som 

mer instabil, farlig och skurkaktig medan deltagare som såg Animation B först i de flesta fall 

ansåg att figuren i Animation B var en hjälte.  

6.2 Diskussion  

Den utförda studien ämnade vara en utforskande sådan snarare än ett arbete som med 

säkerhet fastställer statistik eller fenomen, men detta betyder inte att studien i sig eller det 

resultat som uppträtt är utan vikt. Då det nämnts av deltagarna att de aspekter som gjorde 

en animation labil och mer lik en skurk var dess snabbhet och stora rörelser, och sådana 

observationer och hypoteser skapades under arbetets gång då skurk-karaktärer från spel 

analyserades och den valda animationsstilen planerades, kan detta stärka resultatets 

trovärdighet. Att deltagare kommenterade att figurens ansiktslöshet fick den att se mer farlig 

ut liknar resultatet av studien Contributions of facial expressions and body language to the 

rapid perception of dynamic emotions (Martinez et al., 2015) som nämndes i 

genomförande-delen, stärker även detta trovärdigheten av resultatet då detta pekar mot ett 

liknande resultat som Martinez studie.  

  

En potentiellt problematisk etisk aspekt av arbetet skulle kunna vara ifall någon av 

deltagarna led av mental ohälsa och genomgick intervjun. Strukturen av intervjun var sådan 
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att deltagarna inte fick veta vad testet handlade om förrän en intervju för båda 

animationerna var avklarad, men frågor gällande figurens galenskap eller instabilitet kunde 

potentiellt vara stötande för individer med mental ohälsa. Samtidigt kan det skapa obehag 

att diskutera ämnet, antingen om individen själv lider av detta eller om individen anser att 

det är ett ämne hen inte är komfortabel med att diskutera eller utge sina åsikter om. Dock 

informerades alla deltagare innan testets början att de fick avbryta testet närsomhelst och 

inte var tvungna att svara på någon fråga, de informerades även om hur intervjuerna skulle 

gå till och frågades om deras medgivande till att spela in intervjun enligt Vetenskapsrådets 

fyra allmänna huvudkrav (2002). Ändock finns risken med undersökningar såsom denna att 

någon av deltagarna lider av mental ohälsa eller känner någon närstående som lider utav 

detta vilket kan göra konversationen om ämnet obekväm eller riskerar att upplevas som 

stötande.  

  
Individerna som deltog i undersökningen valdes inte utan istället välkomnades tio 

kandidater som var villiga att delta varpå inga fler intervjuer planerades. Inget försök gjordes 

att få ett jämnt antal män och kvinnor som deltog i studien, då genus inte var 

undersökningens fokus och det inte ansågs relevant för studien. Även om deltagarna kön inte 

var fokus i den här studien är det ändå relevant information att infoga om fler studier som 

denna ska genomföras. Hur animationerna görs och vad dessa föreställer spelar också stor 

roll i hur dessa kan uppfattas i ett genusperspektiv, dock anses detta som tidigare nämnts 

inte vara en bidragande faktor till resultatet i just den här studien.   

  
Nästan alla deltagare ansåg att användandet av stereotyper i spel beträffande mental ohälsa 

kan vara både positiv och negativ beroende på hur spelutvecklarna gör detta och vad dessa vill 

uppnå. Flera deltagare upplevde även att mental ohälsa bör implementeras på andra 

karaktärer än skurkar, så att det inte associeras med elakhet och skurkaktighet. Medan detta 

är en god idé är det även viktigt att tänka på vilka konsekvenser detta kan få, beroende på hur 

porträtteringen görs. Även om mental ohälsa appliceras på en karaktär som skall vara hjälten 

i ett spel, så kan detta göras på ett felaktigt och stigmatiserande sätt. Exempelvis sägs Batman 

i Arkham-spelen lida av Post-Traumatiskt Stress-syndrom vilket porträtteras genom att han 

har hallucinationer av sina döda föräldrar (Fandom u.å), men detta visas mindre än Jokerns 

galenskap och Batman hanterar inte heller problemet på ett hälsosamt sätt. Detta kan vara 

skadligt, då de som lider av mental ohälsa ser hjälten och vill vara som den, och därav kanske 

inte söker hjälp när de behöver det utan istället försöker klara sig själva i ett försök att vara 

starka som sin hjälte. En sådan syn på mental ohälsa är inte hälsosam då det gör att de som 

lider av mental ohälsa inte söker hjälp som de behöver. Därav uppmuntras försiktighet även 

om mental ohälsa används för hjältar och goda karaktärer i spel, då detta ändå bör göras med 

mycket omtanke och eftertanke för att minimera risken att glorifiera skadligt beteende. Att en 

del i spelet är att hjälte-karaktären söker hjälp för sina mentala problem skulle vara någonting 

som både är nytt och nyttigt. Detta skulle även kunna hjälpa till att motverka stigmat kring 

mental ohälsa, så att tankarna om att söka hjälp eller må dåligt är det samma som svaghet 

försvinner.   

  

6.3 Framtida arbete  

Då studien som utfördes pekade på att 3D-modellens kroppsform påverkade deltagarna i 

deras uppfattning av figuren, skulle en justering av denna kunna genomföras till studiens 

fördel. Istället för att använda en 3D-modell där kroppsbyggnaden och de maskulina eller 

feminina dragen kan påverka deltagarna, skulle animationerna kunnat bestå av ljuspunkter 

eller prickar som formar ett skelett av en människa, likt Motion Capture. Detta skulle kunna 

genomföras antingen med Motion Capture eller genom att bygga ett skelett för hand som 
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sedan döljs så att bara de viktigaste punkterna syns. Detta skulle ta bort figurens kroppsform 

som en faktor i deltagarnas bedömning av karaktären, även om det fortfarande måste hållas i 

åtanke vilket biologiskt kön skådespelaren har om användandet av Motion Capture 

genomförs. Detta då kvinnors gångstil skiljer sig något från mäns och det är möjligt för 

individer att med god säkerhet uppfatta detta även om endast ljuspunkter på kroppen syns 

(Kozlowski & Cutting 1977).   

  
Med detta sagt skulle det vara intressant om studien som genomförts gjordes på nytt, men 

med en 3D-modell med mer feminina former istället för den maskulina figuren. Detta för att 

undersöka frågan mer ur ett genusperspektiv, hur svaren i en sådan studie skulle bli i 

jämförelse med den här studien. Skulle deltagarnas syn på skurkaktighet höjas eller sänkas, 

eller förbli oförändrad om 3D-modellen var feminin? Hur farlig, instabil och galen skulle 

figuren uppfattas vore en mycket intressant aspekt att utforska. Även aspekten om hur 

mental ohälsa uppfattas baserat på figurens kön skulle vara intressant att undersöka, 

exempelvis om en kvinnlig figur som gör samma rörelser och beteende som en manlig figur 

uppfattas mer eller mindre instabil eller galen, och stigma kring sådana aspekter. Vidare 

vore det intressant att analysera kvinnliga skurk-karaktärer i spel och undersöka om deras 

rörelsemönster är annorlunda än de manliga skurkarna. 

  
Studien var relativt liten i skala i förhållande till ämnet, då det finns mycke att säga och 

undersöka vad beträffar stereotyper om skurkar med mental ohälsa och deras intryck och 

påverkan på samhället och individer, främst inom spel då detta är ett medie som växt på 

senare år och fortsätter att växa. Då undersökningen riktade sig till spelare och deras 

uppfattning av stereotypa labila skurkar, skulle framtida arbetare kanske kunna rikta sig till 

spelutvecklare och undersöka hur dessa arbetar med stereotyper för att få en bild av 

perspektivet hos dem som skapar spel. En sådan studie skulle inte kunna dra helt klara 

slutsatser likt den här studien, men det är ett ämne och en synvinkel som kan vara både 

användbar och intressant att utforska. Det skulle även kunna väcka eftertanke hos 

spelutvecklare som kanske inte tänkt på att stereotypa porträtteringar potentiellt kan vara 

skadliga, och potentiellt skapa en dialog om ämnet precis som med genus. Hur kvinnor 

porträtteras i spel har kritiserats, ifrågasatts och utmanats på senare år, och det skulle vara 

en idé att göra detsamma med stereotyperna i förhållande till mental ohälsa och väcka 

konversationer om detta.  

  
Arbete skulle också kunna utföras i syfte att arbeta fram en positiv porträttering av mental 

ohälsa i spel som skulle kunna användas i syfte att antingen hjälpa individer med mental 

ohälsa, eller lära ut om mental ohälsa för att skapa empati och förståelse hos spelare. Detta 

skulle då ske med den stereotypiska labila skurken som exempel för en stigmatiserad syn på 

mental ohälsa. Arbetet skulle då kunna innefatta både animation och utseende på figuren, 

kanske även röst för att visa stereotyperna, och förklara hur dessa är felaktiga och potentiellt 

skadliga. Ett sådant arbete skulle kunna väcka en diskussion om ämnet och potentiellt göra 

det mindre tabu att tala om mental ohälsa, samt motverka stigma och öppna upp för en 

dialog om ett känsligt ämne.  
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