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Sammanfattning 
 

Colorism är ett strukturellt problem relaterat till vithetsnormen där negativa attribut 

appliceras till icke-vita etniska drag. Även kroppsspråk är kopplat till normer, då könsnormer 

existerar. Studien undersöker hur människors känslouttryck tolkas relaterat till deras kön och 

etnicitet, genom internetbaserade enkäter (studie A, mörkhyade karaktärer samt studie B, 

ljushyade karaktärer). Via dessa enkäter utvärderas artefakter gestaltades män och kvinnor 

som uppvisar sorg/ilska. Enligt hypotesen skulle resultatet reflektera colorismens inverkan, 

men resultatet indikerar att ingen signifikant trend som pekar mot colorismens påverkan. 

Inga större könsbaserade skillnader kunde hittas, utöver upplevd maskulinitet/femininitet. I 

stället indikerade resultatet i den här studien att karaktärernas design hade störst inverkan på 

resultatet. Obalanserade deltagargrupper kan ha haft en inverkan på resultatet, framtida 

studier kräver större och kontrollerade deltagargrupper för att gynna generalisering och 

analys. Då kan även en större mängd gestaltningar användas, med fler variationer av uttryck 

kopplade till frågeställningen. 

Nyckelord: Icke-verbal kommunikation, colorism, normer, stereotyper, känslouttryck 
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1 Introduktion 

Mänsklig kommunikation är en vital del av vårt samhälle. För många innebär detta muntliga 

dialoger mellan två individer, men människors kommunikation yttrar sig på fler sätt. 

Romantiskt intresse kan förmedlas med en blick, och språkbarriärer kan övervinnas genom 

gestikulering och rörelse. Genom icke-verbal kommunikation, som observation av 

kroppsspråk och känslouttryck, kan vi människor kartlägga individer på ett socialt plan (Enck, 

Krüger, Krägeloh-Mann, Pavlova & Sokolov, 2013). Studier visar att det existerar 

stereotypiska anknytningar mellan olika former av kroppsspråk och uppfattningen om vilket 

beteende som är maskulint och feminint. Män förknippas vanligtvis med uppvisning av 

dominans, medan kvinnor har en anknytning till undergivet kroppsspråk. Mäns känslouttryck 

är främst kopplat till aggression i jämförelse mot kvinnorna som kopplas till emotionell 

intelligens. Mörkhyade människor förknippas med en rad negativa stereotyper, de associeras 

där enligt vissa undersökningar genomgående med aggression och våldsamt beteende 

(Harrison & Esqueda, 2001). Dessa stereotyper har sina förankringar inom rasism, som 

definieras av åsikten att människors värde är beroende av etnisk tillhörighet. En tanke som 

har sin uppkomst i kolonialismen och slavhandelns utbredning (Harvey & Tennial & Banks, 

2017).  

Denna studies syfte är att göra en intersektionell analys av hur kön och etnicitet påverkar 

betraktarens tolkning av icke-verbal kommunikation genom att undersöka kopplingen mellan 

könsstereotyper och stereotyper grundade i rasism. Denna jämförelse sker genom två separata 

studier där två typer av artefakter jämförs: Studie A om vita kvinnor och män, och studie B 

om mörkhyade kvinnor och män. 
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2 Bakgrund 

För att skapa en förståelse för de ämnen undersökningen berör presenterar detta kapitlet 

tidigare forskning. De insamlade källorna har kategoriserats i olika grupper baserat på 

innehåll och fokusområde. Kategoriseringen är uppdelad i fyra underrubriker och inleds med 

“Status, känslouttryck och könsstereotyper” och redogör för kopplingen mellan icke-verbal 

kommunikation och könsstereotyper. Nästa kategori handlar om “Identifiering av icke-verbal 

kommunikation” och illustrerar olika faktorer som kan påverka människors tolkning av 

kroppsspråk och känslouttryck. Därefter behandlas “Rasism, rasifiering och colorism” och 

dess underrubrik “Representation och stereotyper” som undersöker rasismens inverkan på 

attityden till olika hudfärger samt vilka stereotyper som detta skapat. 

Studiens utförande sker genom en intersektionell analys. Begreppet intersektionalitet har sin 

grund inom antirasistisk feminism. Icke-vita feminister anmärkte att vita feministers fokus 

var att belysa problem och strukturer som endast drabbade vita kvinnor från medelklassen. 

Även att klass och rasism påverkade kvinnors privilegier ignorerades. Rasifierade feminister 

ansågs som avvikande, och det förtryck som de själva upplevde ignorerades, och termen 

“intersektionalitet” skapades som ett svar (F!, 2013). En intersektionell analys innebär att 

analysera ett flertal korsande grunder till förtryck. Dess mål är belysa olika former av förtryck 

som sexism, rasism och klassförtryck, samt att olika kombinationer av dessa faktorer har en 

påverkan på förtryck som olika grupper bemöter (Denis, 2008).  

2.1 Status, känslouttryck och könstereotyper 

Isbister (2006) beskriver i ett sammanhang av karaktärsdesign inom spel, behaglighet som en 

antydan om att en person är vänlig och socialt receptiv, samt dominans som grundat på 

antydan att en person tror de är, kan, eller borde vara högre upp i den sociala hierarkin. 

Människor förmedlar vänlighet och dominans genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och röst 

kombinerat med ett mönster av beteende mot den andre personen. Isbister (2006) beskriver 

att det finns flera olika beteenden som kan kopplas till “vänlighets- och dominansmönster”. 

Inom vänlighetsmönster finns det tre beteenden; vänlighet, fientlighet och likgiltighet. 

Vänlighet förmedlas med ett leende och stadigt men inte intensiv blick. Kroppen är öppen och 

har en avkopplad hållning. Rösten är varm och energisk. Fientlighet uttrycks genom leende 

och med intensiv ögonkontakt. Kroppen har en spänd hållning och rösten är kall och energisk. 

Sist kategoriseras likgiltighet, som förmedlas utan leende och knappt någon ögonkontakt. 

Kroppen har en stängd men avslappnad hållning och rösten är kall samt mindre energisk. 

Därefter beskrivs två dominansbeteenden; dominans och undergivenhet. Dominans 

förmedlas med intensiv ögonkontakt när man talar eller genom att vända bort blicken när man 

lyssnar på någon annan. Kroppen är öppen, lugn och tar upp mycket utrymme. Personen rör 

lite på sig och använder emfatiska och stora gester, samt vidrör mindre dominanta personer. 

Rösten är stark och dominerar konversationen. Undergivenhet förmedlas med mindre 

ögonkontakt och mer leende. Kroppen har en nervös och stängd hållning, med huvudet lågt. 

Rösten är mjukare och följer andra i konversationen (Isbister, 2006). Vidare resoneras att det 

finns två övergripande aspekter som ger uttryck för vilket vänlighets- och dominansmönster 

en person intar. Den första aspekten är det fysiskt kontrollerbara, det som uttrycks via ansikte, 

kropp, röst och beteendemönster. Den andra aspekten är personens sociala roll som innefattar 

föreställningar om ålder, kön, ras, släktträd, yrke, hälsa, välstånd, fysisk storlek och styrka, 

samt utbildning (Isbister 2006). Författaren redogör för olika former av känslolägen yttrar sig 
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genom kroppsspråk, men också hur människors röster kan påverkas av detta. Texten kan 

användas som en grund för att ge ytterligare förståelse inom området, även om den även 

innehåller information som inte är relevant för studien (verbal kommunikation). 

Bailey & Kelley (2015) använder termen “vertikala dimensioner”, som förkortas “v-värde” 

vilket används för att beskriva allokerad plats i det vertikala rummet. Ett högt värde i vertikala 

dimensioner förmedlar dominans genom icke-verbal kommunikation, i kontrast mot 

undergivenhet som manifesteras i poseringar som består av lägre vertikala dimensioner. Män 

beskrivs ha en traditionell koppling till höga vertikala dimensioner, då män associeras till 

ledarroller i en större grad i jämförelse mot kvinnor, som förknippas med undergivet 

kroppsspråk. Texten poängterar att kvinnor som uppvisar hög dominans ibland kan bli 

mindre omtyckta som följd. Studiens resultat påvisade att associationer om maktuppvisning 

var mer anpassningsbara för kvinnor, då de till en större grad kopplades både till höga och 

låga v-värden. Intressant nog förväntades männen agera dominant till en sådan hög grad att 

män som uppvisade undergivet beteende skapade förvirring bland deltagarna. Män som 

uppvisar feminint kodat kroppsspråk ansågs alltså som något okonventionellt. Resultatet kan 

påvisa att kopplingen mellan dominans och maskulinitet är mycket djupgående, och enligt 

författarna finns en större, genomgående flexibilitet för kvinnors beteende i förhållande till 

sociala förväntningar samt existerande stereotyper. För att avgränsa studien och därför ge den 

en mer fokuserad utgångspunkt gjordes ett aktivt försök till att avlägsna etnicitet som en 

påverkande variabel användes endast vita, heterosexuella skådespelare i skapandet av 

studiens artefakter. (Bailey & Kelley, 2015). Detta kan tolkas som problematiskt, då etnicitets 

påverkan inte försvinner genom att använda en viss typ av människor som utgångspunkt. Att 

använda endast ljushyade och heterosexuella människor i artefakterna förmedlar en tanke om 

att vithet och heterosexualitet är det som är normativt. 

Ett liknande område studerades av Blum, Göritz och Rennung (2016). De undersökte 

känslomässiga reaktioner till män och kvinnors icke-verbala könsspecifika uppvisande av 

dominant kontra undergivet beteende. Enligt studiens hypotes förväntades dominant 

kroppsspråk få individer att upplevas som mer kompetenta än de som uppvisade 

undergivenhet, samt inspirera beundran i deltagarna och skapa en känsla av avund i de 

personer som bemötte dominant kroppsspråk. Likt Bailey och Kelley (2015) beskriver de hur 

kvinnor som förmedlar dominans genom icke-verbal kommunikation med större sannolikhet 

bemöts negativt, då kvinnor enligt Blum m.fl. (2016) ställs inför starkare könsstereotyper och 

normer. Motsatt till förväntan fann studien inget stöd för denna teori, då inga negativa 

reaktioner till kvinnlig uppvisning av dominans dokumenterades i resultatet. Dominant 

kroppsspråk fick “bäraren” att framstå som mer kompetent. Resultaten visade att 

kompetensnivå har lite relevans till kön då kvinnor i en liten grad uppfattades som mer 

kompetenta än männen (Blum m.fl., 2016). Detta ger en mer nyanserad redogörelse av 

problemet, då deltagarnas reaktioner inte återspeglade de förväntade stereotyperna. Likt 

Bailey och Kelleys (2015) studie används endast vita skådespelare i studiens artefakt. 

Skillnaden är att Blum, Gritz och Rennung (2016) tar ställning kring beslutet av förhållande 

till etnicitet. De medger att studien saknar data om etnicitets förmodade påverkan på studien 

och att resultaten inte bör appliceras till andra folkgrupper. Detta påvisar en större självinsikt 

om problemet och visar att de i sin studie har resonerat om ett problem som Bailey och Kelley 

(2015) har haft överseende med. 
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Carl, LaFleur och Loeber (1995) undersöker hur olika kommunikationsstilar påverkar hur 

omtyckt, hotfull och inflytelserik individer upplevs. Artikeln utgår ifrån dominant, undergivet, 

socialt och bestämt kroppsspråk, och jämför hur män och kvinnor bemöter personer av 

samma och motsatt kön. Ett flertal videoklipp användes i studien där en manlig eller en 

kvinnlig elevrepresentant använde en av kommunikationsstilarna medan de höll ett tal. 

Liknande Blum, Görtiz och Rennung (2016) antog Carl m.fl. att dominanta män var bättre på 

att skapa inflytande bland andra män än kvinnor, på grund av en högre status (1995, s. 1030). 

Däremot uppenbarade resultaten ingen tydlig skillnad i männens åsikter om dominanta män 

och kvinnor. De manliga deltagarna ansåg dock att kvinnliga talare med bestämd 

kommunikationsstil som mindre omtyckta, mer hotfulla och mindre inflytelserika än män 

som använde samma kommunikationsstil. Liknande männen upplevde de kvinnliga 

deltagarna att manliga talare med bestämd kommunikationsstil var mer hotfulla än kvinnor 

med samma kommunikationsstil (1995, ss. 1036-1037). Studien redogör hur kommunikation 

påverkar människors intryck av individer, noterbart var att studien även inkluderar ljud, en 

variabel som inte återfinns i samtliga artiklar i detta avsnitt. Icke-verbal kommunikation är 

således inte dess fokus, utan den redogör istället för könsstereotyper i kontext av 

maktstrukturer. 

Kvinnor förväntas uppvisa fysiska manifestationer av känslor till en större grad skriver Plant, 

Hyde, Keltner och Devide i sin studie The Gender Stereotyping of Emotions (2000). Studien 

redogör för könsstereotypers inverkan på människors uppfattning om hur känslor 

förkroppsligas bland män och kvinnor. Kvinnor förmodas uppvisa nästan alla känslor i större 

grad än män, frånsett ilska och stolthet som ansågs yttra sig mer bland män. Männens 

koppling till ilska är en återkommande faktor i studien. Enligt deltagarnas uppfattning troddes 

män uppleva ilska och stolthet till en större grad än kvinnor, i en kontrast mot kvinnorna som 

kopplades till känslotillstånden rädsla, ångest, glädje, sympati, kärlek, skam, vördnad, skuld, 

och blyghet. Vid tvetydiga ansiktsuttryck ansågs männen uppvisa ilska mer än någon annan 

känsla, i kontrast mot kvinnorna som ansågs uppvisa sorg. Resultaten visar att människor 

ansåg att det finns tydliga könsskillnader vid både upplevelse och uttrycket av känslotillstånd, 

samt att kvinnor och män medvetet försöker undertrycka fysiska manifestationer med de 

känslor som inte motsvarar deras upplevda könsroller. Tydliga känslouttryck tolkades 

konsekvent utefter könsstereotyper, ett exempel är hur kvinnors ilska beskrevs som en mix av 

olika känslor. Bebisars tvetydiga uttryck beskrevs av manliga deltagare som en uppvisning av 

ilska, om de blev informerade om att bebisen var av det manliga könet. Vad som var 

anmärkningsvärt var att denna reaktion endast återfanns hos män som i hög grad anammade 

könsstereotyper och ingen annan. Dessa resultat påvisar starka bevis för att kön har en 

inverkan på tolkningen av kön. 

Eyal och Epley (2018) resonerar att överdrift av gruppskillnader styrs av tillgänglighet av 

specifika stereotyper, samt skillnader mellan grupper sannolikt överdrivs då det är en av de 

mest tillgängliga stereotyperna. Deras undersökning var uppdelad i tre experiment som gick 

ut på att manliga och kvinnliga deltagare skulle tolka känslouttryck för att förutspå deras 

resultat jämfört med den motsatta deltagargruppen. Männens och kvinnornas förväntningar 

om varandras resultat jämfördes. Resultaten visade på att alla deltagare i grupperna 

förväntade sig att kvinnor skulle prestera bättre än män, vilket bara till viss grad var korrekt 

då skillnaden inte var lika stor som deltagarna förutspått. I samband med Plant m.fl. (2000), 

vars studie visade på att kvinnor förväntas uppvisa mer känslor än män, vilket tyder på att det 

finns en stereotypisk koppling mellan kvinnor och känslor. 
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Bailey och Kelley (2015) beskriver ett resultat som tydligt illustrerar sociala förväntningar som 

begränsar män i sina känslouttryck, att män som uppvisade undergivet skapade negativa 

reaktioner hos deltagarna. Undergivenhet anses vara feminint kopplat och därför opassande 

för män. Däremot uppstod inte samma reaktioner när kvinnor förmedlade beteende med 

maskulin koppling. Detta kan relateras till det faktum att både Epley och Eyal (2018), och 

Plant m.fl. (2000) lägger fram tydliga bevis för att det kvinnliga könet anses inneha större 

emotionell intelligens än männen, som ansågs ha mindre kapacitet när det kom till att uppleva 

och uppvisa känslor. Samtliga artiklar inom detta avsnitt visar sambandet mellan icke-verbal 

kommunikation och könsstereotyper genom att ge en insikt i hur denna form av 

kommunikation bemöts beroende på kön. 

2.2 Identifiering av icke-verbal kommunikation 

Schindler, Van Gool och de Gelder (2008) undersöker huruvida hjärnan tolkar icke-verbal 

kommunikation från statiska bilder. Studiens syfte var att ge ny insikt i hjärnans mekanismer 

för att komplettera existerande forskning, och således ge en djupare förståelse i den 

underliggande processen av hjärnans bearbetning av bilder. Studien genomfördes genom att 

registrera deltagarnas hjärnaktivitet när forskarna visade olika bilder som gestaltade 

människor i olika känslolägen. Dessa bilder fokuserade på individens kroppsspråk och 

emotionella uttryck. Studien visade att denna form av icke-verbal kommunikation kan avläsas 

även via statiska bilder, men artikelns författare poängterar att studien avgränsats främst till 

hjärnans processering av form, vilket gör studien endast till ett första steg till en full analys av 

hjärnans funktioner (Schindler m.fl. 2008). Studien lägger fram bevis för att statiska bilder 

tillåter korrekt avläsning av kroppsspråk, men ger ingen insikt i hjärnans djupare funktioner 

kring tolkning av icke-verbal kommunikation. Studien kan således inte användas som en 

obestridlig källa, men kan i stället ses som ett komplement till studierna i Status, känslouttryck 

och könsstereotyper, där en stor majoritet av artiklarna använde statiska bilder för att studera 

reaktioner och tolkningar av icke-verbal kommunikation. Tillsammans kan dessa artiklar 

användas som en grund för att styrka ett val att använda statiska bilder som artefakt i en studie 

av icke-verbal kommunikation. 

I avsnittet 2.1 “Status, känslouttryck och könsstereotyper” redogör Eyal och Epley (2018) för 

att deltagarna i deras studie antog att könsspecifika skillnader fanns i människors förmåga att 

tolka känslouttryck. Pavlova (2009) utforskar om individers förmåga att uppfatta andras 

handlingar och avsikter påverkas av observatörens kön. Studien bestod av fyra 

deltagargrupper: vuxna män och kvinnor, samt tjejer och killar i tonåren. De vuxna deltagarna 

bestod endast av medicinstudenter, vilket Pavlova problematiserar i artikeln då det kan 

påverka bristen på skillnad mellan de manliga och kvinnliga deltagarna. Resultaten visade 

ingen betydande skillnad mellan mäns och kvinnors förmåga att avläsa avsikter i båda 

åldersgrupperna, vilket tyder på att möjligheten till förståelse av avsikter och handlingar är 

oberoende av kön. Däremot uppstår en könsskillnad i en senare studie där Pavlova samarbetar 

med Enck, Krüger, Krägeloh-Mann och Sokolov (2013). I studien användes skådespelare som 

utförde olika känslor i gångar som sedan presenterades för deltagarna som ljuspunkter. De 

undersökte huruvida skådespelarnas kön påverkar betraktarens igenkännande av rörelser, om 

betraktarens kön har en påverkan på identifiering av känslor i gången, samt om påverkan av 

kön influeras av vilken känsla gången förmedlar. Studiens resultat visade att deltagarna lättare 

identifierade kvinnliga skådespelares känslor än de manliga. Manliga deltagare uppvisade 
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större effektivitet vid identifikation av glädjeuttryck hos kvinnor, i kontrast mot kvinnorna 

som visade sig vara mest effektiva med att identifiera arga gångstilar porträtterade av män. 

Resultaten antyder att kön påverkar identifiering av subtila känslor, som är modulerat av 

känslouttryck. Tillsammans antyder dessa två artiklar att tolkningen av intentioner är 

oberoende av kön medan tolkningen av känslor har en viss påverkan beroende av kön. 

Kön är inte den enda aspekten som bör tas i åtanke vid studier av icke-verbal kommunikation. 

Marsh, Elfenbein och Ambady (2007) diskuterar kroppsspråkets betydelse i relation till 

geografisk placering. Hur kroppen används för att förmedla känslouttryck och kommunicera 

påverkas av kultur och bakgrund, i en form av icke-verbal accent. Artikeln studerar skillnaden 

mellan amerikaner och australiensares icke-verbala accent, två grupper som är etniskt lika 

varandra för att undvika generaliseringar baserat endast på utseende. Studien fann att denna 

icke-verbala accent kan analyseras för att urskilja individers nationalitet. Studien fann även 

att dessa accenter kan vara mer vitala vid människors analys av rörelser, då deltagarnas 

precision i sina gissningar blev mindre effektiv då skådespelarna behöll neutrala 

ansiktsuttryck. Noterbart var att kaukasiska människor var mindre effektiva med att urskilja 

nationalitet baserat på icke-verbal kommunikation. Detta innebär att människors kultur och 

etnicitet kan påverka hur de läser av andra individers kroppsspråk (Marsh, Elfenbein & 

Ambady, 2007). Studien jämförde amerikaners icke-verbala kommunikation med 

australiensare. USA och Australien är två sammanlänkade kulturer, vilket innebär att studien 

inte ger djupare information i jämförelse mellan mer geografiskt och kulturellt separerade 

nationer. Således kan resultatet inte generaliseras till större grupper, men samtidigt kan man 

resonera att om det finns märkbara skillnader mellan två länder med liknande kultur så bör 

större skillnader uppstå mellan nationer med stora geografiska och kulturella skillnader. 

Dessa studier illustrerar de olika sätten som människor identifierar icke-verbal 

kommunikation och vad som kan påverka detta. Detta ger insikt i vad som påverkar vår studie 

och att t.ex. geografisk placering influera deltagarnas tolkningar av artefakterna. 

Sammanfattningsvis används denna information som grund för studiens genomförande och 

utformningen av enkäten. 

2.3 Rasism, rasifiering och colorism 

Den gemensamma nämnaren för definitionen av rasism är uppfattningen att etnicitet är den 

viktigaste indikatorn på människors värde, där vissa folkgrupper anses vara lägre stående än 

andra. Rasism är tungt kopplat till kolonialism och förslavandet av människor från andra 

kontinenter, och är beroende av en jämförelse mellan olika folkgrupper. “Colorism” har sina 

rötter inom definitionen av rasism men beskriver i stället jämförelser ofta inom samma 

folkgrupper. Termen beskriver det fenomen där vissa typer av utseende anses vara eftersökta, 

t.ex. att ljusare hy är mer eftersträvat än mörk hy. Termerna rasism och colorism är djupt 

sammanlänkade men också oberoende till varandras existens (Harvey & Tennial & Banks, 

2017). 

“Colorism” och dess existens är kopplat till vithetsnormen, en term som beskriver problemet 

kring att hudfärg är starkt kopplat till privilegier. Att vara vit leder till olika förmåner som följd 

både i en social, ekonomisk och politisk kontext. Färgen på ens hud och andra attribut som 

kopplas till olika etnicitet påverkar således maktstrukturerna inom samhället, även i länder 

där vita människor är en minoritet (RFSL, 2019). Dessa definitioner kan även kopplas till 

uttrycket rasifiering, som beskrivs av RSFL (2019): 
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“En process som legitimerar personer utifrån en privilegierad position tillskriva andra vissa 

egenskaper, erfarenheter, åsikter eller kulturella attribut baserat på antaganden om deras 

hudfärg, etnicitet och religion, vilket medför exkludering och ojämlikhet.” 

Rasism, colorism och rasifiering är alltså termer som kan kopplas till varandra. De är baserade 

på samma fundamentala tanke om att en etnicitet är bättre än andra. Tillsammans skapar de 

en maktstruktur där grupper förtrycks baserat på deras etnicitet och hudfärg, vars effekt kan 

hittas världen runt. Harvey, Tennial och Hudson Banks försöker i sin artikel The Development 

and Validation of a Colorism Scale (2017) skapa ett system för att utvärdera colorism och dess 

effekt genom att utvärdera 5 punkter: Deltagarnas syn på sig själva baserat på deras hudfärg, 

hur människor tolkas baserat på hudton, deltagarnas uppfattning om hudfärgs påverkan på 

karriärmöjlighet, och vilka hudtoner som spelade roll vid val av en romantisk partner samt 

vänner. Studien utfördes på afroamerikaner tillhörande medelklassen, författarna 

kommenterar att studien på så sett endast fokuserar på en socioekonomisk grupp vilket ger 

bristande insikt i andra klassgrupper. Studien fann att deltagarnas bakgrund hade stor 

påverkan på den grad som deltagarna omedvetet gynnar colorism. Om deltagaren blivit 

exponerad för åsikter som stödjer colorism fanns en större chans för att de anammade detta. 

Deltagare med mörkare hud beskrev att hudton hade stor vikt för deras egen identitet än de 

med ljusare hud. Noterbart var att hudfärg var oberoende till deltagarnas självkänsla, istället 

var det deras egna attityder om colorism som avgjorde hur låg deras självkänsla var. Colorism 

hade en större påverkan på kvinnors självkänsla, som baserade sitt eget värde på sin hud till 

en större grad än männen. Studien hittade även starka kopplingar mellan colorism och 

negativa stereotyper relaterade till hudfärg. Inga tydliga korrelationer mellan positiva 

egenskaper och mörk hud kunde hittas, i stället påvisades en stark koppling mellan mörk hy 

och negativa associationer. En stor majoritet av deltagarna som gjorde dessa negativa 

kopplingar var djupt influerade av colorism. Författaren påpekar att studien har sina 

begränsningar varför resultatet inte bör generaliseras till hela USAs afroamerikanska 

befolkning. Målet var att skapa en grund för att utvärdera colorism hos den svarta 

populationen, men för att kunna applicera det till en större massa behöver fler test utföras 

(Harvey m.fl. , 2017). Studien redogör inte för hur colorism påverkar åsikterna hos människor 

av andra etniciteter och kan således inte generaliseras till den vita populationen. Den redogör 

inte heller hur colorism påverkar andra socioekonomiska grupper av afroamerikaner, vilket 

författarna själva redogör för. Trots detta ger artikeln värdefull insikt till vilken grad som mörk 

hy förknippas med negativa egenskaper då inga positiva förväntningar kunde redogöras för, 

detta påvisar att colorism påverkar individer på ett djupare plan. 

Hunter (2005, s. 1-6) kommenterar detta fenomen, afroamerikaner med ljusare hy lever ett 

liv med privilegier som är ouppnåeliga för deras medmänniskor med mörkare hy. Colorism är 

en form av förtryck som utövas både av kaukasiska och etniskt blandade människor. Trots att 

det är olagligt i USA diskrimineras afroamerikaner aktivt baserat på sin hudfärg, 

afroamerikaner med ljusare hy får övertag över andra mörkare afroamerikaner inom 

arbetsmarknaden och i deras sociala liv. USA är byggt på en vit överlägsenhet som är beroende 

på tanken av att icke-europeiska drag är synonymt med underlägsenhet, fulhet och låg 

utbildning. Vithet är dess motsats och är synonymt med artighet, skönhet och överlägsenhet. 

Colorism är således inte endast baserat på hudfärg, utan också människors fysiska drag som 

hår och ansiktsform, där afrikanska drag är det lägst stående och vita europeiska drag de mest 

eftertraktade. De med vita europeiska drag anses vara mer intelligenta och kompetenta än de 
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med afrikanska drag, som t.ex. har skapat en kultur där svarta kvinnor aktivt försöker nå 

denna standard genom farliga hudblekningskrämer, då de strävar efter att bli accepterade 

både inom sina egna sociala grupper, som aktivt ser ner på de med mörkare hy, och av resten 

av samhället. Hunter (2005, s. 6) poängterar att även om colorism bidrar med vissa privilegier 

för ljushyade icke-vita människor, så är det inte samma typ av privilegier som vita människor 

innehar. Enligt henne existerar diskriminering på minst två olika nivåer, den första är 

beroende av etnicitet (rasism) och den andra hanterar individers hudfärg (colorism). 

Författaren argumenterar att “Critical Race Theory” och “Feministic Theory“ är 

sammanlänkade. Hunter (2005, s. 9-10) understryker den svarta kvinnans situation och 

hennes förtryck är ett resultat av den patriarkala maktstruktur som förslavade dem och gav 

dem en lägre status än mörkhyade män under kolonialismens dagar. Detta används som ett 

tydligt exempel av rasism och sexism som samverkar för att skapa en form av förtryck. Ett 

sexuellt förtryck som yttrar sig genom en historia av vita mäns sexuella övergrepp på svarta 

kvinnor som skapat en stereotyp av den “sexuella, förnedrade och smutsiga” afroamerikanska 

kvinnan (Hunter, 2005). Författaren argumenterar alltså för att colorismens stereotyper 

drabbar mörkhyade kvinnor till en större grad då de drabbats av ett historiskt förtryck och 

inte bara påverkas av rasismen utan också sexismen. Detta argument stöds av en historisk 

redogörelse för förtryck, men författaren refererar inte till någon vetenskaplig studie som 

berör problemet. 

Likt Hunter utforskar Wilder (2010) effekten av colorism på andra kvinnor. Studien 

undersöker de stereotypiska attribut som afroamerikanska kvinnor applicerar på andra 

afroamerikanska kvinnor baserade på deras hudton. De med ljusare hy beskrevs som pålitliga, 

vänliga, ofarliga, behagliga och framförallt vackra. Kvinnor med mörkare hudton beskrivs som 

högljudda, suspekta, oattraktiva och ointelligenta. Det framgår även att kvinnor med mörkare 

hy anses vara våldsamma och mer “ghetto” än de ljushyade afrikanska kvinnorna (Wilder, 

2010). Artikeln saknar data från afroamerikanska män och individer av andra etniciteter vilket 

gör att även detta resultat inte kan generaliseras, men ger en viss insikt i de stereotyper som 

dessa individer bemöts av. 

Denna typ av diskriminering sker alltså inte bara mellan olika folkgrupper, utan även inom 

dem. Hall (2018) kommenterar att globaliseringen är ett relativt nytt fenomen som är mycket 

relevant i modern tid, det handlar inte bara om spridandet av kulturer och språk utan även 

inverkan av rasism och colorism. Tidigare var kaukasiska människor den grupp som 

diskriminerade människor av andra etniciteter och kulturer, men genom globaliseringen 

spreds dessa åsikter även till andra folkgrupper. Ett exempel är Asien som genom historisk 

kontakt med kaukasiska européer nu systematiskt diskriminerar människor med mörkare hy, 

oavsett deras härkomst. “Critical race theory”, förkortat CRT, är en term som beskriver teorin 

om kritiska analyser baserade på rasism från ett juridiskt perspektiv. Teorierna används för 

att undersöka existerande maktstrukturer baserade på ras, och baseras på idén om att alla 

former av förtryck som sexism, homofobi och ableism etc. är en beståndsdel av rasism. Denna 

teori argumenterar därför att eliminationen av rasism också kan eliminera dessa typer av 

förtryck. CRT är också tungt kopplat till “Critical Skin Theory”, förkortat CST, vars fokus är 

det sociala fenomenet colorism. Från början var colorism främst länkat till afroamerikaner, 

men har genom globaliseringen utvecklats till att även appliceras på andra folkgrupper. CST 

framför att hudfärg och inte ras är den bestämmande faktorn vid diskriminering, då den 

erkänner de privilegier som ljushyade individer får även om de är del av annars 

diskriminerade folkgrupper. Enligt teorin är staten och lagen inte “färgblind”, utan hävdar i 
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stället att hudfärg är en avgörande del av en människas potentiella framtidsutsikter och 

livskvalité (Hall, 2018). 

Detta avsnitt visar att kvinnor med afrikanska drag bemöts av en större grad av negativa 

stereotyper som målar upp dem som aggressiva och fientliga. Samtliga studier illustrerar ett 

problem där icke-vita blir förknippade med olika egenskaper endast baserat på deras etnicitet 

och utseende. Det blir också tydligt att två olika typer av förtryck och privilegier existerar, vita 

människor och ljushyade rasifierade upplever två olika typer av privilegier, skillnaden är att 

rasifierade oavsett sin hudton upplever en viss typ av förtryck. Samtliga deltagargrupper i 

dessa studier består av afroamerikanska människor, studierna ger således ingen insikt i vita 

människors attityder kring frågan. Studierna gör det tydligt att förtrycket mot icke-vita på ett 

sätt “internaliseras” där grupper som historiskt blivit diskriminerade även börjar utsätta 

varandra för ett liknande förtryck inom sina egna grupper. Med detta som grund skapades ett 

resonemang baserat på en generalisering av attityderna kring “colorism”, som förutsatte att 

artefakternas gestaltning av etnicitet och hudfärg skulle komma att påverka deltagarnas 

reaktioner. Samtidigt krävs en medvetenhet om att olika samhällen och kontexter kan påverka 

detta, olika samhällen innebär en varierande historisk kontext av rasifiering och segregation, 

vilket innebär att kultur och geografisk placering kan påverka individers upplevelser av detta 

fenomen. 

2.3.1 Representation och stereotyper 

Inom spelvärlden har inom MMORPG-spel skapas en rad olika “communities” där spelare 

möts och interagerar med varandra. Spelaren representeras av en ”avatar” som ofta kan 

skräddarsys för att skapa en nästintill unik karaktär för spelvärlden. I en stor majoritet av spel 

skapar dessa system en viss problematik kring representation av etnisk mångfald då mörkare 

hudtyper och icke europeiska ansiktsdrag är sällan förekommande. Dietrich (2013) 

kommenterar att detta är en form av partiskhet inom spel som inte tillåter spelare att skapa 

karaktärer som inte följer vithetsnormen, och att det handlar om en struktur som applicerar 

vithet som en icke-rasifierad identitet, en slags standard för mänskligheten som placerar 

människor i två fack: Kaukasiska och rasifierade människor. Detta innebär att vithet blir den 

utgångspunkt som variationer sedan jämförs med, så kallad “normativ vithet”. Att använda 

vithet som mall kan innebära att bagatellisera problemen kring maktstrukturer baserade på 

ras och de system som upprätthåller dem (Dietrich, 2013). 

Tolkningsstrategier används instinktivt och automatiskt av människor vid första intrycket av 

andra individer. Isbister (2006) argumenterar att spelare hanterar spelkaraktärer på samma 

sätt. Det är därför fördelaktigt för designers att vara medvetna om hur och varför den sociala 

ytan fungerar, vilket kan underlätta designval av spelkaraktärers utseende och beteende. I den 

utsträckning att en bedömning gjorts av en bild, är den uppfattningen troligen baserad på 

stereotyper, scheman eller prototyper som associerar ett mönster med en typisk uppsättning 

av kvaliteter hos en person från minnet. Genom att använda stereotyper slipper man analysera 

individer från början, den undermedvetna processen av jämförelse sparar tid, samt gör 

alldagliga möten bekvämt förutsägbara. Isbister (2006) skriver att spelutveckling har ett 

starkt beroende av stereotyper av en liknande anledning i förhållande till karaktärsdesign. I 

snabba spelvärldar kan det underlätta för spelarna att använda stereotyper för att beräkna 

karaktärers intentioner och sannolika handlingar. Personer tenderar att leta efter egenskaper 

som konfirmerar de stereotyper som blivit grundade i deras minne, och förbise karakteristik 

som inte överensstämmer med de förväntningar stereotypen skapat. Spelutveckling kan 

utnyttja stereotyper på olika sätt, men fortfarande vara uppfriskande för spelarna. Antingen 
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genom att införa en karaktär som osannolikt passar spelets omgivning, eller skapa karaktärer 

baserade på vanliga stereotyper med ett antal egenskaper som bryter förutsättningarna för att 

skapa djupare karaktärer. Det är viktigt att tänka på huruvida användningen av vissa 

stereotyper oavsiktligen kommer stöta bort individer från spelarbasen (Isbister, 2006). Vilket 

kan kopplas med Dietrich (2013) som berör representation genom karaktärsdesign inom 

MMORPG-spel. 

Forskning har antytt att mörkhyade kvinnor blir ignorerade i sociala situationer. Detta 

fenomen har benämnts som “intersektionell osynlighet”, och tros vara grundad inom 

motsägande stereotyper. Cooley, Ho, Shein, Vojt och Winslow (2018) undersöker kopplingen 

av genus och stereotyper kring icke-vita. Kvinnor generellt brukar ses som varma och vänliga, 

men kvinnor med mörk hy anses vara mer maskulina och aggressiva. De föreslog att beteende 

som anses feminina kan betona mörkhyade kvinnors könsidentitet och associerade 

könsstereotyper. Cooley m.fl. (2018) använder leende för att undersöka om det påverkar den 

etniska och könsmässiga kategoriseringen av mörkhyade kvinnor. I detta experiment fick 

deltagarna tolka kön och etnicitet av mörkhyade personer som antingen uppvisade ett leende 

eller hade ett neutralt ansiktsuttryck. De undersökte även om ett leende påverkar deltagarnas 

positiva förväntan av interaktion med den mörkhyade kvinnan jämfört med vita kvinnor. I 

detta experiment jämfördes mörkhyade och vita kvinnor som antingen log eller hade ett 

neutralt ansiktsuttryck. Resultaten visade att leende underlättade könskategoriseringen men 

hade ingen fundamental påverkan på den etniska kategoriseringen av mörkhyade kvinnor. 

Mörkhyade kvinnor med neutrala ansiktsuttryck upplevdes även som mindre feminina än vita 

kvinnor med neutralt ansiktsuttryck. Leende visade även ha en stor påverkan på positiva 

förväntningar av interaktion, men ingen betydande påverkan av etnicitet. Cooley et. al (2018) 

föreslår en möjlighet att mörkhyade kvinnor kan uppfattas ha en ideal kombination av 

bestämdhet och värme när deras könsidentitet betonas med ett leende, jämfört med vita 

kvinnor som ofta bemöter motreaktioner i ledarskapsroller. 

Enligt Harrison och Esqueda (2001) är en av de mest negativa aspekterna av rasstereotyper 

om mörkhyade personer är övertygelse angående en aggressiv karaktär. Mörkhyade kvinnor 

anses enligt stereotyper vanligen som högljudda, envisa, aggressiva och argumenterande. 

Mörkhyade män anses som aggressiva och benägna till brott. Harrison och Esqueda (2001) 

fokuserar på att jämföra deltagarnas tolkning av en vit man och en mörkhyad man som 

engagerade i ett slagsmål med en kvinna. Författarna påpekar själva att forskare måste 

försiktigt betrakta undersökningens generaliserbarhet då majoriteten av studien använt sig av 

vita deltagare. Resultaten visade på att deltagare ansåg incidenten som mer allvarlig med 

aggressiv eskalering när mannen var vit. Däremot vid en avsaknad av en eskalering återfanns 

ingen betydande skillnad mellan den vita mannen och den mörkhyade mannen. Deltagarnas 

svar indikerade en större sannolikhet att de skulle kontakta polisen om mannen var vit om det 

fanns en aggressiv eskalering. När det inte fanns någon eskalering visade deltagarnas svar en 

större sannolikhet att ringa polisen om mannen var mörkhyad. Resultaten visade även att 

deltagarna i högre utsträckning tyckte att den mörkhyade mannen troligen varit involverad i 

andra bråk med både aggressiv eskalation och utan eskalation. Den mörkhyade mannen 

ansågs även mer trolig att vara våldsam mot andra än den vita mannen. Harrison och Esqueda 

(2001) argumenterar för att resultaten visar på det stereotypiska antagandet av mörkhyade 

som aggressiva och våldsamma kan ha en negativ påverkan på vita åskådares bedömande. Det 

är även viktigt att poängtera att scenariot som användes i undersökningen framställs som våld 

i nära relationer, och att deltagarnas bedömning kunnat vara annorlunda om ett annat 
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scenario skildrats i stället. Kvinnans etnicitet nämns aldrig, en variabel som kan ha haft en 

inverkan på resultatet och möjligtvis ge en annan bild av studien. 

Problematiken kring spelvärldens representation av icke-vita karaktärer yttrar sig även i 

speltidningar och spelomslagen. Studien Playing With Prejudice: The Prevalence and 

Consequences of Racial Stereotypes in Video Games (Burgess, Dill, Stermer, Burgess & 

Brown, 2011) genomförde en analys av representation i spel genom att studera tidningar 

inriktade på spel och spelomslag. De fann konsistenta mönster inom de olika medieformerna. 

De fann att minoriteter aktivt avbildades som mer aggressiva än kaukasiska människor, i 

kontexten av gängvåld och andra typer av olagligt aggressivt beteende. Vid studien av 

speltidningar påvisade resultatet att endast 5% av minoriteterna avbildades som fredliga, i 

kontrast mot vita män som avbildades som icke våldsamma i 25,6% av alla bilderna. Antalet 

vita män som avbildades som fredliga överträffade den totala siffran för gestaltningar av icke- 

vita människor. Ett genomgående tema av studierna var att icke-vita karaktärer till stor del 

skildrades som atletiska och aggressiva, och oftare var i situationer där de utför illegalt våld 

som drabbar oskyldiga människor. En skillnad mot vita karaktärer som avbildas som en 

heroisk hjälte som slåss för att rädda världen antingen genom ett statligt sanktionerat krig 

eller andra konflikter. Minoriteter representerades främst i spel som ej lämpliga för barn, och 

icke-vita kvinnor representerades nästan aldrig. Som avslutande studie undersöktes 

undermedvetna reaktioner till afroamerikanska kontra kaukasiska människors handlingar. 

Trots att deltagarna inte uttryckte speciellt rasistiska åsikter följde deras reaktioner 

konsekvent negativa stereotyper kring afroamerikaner. Detta påvisar en undermedveten 

negativ reaktion baserad på etnicitet som beskrivs som problematisk då deltagarna själva 

kanske inte är medvetna om deras tendenser (Burgess m.fl. 2011). 

Artiklarna illustrerar hur representation av andra etniciteter ofta sker i en negativ kontext, där 

minoriteter avbildas som aggressiva i brottsliga situationer. Inom spel representeras 

minoriteter inte till samma grad som vita, och minoritetskvinnor representeras nästan aldrig 

(Burgess m.fl. 2011). Detta kan kopplas till problemet kring representation i MMORPG-spel 

som Dietrich (2013) beskriver, där de karaktärsskapande systemen är avgränsade på ett sätt 

så att det blir omöjligt för spelarna att skapa minoritetskaraktärer. Enligt studierna i detta 

avsnitt är kopplingen mellan negativa stereotyper och minoriteter uppenbart. Isbister (2006) 

nämner hur spelutvecklare använder stereotypiska avbildningar av karaktärer för att spelaren 

snabbt ska få en uppfattning om vad för typ av karaktärer det är. Man kan med detta som 

grund resonera att spelutvecklare kanske väljer att gestalta just minoriteter i en negativ 

kontext för att snabbt ge spelaren förståelse för att detta är just aggressiva kriminella 

karaktärer. Detta går inte att bevisa eller motbevisa utan sin egen studie, men ger ändå en viss 

förståelse om varför spels representation ser ut som den gör. 
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3 Problemformulering  

Förtryck är ett problem som finns inom alla folkgrupper och samhällen, vilka som utsätts för 

förtrycket varierar men det går inte att förneka maktstrukturers existens och deras påverkan 

på världen. I bakgrunden ovan illustreras flertal studier med exempel på hur stereotyper 

påverkar människors världsbild och åsikter. Kvinnor ansågs i vissa studier till exempel vara 

mer emotionellt kapabla än männen. De anses både visa upp känslouttryck oftare och ha en 

mer utvecklad förmåga att läsa och tolka känslor i jämförelse med det manliga könet. Det 

framgår även att dominans och aggression är något som anses vara maskulint, där motsatsen 

undergivenhet stämplas som feminint. Bailey och Kelley (2015) fann att mäns uppvisning av 

kroppsspråk som motsatte sig mot detta skapade viss förvirring då det inte överensstämde 

med deltagarnas förväntningar. Plant, Hyde, Keltner och Devide (2000) fann att deltagarnas 

tolkning av känslouttryck baserades på könsstereotyper. Detta påvisar ett problem där 

människors icke-verbala kommunikation anses ha olika innebörd baserat på deras kön.  

Människor döms även i en social kontext baserat på deras hudfärg och etnicitet. I avsnitt 2.3 

“Rasism, rasifiering och colorism” beskrivs colorism, en maktstruktur där människor 

appliceras olika egenskaper baserat på hudfärg och fysiska attribut. Där mörk hy indikerar 

underlägsenhet i jämförelse med ljusare hy. Enligt dessa negativa stereotyper är mörkhyade 

mer aggressiva, våldsamma, atletiska och oattraktiva. Mörkhyade kvinnor anses vara mer 

maskulina än vita kvinnor och mer aggressiva likaså. Detta kan jämföras med avsnittet 2.1 

“Status, känslouttryck och könsstereotyper” där kvinnor beskrivs som raka motsatsen, de 

förknippas istället med alla andra olika typer av känslor än ilska. Noterbart var att alla 

artefakter använde vita kvinnor och män som skådespelare (Bailey & Kelley, 2015). Det går 

inte att avgöra hur colorism kan ha påverkat denna studie då det är en variabel som inte 

inkluderas. Burgess, Dill, Stermer, Burgess och Brown (2011) beskrev hur deras studie fann 

bevis för att människor som själva ansåg sig vara liberala utan rasistiska åsikter reagerade 

negativt till mörkhyade synonymt till existerande negativa stereotyper. Tillsammans kan 

dessa studier ses som en indikation att i en direkt jämförelse mellan svarta och vita individer 

bör skillnader uppstå i huruvida deras känslouttryck tolkas av deltagarna. Det visar även att 

deltagarnas egna reaktioner inte alltid följer deras egna uttalade ideologier och åsikter.  

Baserat på bakgrunden formades en hypotes som antog att studiens resultat skulle påverkas 

av artefakternas utformning. Mörkhyade figurer skulle utge ett resultat i linje med negativa 

stereotyper, i kontrast mot ljushyade karaktärer som skulle resultera i ett resultat förankrat i 

mer “positiva” stereotyper. Således antogs colorism bli en påverkande faktor vid jämförelse av 

ljusa och mörkhyade individer. Mörkhyade kvinnor skulle förknippas med ilska och 

aggressivitet till en större grad än ljushyade kvinnor, som främst skulle förknippas med andra 

typer av känslor. Men detta skapade även frågan, “Hur kommer dessa resultat förhålla sig till 

rådande könsstereotyper?”. Därför togs beslutet att undersöka frågeställningarna; “Hur tolkas 

mäns och kvinnors emotionella uttryck baserat på deras kön? Samt hur tolkas mäns och 

kvinnors emotionella uttryck baserat på hudfärg?”. 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen användes en kvantitativ undersökning, en metod som även 

används av ett flertal författare av artiklarna i kapitel 2. En kvantitativ metod kan skapa ett 

brett och generaliserbart resultat som underlättar jämförelse med andra faktorer, genom att 

låta deltagare svara på ett begränsat antal frågor (Patton, 2002). Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt i form av intervjuer övervägdes, då det tillåter detaljerad 

informationsinsamling som ger djupare insikt inom ämnet. En kvalitativ studie begränsar 

dock antalet möjliga deltagare då det är en tidskrävande metod, som även gör resultatet svårt 

att generalisera och applicera till större grupper (Patton, 2002). Frågeställningen undersöktes 

därför igenom insamling av kvantitativ data i form av ett frågeformulär, med inslag av 

kvalitativ data i form av öppna frågor för att kontextualisera deltagarnas svar och ge större 

förståelse för deras resonemang (Williamson, 2002 s. 239). Nackdelen med frågeformulär var 

att det inte gick att kontrollera studiens svarsfrekvens, samt försvårade datainsamling av 

utvalda målgrupper. Detta begränsade även komplexiteten av datan som insamlades. Att ge 

deltagarna anonymitet sågs dock som en fördel, då det till större grad kan ha uppmanat till 

uppriktiga svar samt förhindrat deltagarna från att justera sina svar för att öka sin politiska 

korrekthet (Williamson, 2002 s. 240). Vad som hade kunnat vara fördelaktigt med en 

kvalitativ studie i form av intervjuer var möjligheten att skapa en kontrollerad miljö för 

studien, samt gett en möjlighet att ställa följdfrågor. Däremot hade detta krävt extra tid då 

intervjuerna kräver transkribering, som också resulterar i data som kan anses som svårare att 

kategorisera (Williamson, 2002 s. 245). 

Studien genomfördes genom internetbaserade enkäter som delades i olika onlineforum och 

communities. Detta gav tillgång till en potentiellt stor deltagargrupp med en stor geografisk 

räckvidd utan resekostnader, vilket underlättar vid studier med speciella deltagargrupper som 

annars kan vara svåra att kontakta. Detta gav också deltagarna och studiens skapare större 

anonymitet vilket tillät frågor som annars kunde ha upplevts som för känsliga för deltagarna 

att svara på (Robson & McCartan, 2016 s. 377). Den digitala enkäten kan även ha underlättat 

för de deltagare som annars kanske inte varit bekväma med att dela sina svar genom 

pappersenkäter. Denna typ av enkät tillät även lättare distribuering genom internet genom 

olika forum och specifika grupper på sociala medier. Men detta innebar även en viss 

problematik, studien alienerade individer med bristande datorkunskap, t.ex. äldre individer 

samt de som kan ha svårt att interagera med digitala studier utan hjälpmedel som t.ex. de med 

synnedsättningar. 

Detta innebar även en problematik kring att få en adekvat svarsfrekvens för studien, då trots 

att ett stort urval existerade så kan det vara mycket svårt att motivera personer att delta i 

studien. Dessa svar är inte heller alltid representativa, då studiens kvalité påverkas av de 

individer som gett felaktiga svar eller genomfört studien ett flertal gånger (Robson & 

McCartan, 2016 s. 378-380). Trots denna problematik valdes denna metod då frågeställningen 

krävde en kvantitativ metod med en större deltagargrupp för att få generaliserbara svar vars 

resultat kunde jämföras med varandra. Att använda internet förenklade även datainsamlingen 

då det inte behövdes skrivas in för hand, utan registrerades så fort deltagarna skickat in sina 

svar (Robson & McCartan, 2016 s. 379). 

3.1.1 Artefakt 

Studiens syfte var att undersöka vilka reaktioner som skedde när deltagarna utvärderade 

ljushyade kontra mörkhyade mäns och kvinnors uttryck av icke-verbal kommunikation. Detta 
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krävde två separata studier som sedan jämfördes med varandra, där artefakterna bestod av 

statiska bilder som gestaltar olika figurer. Dessa artefakter skapades av två olika illustratörer, 

vilket innebar en risk för att en icke-enhetlig grafisk stil hade en inverkan på hur deltagarna 

tolkade dessa artefakter. För att förebygga skapades två “bas-illustrationer”, dessa agerade 

som en grund för varje illustration för att garantera att samma kroppsposering och 

ansiktsuttryck användes. Dessa poseringar gestaltade känslouttryck baserade på bakgrunden. 

Ett försök gjordes att minimera könsbaserade skillnader mellan klädesplagg och hår för att 

undvika att denna variabel gav en för stor påverkan på resultatet. Dessa två 

grundillustrationer användes sedan som grund till olika variationer baserat på dessa studier;  

 

Studie A: 

Ljushyad man (två variationer av posering och känslouttryck). 

Ljushyad kvinna (två variationer av posering och känslouttryck). 

 

Studie B: 

Mörkhyad man (två variationer av posering och känslouttryck). 

Mörkhyad kvinna (två variationer av posering och känslouttryck). 

 

Studien hade kunnat gynnas av att använda 3D-modeller istället för 2d-illustrationer, då 

modellerna snabbt hade kunnat poseras om för att gestalta olika former av kroppsspråk. 

Beslutet att skapa illustrerade bilder togs utefter erfarenhet, då vi båda har varierande 

erfarenhet inom illustration men en brist på kunskap och erfarenhet inom 3D. 

Artefaktskapande i 3D hade alltså inte rymts inom arbetets tidsram. 

3.1.2 Enkätutformning 

Undersökningen genomfördes genom två enkäter som separerats baserat på figurens hudfärg 

(se appendix E). Detta var enkät A (ljushyade figurer) samt enkät B (mörkhyade figurer). 

Deltagarna gjorde således inga direkta jämförelser mellan artefakterna baserat på etnicitet, då 

endast kön var den skiljande faktorn. Detta beslut togs med en förhoppning om att få mer 

representativ data om hur hudfärg påverkade studien, då det tillät snabb och enkel jämförelse 

av resultaten efter undersökningen genomförts. Som konsekvens blev det viktigt att 

deltagarna inte exponerades för båda enkäterna, utan att de endast hade tillgång till den enkät 

som delats till dem. Som resultat fick enkäterna delas på separata forum för att garantera att 

de två deltagargrupperna skiljs åt. Detta var i ett försök att förhindra att deltagarnas svar 

färgades av den andra studien som de exponerats för. Därför hade enkäterna samma upplägg 

och samma frågor, med skillnaden av olika artefakter som inkluderades. Däremot innebar 

detta att jämförelserna istället skedde mellan mannen och kvinnan.  
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Deltagarna fick vid första anblick av artefakten beskriva sina första intryck av bilden, sedan 

rangordna huruvida de upplevde artefakterna via en likertskala med ett omfång på 1-6. 

Således kombinerades kvantitativa och kvalitativa attribut i denna studie. Dessa likertskalor 

bad deltagarna rangordna hur stark de upplevde känslan som figurerna gestaltade, samt hur 

fientlig/vänlig, undergiven/dominant och feminin och maskulin som de fann figuren. Den 

kvalitativa frågan saknade ett svarskrav, men att rangordna bilderna via likertskalan var 

obligatoriskt. Detta kan ha haft både en positiv och negativ inverkan på studien. Att tvinga 

deltagarna att svara på varje fråga och efterfråga liknande frågor ett flertal gånger i en enkät 

kan ha resulterat i en lägre svarsfrekvens (Robson & McCartan, 2016 s. 381). Däremot innebar 

likertskalorna ett resultat som lätt kan redovisas i tabellform (Østbye, 2004, s. 103). En sluten 

fråga innebär dock en risk, deltagaren får möjligheten att välja alternativ som kanske inte 

representerar vad de annars svarat, med anledningen att deras sanna åsikt inte fanns som 

svarsalternativ (Østbye, 2004, s. 143). Detta kan ses som en viss problematik, men frågornas 

slutenhet tillåter generalisering och analys av resultatet, vilket ansågs gynnsamt på grund av 

att studien behövde ett högt deltagarantal.  

För att öka chanserna till en större svarsfrekvens behövde enkäten ha en enkel utformning 

med stor text och tydliga knappar, då detta underlättar för deltagare med synproblem (Robson 

& McCartan, 2016 s. 381). Därför utformades enkäten med Google Forms som är grafiskt lätt 

anpassat, vilket på så sätt gav studien goda förutsättningar vad gäller gränssnittet. 

3.1.3 Urval  

Studien genomfördes genom en internetbaserad enkät för att kunna nå en stor mängd 

respondenter, detta skedde genom engelsktalande grupper på Facebook och trådar för 

enkätdelning på Reddit. Undersökningens målgrupp var främst unga vuxna med tillgång till 

internet, då dessa individer är dem som främst rör sig på de forum där enkäten delats, samt 

att undersökningar med individer under 15 år kräver samtycke från vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta val gjordes även i åtanke med risken som nämns i avsnittet 

3.1 “Metodbeskrivning” om att äldre personer kan alieneras p.g.a. bristande datakunskaper. 

Urvalet var relativt öppet eftersom studien inte kräver tidigare kunskap inom området. Valet 

att använda internetbaserade communities innebar en viss problematik, dessa communities 

har ofta regler och moderatorer som kontrollerar dess inlägg vilket innebar att studien på 

något sätt behövde ha en koppling till de sociala medier som enkäterna distribuerades till. 

Enkäterna delades såldes huvudsakligen till sociala grupper och chattgrupper relaterat till 

digital konst, sociala grupper och grupper för spelintresserade. Det framgick att dessa grupper 

har låg svarsfrekvens vilket ledde till beslutet att även använda sociala medier relaterade till 

enkäter, där studenter delade enkäter med varandra för att samla svar till sina studier. Som 

följd deltog även en grupp andra studenter i undersökningens genomförande.  

Målgruppen för undersökningen var engelsktalande västerländska individer, vilket var varför 

enkäterna fördelades främst i engelsktalande grupper och communities. Definitionen av vad 

som anses vara västerländskt är varierande. Enligt Wikipedia (u.å.) är den vanligaste 

fördelningen Europa, Angloamerika, Nya Zeeland, Australien, Argentina, Uruguay och Israel. 

Andra exempel på definitionen av västerländska länder från World Population Review (2019) 

är länder som formats av kristendomen, dessa länder har latinskt alfabet och liknande etik och 

kultur. Det andra exemplet är politiskt och består av de länder som var emot Sovjetunionen 

under det kalla kriget. Det sista exemplet kallas för “den rika västern”, där europeiska kolonier 

med högt GDP inkluderas. Då Wikipedias exempel är tydligare följer undersökningens 

fördelning av nationaliteter under dess definiering av västerländska länder. Detta är främst 
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för att studien genomförs i ett västerländskt land av västerländska individer, och med denna 

målgrupp får man in svar från deltagare från en liknande kultur. 

Det var också viktigt att minimera risken att deltagare exponerades för både studie A och 

studie B, vilket innebar att olika grupper behövde brukas där deltagarantalet samtidigt blev 

jämnt fördelat. Detta var något som ansågs vara målet vid spridning av enkäten, men 

samtidigt fanns medvetenheten att detta var nästintill omöjligt med en internetbaserad enkät 

som tillät anonymt deltagande. Då inga kontroller existerade om vem som faktiskt deltog i 

studien.  

3.2 Pilotstudie 

Efter att artefakternas färdigställande genomfördes en pilotstudie för att utvärdera enkäterna, 

i ett försök att lokalisera och åtgärda fel med dess genomförande. Pilotstudien genomfördes 

via två olika enkäter med de olika versionerna av de schematiserade figurerna, enkät A och B. 

Enkät A skildrade figurer med mörk hy, i jämförelse med enkät B som skildrade ljushyade 

figurer. Samtliga enkäter påbörjades genom att informera om enkätens duration (5-10 

minuter) och kontrollerade deltagarens tidigare erfarenhet inom konst och media, 

genusstudier eller kroppsspråkstudier. De fick sedan fylla i ålder, kön etnicitet och land. 

Landet var egentligen oväsentligt, då pilotstudierna genomfördes näst intill enbart av 

svenskar, då endast en respondent i Studie A kom ifrån Storbritannien. Varje individ som 

genomförde enkäten exponerades endast för en version av pilotstudien, för att undvika att 

detta påverkade deras svar. Detta inkluderades dock då nationalitet och land är viktigt för när 

undersökningen genomförs då den genomförs på ett internationellt plan genom internet. 

Beslutet togs för att snabbt kunna kontrollera om en skillnad mellan de olika studierna 

uppstod när en liknande grupp av människor ställdes mot varandra. Deltagarna ombedes ge 

sina första intryck för varje artefakt som de såg, där de sedan utvärderade artefakten via 

likertskalor, de fick utvärdera hur arg kontra ledsen de uppfattade artefakterna, samt deras 

grad av vänlighet/fientlighet, undergivenhet/dominans och femininitet/maskulinitet. Dessa 

termer presenterades som motparter till varandra som innebar att informanterna själva fick 

göra övervägande beslut. För att kunna kontrollera om enkäternas resultat påvisade en 

skillnad mellan de olika artefakterna beräknades medelvärdet för varje fråga.  

En viss problematik framgick efter genomförandet av pilotstudien, vid frågorna om 

kvinnornas femininitet motsvarade en etta en hög nivå av maskulinitet, där en sexa 

motsvarade hög nivå av femininitet. Manliga figurer efterfrågade deras maskulinitet, där en 

etta i stället motsvarade en hög nivå av femininitet och en sexa en hög nivå av maskulinitet. 

Att dessa siffror inte hade samma motsvarighet skapade problem vid utvärderingen av 

resultatet, då detta skapade en viss förvirring vid jämförelsen av de olika resultaten. Beslutet 

togs därför att revidera detta vid en kommande studie, för att underlätta vid jämförelse mellan 

de olika enkäterna. Något annat som kunde upplevas som problematiskt var frågornas 

formulering, vid kvinnliga figurer efterfrågades deras upplevda femininitet, där manliga 

figurers maskulinitetsnivå efterfrågades. Det är möjligt att detta kan påverka respondenternas 

svar, då könsskillnaderna kan uppmuntra till olika fokuspunkter. Andra frågor presenterade i 

stället motparterna samtidigt, exempel “How dominant/submissive do you think this person 

is?”. För att motverka en starkare bias och få maskulinitet/femininitets-frågan mer anpassad 

till tidigare frågor ändrades därför frågornas formulering och blev densamma oavsett figurens 

kön, då den i stället frågade “How feminine/masculine do you think this person is”. 

Ordningen på dessa termer kan dock fortfarande problematiseras, en term beskrivs alltid före 
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den andra vilket kan ge samma effekt som de tidigare formuleringarna kan ge. Detta kan alltså 

ha påverkat studiens resultat och kan göra jämförelser mellan de olika artefakterna mer 

förvirrande.  

Efter återkoppling på enkätens valmöjligheter av kön reviderades alternativet 

“Transgender/intergender/other” till “Agender/intergender/other”. Detta för att 

placeringen av “transgender” bland övriga kön exkluderar transpersoner från att identifiera 

sig som man eller kvinna. Alternativt hade det kunnat förtydligas genom att förtydliga med 

“cis female” och “cis male”, men det första alternativet uppfattades som mer inkluderande. 

Studiens resultat påvisade skillnader, vid uppvisande av ilska ansågs de mörkhyade 

karaktärerna ha ett mer aggressivt kroppsspråk och även vara mer fientliga, där den 

mörkhyade kvinnan ansågs vara mest fientlig av samtliga figurer. De båda männen och den 

mörkhyade kvinnan ansågs vara lika dominanta vid uppvisande av ilska, men vid uppvisande 

av sorg fanns ingen skillnad mellan hur samtliga artefakter uppfattades. Överlag påvisade 

detta resultat en indikation på att en bias baserad på hudfärg finns, vilket ansågs som en 

indikation att detta borde återspeglas vid genomförandet av en större studie. 
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4 Genomförande 

Projektets artefakter var beroende av informationssamlande om tolkning och gestaltning av 

kroppsspråk. Målet var att skapa artefakter som gestaltade kaukasiska och afrikanska 

individer vars ansiktsdrag matchade deras etnicitet. Studiens syfte var att kontrollera om 

individers etnicitet och kön påverkade andra människors tolkning av deras kroppsspråk, 

därför var det även viktigt att isolera dessa variabler. Således behövde dessa vara så snarlika 

varandra som möjligt med undantaget av etnicitet och kön för att undvika att andra aspekter 

av artefakten påverkade resultatet. Undersökningen av dessa faktorer skedde separat för att 

sedan jämföras i en intersektionell analys som berör kön och hudfärg. 

4.1 Känslouttryck och kroppsspråk 

Isbister (2006, s. 145) redogör för hur Charles Darwin lade grunden för dagens forskning om 

känslouttryck, då han argumenterade att människors ansiktsuttryck är ett resultat av deras 

evolution. Dagens forskare anser att sex olika universella former av känslouttryck existerar: 

ilska, rädsla, glädje och sorg, som kan identifieras oberoende till individens kultur. Under en 

stor del av 1900-talet var detta ett mycket debatterat ämne, då man ansåg att emotionella 

uttryck var kulturellt inlärda och inte biologiska. Vipsjö och Bergsten (2014, s. 93) refererar 

till Paul Ekmans studie från 1966, där han undersökte huruvida människor tolkade samma 

former av emotionella uttryck inom olika kulturer. Andra forskare gjorde likadant och 

tillsammans fann de att universella känslouttryck existerade. Oavsett geografisk placering och 

kultur kunde människor identifiera uttryck för glädje, sorg, avsmak, förvåning, rädsla och 

ilska. Paul Ekman undersökte även deltagargrupper som aldrig sett på tv eller film, och fann 

att resultatet till stor del fortfarande stämde. Den enda skillnaden var att de hade svårt att 

skilja mellan skräck och förvåning. Även Turner och Stets (2005) argumenterar att universella 

känslouttryck existerar i form av ilska, glädje, rädsla och sorg. Med Darwins studier som grund 

argumenterar även dessa författare att uttrycken har sin uppkomst genom evolutionen och är 

en viktig del av människors neuroanatomi (Turner & Stets, 2005, s.11). Baserat på dessa källor 

kan man anta att studiens deltagare kommer kunna tolka dessa universella känslor obundet 

till deras egen kultur och geografiska placering. Detta isolerar och identifierar olika 

känslolägen som kan vara gynnsamma att använda till denna studie, då det ökar chanserna 

till en korrekt identifiering av det kroppsspråk som gestaltas i artefakterna. 

Människor förmedlar sina attityder mot andra individer genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Ett aggressivt beteende kännetecknas av ett fientligt ansiktsuttryck genom en 

intensiv ögonkontakt och en brist på ett leende. Kroppshållningen blir mer spänd, där 

armarna ofta är närmare kroppen. Aggressivitet kan ibland förmedlas i en framåtlutad kropp 

för att spegla ett mer aktivt engagemang i situationen som en sorts förberedelse inför 

konfrontation. Ett vänligt kroppsspråk däremot uppvisas genom en stadig ögonkontakt och 

ett vänligt leende ansikte. Kroppshållningen är mer avslappnad och öppen, likt ett fientligt 

uppvisande kan vänlighet förmedlas genom en framåtlutande kropp som visar en annan typ 

av engagemang, en villighet att interagera (Isbister, 2006, s. 27-28). 

Även Asher (1999/2000, ss. 16, 19) beskriver hur känslor manifesteras genom ansiktsuttryck. 

Sorg ger uttryck genom ett upphöjande av ögonbrynets inre del, som i många fall kombineras 

genom darrande läppar och tårar. Ilska däremot resulterar nerdragna ögonbryn, kisande 

ögon, utvidgade näsborrar och ihoppressade läppar (Asher, 1999/2000). Detta påpekas även 
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av Ridell (2016, s.149), som kompletterar med ytterligare information: Ilska kan även 

förmedlas med knutna händer, som signalerar aggression. Sorg kan även förmedlas genom en 

ihopsjunken hållning och en blick som riktas ner mot marken, som signalerar en ovillighet till 

social interaktion. Ridell beskriver även de universella gesterna för obehag och stress. Dessa 

är tätt sammanpressade läppar, rodnad, en ständigt förändrad blick samt ett nedböjt huvud 

och höjda axlar. Detta kan också förmedlas egna med beröringar runt nacken och ansiktet. 

Författaren redogör även för hur känslouttryck och intentioner förmedlas via fötterna. En 

obekväm person riktar t.ex. bort fötterna från källan till deras obehag. Fötter som riktas mot 

en tydlig fokuspunkt signalerar däremot ett stort intresse (Ridell, 2016 ss. 43, 96). 

Det existerar minst två kategorier av dominans, status i samhället och dominant beteende. 

Uppfattningar om ras, kön och klasstillhörighet skapar tillsammans en form av social 

dominans, där de priviligierade och rika är högst på skalan. Den andra typen av dominans är 

mer igenkännlig och yttrar sig genom kroppsspråk. En individ som uppvisar dominans håller 

ofta ögonkontakt med människor och är mer bekväm med att stirra. Det är dock vanligt att 

dominanta människor vänder bort blicken när de lyssnar på andra individer. De positionerar 

sina kroppar på ett sådant sätt att de tar upp mer plats i det vertikala rummet genom sin öppna 

hållning. En undergiven person undviker ögonkontakt till en större grad, med undantag när 

de lyssnar på andra individer. En undergiven person ler också mer och undviker att stirra på 

andra människor. Deras hållning är mer stängd och de kan framstå som nervösa. Det är vanligt 

att de ofta rör vid sitt eget hår eller ansikte, och huvudet är ofta neråtlutat (Isbister, 2006, s. 

30-32). 

Med dessa källor som grund togs beslutet att gestalta endast två känslolägen, ilska och sorg. 

De båda är universella känslolägen som yttrar sig på olika distinkta sätt som uppmuntrar 

jämförelse mellan de två. Enligt planering behövde dessa två känslolägen även uppvisa en 

distinkt skillnad vid uppvisning av dominans och undergivenhet. Det innebar också en mindre 

mängd artefakter som behövde produceras, då två studier med olika artefakter skulle 

genomföras. 

 

Men valet att genomföra två studier skapade ett problem, totalt behövde åtta artefakter skapas 

då varje studie krävde fyra illustrationer. Dessa artefakter skapades med Photoshop och 

behövdes också skapas av två individer med olika grafisk stil samt olika nivå av erfarenhet 

inom illustration. Detta innebar en risk för stora skillnader inom artefakternas grafiska stil. 

Om stora skillnader uppstod riskerade det påverka resultatet, så förebyggande åtgärder var 

lämpliga för detta projekt. En av skaparna till detta arbete skulle skapa basillustrationerna 

(nakna kroppar utan kläder) och deras hår, den andra skulle skapa deras kläder, utföra 

linjeteckningen och deras färgläggning. För att genomföra detta användes lager-funktionen i 

Photoshop, samt maskerades figurernas ansikten till varsitt lager för att enkelt återanvända 

kropparna till de olika artefakterna. Detta skapade förutsättningarna för enhetliga artefakter 

där den grafiska stilen blev konstant genom samtliga illustrationer. Se appendix A-D för 

färdiga illustrationer. Dessa bas-illustrationer inspirerades av spelkaraktärer och fick därför 

en mer atletisk kroppsbyggnad. 
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Figur 1 Bas-illustrationer. Vänster porträtterar ilska, höger porträtterar sorg. 

Ilska och sorg beskrivs som universella känslor av både Isbister (2006) och Turner och Stets 

(2005). Tidigare studier visar att mörkhyade människor gestaltas och tolkas oftare som mer 

aggressiva än ljushyade (Burgess m.fl., 2011). Givet detta bias resoneras att figurernas 

känsloläge inte bör gestaltas med överdriven gestikulering, annars riskerar de insamlade 

svaren att enbart hamna vid de yttre svarsalternativen och tappa nyansering. Ett homogent 

resultat på grund av nämnda effekt missgynnar en jämförelse mellan artefakterna. 

Nyanserade svar bör således ge en mer korrekt bild av deltagarnas reaktion och fastställa om 

studiens hypotes stämmer. 

Ilska och sorg beskrevs som en universell känsla av både Isbister (2006) och Turner och Stets 

(2005). Enligt studiens hypotes skulle mörkhyade människor tolkas som mer aggressiva än 

ljushyade, vilket gjorde det passande att avbilda en mer passiv form av ilska som inte var för 

övertydlig. Figurens känsloläge fick inte vara alldeles för uppenbart för att tillåta en friare 

tolkning hos studiens respondenter, annars riskerade studien att få ett homogent resultat som 

missgynnar en jämförelse mellan de två studierna. På så sätt kunde man få en tydligare bild 

av deltagarnas reaktion för att undersöka om studiens hypotes stämde. Risken var att 

deltagarnas tolkning av posen skiljde sig från frågornas rangordningsskala och kan därför 

påverkat hur intensiv deltagarna uppfattade känslan. Att rangordna känslornas styrka ansågs 

däremot vara fördelaktigt då det underlättar jämförelse mellan figurerna. 

Trots sin brist på övertydlighet uppvisar figurerna i artefakten (se Figur 1, vänster) tydliga 

tecken på aggressivitet och ilska. Ett aggressivt kroppsspråk kännetecknas genom en intensiv 

ögonkontakt och spänd hållning med armarna nära kroppen. Poseringen blir mer aktiv, redo 

för fientlig interaktion (Isbister, 2006, s.27). Aggression kan även förmedlas genom knutna 

händer och ett argt ansiktsuttryck (Ridell, 2016, s.149). Detta inkorporerades i artefakten för 

att gestalta ett ilsket kroppsspråk. Kroppen och ansiktet bemöter åskådaren för att visa 

figurens aktiva engagemang i situationen. Hållningen är spänd och händerna knutna, och 
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figurerna håller en intensiv ögonkontakt med ilska i blicken. Detta kan även ses som en 

uppvisning av dominans. Isbister beskriver hur dominans förmedlas genom en bred hållning, 

och en aktiv ögonkontakt med andra individer (Isbister, 2006, s.145). Figurerna står bredbent 

med fötterna på marken, med en tydlig och bred hållning som visar deras dominans. Blicken 

är också rak och fokuserad för att förmedla bestämdhet. 

Poseringen som förmedlar sorg är inte lika tvetydig (se Figur 1, höger). Ridell beskriver hur 

sorgset kroppsspråk indikeras av en ihopsjunken hållning och en blick som är riktad bort. 

Huvudet är ofta nedböjt och axlarna är ofta upphöjda (Ridell 2016 ss. 43, 149). I jämförelse 

med ilska blir poseringen mer undergiven. Ögonkontakt undviks, hållningen blir mer stängd 

(Isbister 2006 s.32). Figurens undergivenhet och sorg gestaltas genom att kroppen är vänd 

bort mot åskådaren. Figurerna korsar benen och håller armarna runt kroppen för att ge dem 

ett slutet kroppsspråk och visa att de inte är engagerade i situationen. Även deras fötter pekar 

bort från åskådaren för att signalera ointresse och obehag, likt hur Ridell redogjorde fötternas 

roll vid intresse (Ridell, 2016 s.96). Fötterna används i artefakterna för att redogöra en 

skillnad mellan de olika känslolägena, engagemanget i situationen. Där den ilskna posen 

gestaltar aktivt engagemang i kontrast mot den sorgsna som inte uppvisar något engagemang. 

4.2 Ansiktsdrag  

Inom MMORPG-spel är det som nämnts vanligt att spelare har möjligheten att skapa egna 

figurer, där tillval som mörkare hudtyper är sällan förekommande. När en mörkare hudtyp 

finns tillgänglig, finns även en märkbar brist: Ansiktena avbildas endast med ansiktsdrag som 

är förekommande hos anglo-europeiska människor. Det blir således nästintill omöjligt att 

skapa en genuin, rasifierad figur som kombinerar mörk hy med afrikanska ansiktsdrag 

(Dietrich, 2013). Till denna studie kommer artefakter skapas som gestaltar afroamerikaner 

samt kaukasiska individer. Detta kan inte endast ske genom att byta figurernas hudfärg, utan 

även deras ansiktsdrag behöver förändras. Människors ansiktsdrag är mångfaldiga och utan 

en tydlig riktlinje. Tydliga referenser för artefakterna krävdes, därför användes 

datorgenererade bilder där ett flertal ansikten lagts ihop för att skapa en sorts utgångspunkt 

av afrikaners och kaukasiska-européers avbildning. 
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Figur 2 Kompositbilder av 4 afrikanska kvinnor och 4 afrikanska män (DeBruine & 

Lisa, 2016)  

Afrika och Europa är kontinenter med en mångfaldig population från många kulturer och 

länder, det gick således inte att generalisera ansiktsdrag utifrån fyra individer (Se figur 2). 

Däremot gav det en bredare grund än om t.ex. en individ hade valts ut för att skapa 

artefakterna. Utifrån definitionen av colorism (se avsnitt 2.3 “Rasism, rasifiering och 

colorism”) bör dessa artefakter fortfarande utge ett resultat. 

 

Figur 3 Kompositbilder av 4 kaukasiska kvinnor och 4 kaukasiska män (DeBruine & 

Lisa, 2016) 

Samma problem kring mångfald finns i figur 3, men samtidigt illustrerar de två bilderna 

noterbara skillnader i ansiktsdragen. Det framgår att individerna i figur 2 har smalare näsben, 

mindre näsvingar och smalare läppar än figur 2, deras näsor verkar dessutom framstå som 

spetsigare. Däremot har bilderna i figur 2 och 3 liknande ansiktsform, då alla ansikten har en 
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oval form. Detta visar på att ansiktsform inte går att avgöra utifrån etnicitet. Tillsammans 

skapade dessa kompositioner en grund för gestaltning av individer av olika etnicitet. Det var 

viktigt att figurernas ansiktsdrag reflekterade deras etniska grupp, då Dietrich (2013) påpekar 

vikten av att kombinera korrekt hudfärg med de korrekta ansiktsdragen för att skapa en figur 

som genuint representerar sin etnicitet. Figurernas ansiktsdrag behövde även återspegla 

tydliga könsskillnader, ett beslut som togs för att undvika att figurerna framstår som för 

normbrytande i kontext till maskulina och feminina ansiktsdrag, då detta möjligtvis kan ha en 

inverkan på resultatet. Figur 2 och 3 illustrerar dessa skillnader, där männen har tydligare 

kindben och bredare käkparti. 

 

Figur 4 Schematisering av ansikten med afrikanska drag som uppvisar ilska och sorg. 

Vänster avbildar en man och höger en kvinna. 

Figur 4 avbildar ansiktena av figurerna med afrikanskt utseende, som främst förmedlas genom 

deras mörka ögon, näsan och munnen. Dessa är de variabler som förändras beroende på vilket 

etnisk grupp som gestaltas. Könsskillnaderna förmedlas främst genom ansiktets benstruktur 

och ögonbrynstjocklek. Både männen (Figur 4, vänster) och kvinnorna (Figur 4, höger) har en 

tydlig benstruktur, den stora skillnaden är i mjukheten i deras käklinjer. Männens käkparti är 

mer vinklat och robust, där kvinnornas käklinje är lite mjukare. Detta är för att undvika att 

kvinnorna framstår som allt för maskulina, som annars skulle kunna ha en ytterligare 

inverkan på resultatet. 
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Figur 5  Schematisering av ansikten med kaukasiska drag som uppvisar ilska och 

sorg. Vänster avbildar en man och höger en kvinna. 

I en jämförelse mellan figur 4 och figur 5 blir det tydligare att de enda variabler som skiljer de 

olika figurerna åt är deras ögonfärg, mun och näsform (i översikt med deras hudfärg då denna 

saknas i detta stadie). Främsta skillnaden i figur 5 är att de är avbildade med smalare läppar, 

mindre näsvingar och smalare näsrygg i jämförelse med figur 4. 

Ett medvetet val gjordes att använda samma benstruktur för samtliga artefakter för att göra 

dem så snarlika varandra som möjligt. Detta var främst för att benstruktur inte kan definieras 

med så stora etniska grupper som grund, då de finns utbrett över hela världen med stor 

genetisk mångfald. Det gick således inte att applicera en standardiserad ansiktsform till de 

relevanta etniska grupperna. Detta kan även anses vara problematiskt, då etniska skillnader i 

benstrukturen inte skildras som annars skulle tillföra till en mer korrekt gestaltning av 

representation. Således kan man argumentera att valet att skildra samma benstruktur riskerar 

ett homogent och mindre nyanserat resultat. Bilderna i figur 2 grundar sig i för få urvalsbilder 

för att kunna generaliseras till en stor population vilket illustrerar ett liknande problem. 

Sammanfattningsvis kan inte afrikanska ansiktsformer generaliseras, även om vissa 

skillnader kan existera. Således togs beslutet att använda samma benstruktur till samtliga 

figurer, som på så sätt begränsade de olika variablerna som skiljer de olika individerna från 

varandra. 
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4.3 Kläder och hår 

Isbister (2006, s. 108-109) uttrycker att könsmönster aldrig följt ett enkelt binärt system, 

oberoende av kultur. Kultur har en påverkan på social acceptans att utforska olika aspekter av 

kön. Isbister använder USA som exempel där det är acceptabelt för kvinnor att ha på sig byxor 

medan det är tabu för män att ha på sig kjolar. Isbister (2006, s. 108) antyder en koppling 

mellan kläder och könsuttryck, som exemplifiering användes två bilder (se Figur 6). Vipsjö 

och Bergsten (2014, s. 87) poängterar klädselns betydelse inom gestaltningsprocessen av en 

karaktär: 

“Uppträdandet uttrycker personligheten hos karaktären, här finns de egenheter som 

tillsammans med utseendet skvallrar om dess unika egenskaper. Mimiken och 

kroppsspråket, poser, gester och rörelsesätt är personliga särmärken. Tillsammans 

med klädsel och andra tillhörigheter är dessa attribut betydelsefulla verktyg i 

gestaltningsprocessen.” 

 

 

Figur 6 De personer med kläder anpassade utefter könsnormer står till höger i 

respektive bild (Isbister, 2006, s. 108) 

De figurer som gestaltas i artefakten kan således ge olika intryck baserat på de kläder som de 
bär i illustrationerna. Man kan argumentera för att kläders påverkan inte kan undvikas vid 
helkroppsbilder, då det är en viktig del av figurernas uttryck av identitet, sann neutralitet 
existerar inte i denna aspekt. Detta illustreras väl i figur 6, där det blir tydligt att samma form 
av kläder och hårstil skapar olika intryck baserat på figurens kön. En form av hår som anses 
vara “neutral” för en man kan tolkas som maskulin på en kvinna och förändra intrycket av 
hennes figur likt hur en kjol kan komma att skapa reaktioner om den bärs av en man. Detta är 
utmaningar som kräver en viss medvetenhet vid utförande av studier som denna då yttre 
attribut som kläder och hår kan påverka studiens resultat. 
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Studien är primärt riktad mot en västerländsk deltagarbas och utgår från västerländsk kultur. 
Med detta som grund gjordes valet att använda klädesplagg som är lätt igenkännbara av 
deltagarna. Kläderna behövde dessutom efterlikna varandra, men som Isbister (2006) 
påpekar innebär detta en problematik. För att undvika detta togs beslutet att använda T-shirt 
och jeans till samtliga figurer, samt för dess konventionella stil då det är meningen att visa 
männen och kvinnorna i en vardaglig kontext. Däremot gjordes variationsskillnader mellan 
kvinnorna och männen för att hänvisa till hur män och kvinnor ofta bär sådana klädesplagg 
för att tillgodose hur kön appliceras till kläder som Isbister redogör. Den mest noterbara 
skillnaden är att kvinnornas kläder är tightare och mer figursydda, men deras fickor har olika 
form då jeans för män tenderar att ha större fickor (Diehm & Thomas, 2018). Skorna är 
inspirerade av en populär skomodell med låg kant och valdes utefter samma principer som 
klädesplaggen. Kläderna håller sig till omättade färger och grått för att förhindra eventuella 
förknippningar mellan färg, känsla och kön, t.ex. har färgen rosa undvikits på grund av dess 
stereotypa koppling till femininitet (Yang & Li, 2016). På så sätt kan figurerna bära plagg som 
var kopplade till västvärlden som var snarlika varandra, med små variationer för att undvika 
att figurerna framstår som för maskulin/feminin för sitt kön. Resultatet blir artefakter som 
följer en könsnorm gällande kläder, enligt tidigare resonemang gällande att sann neutralitet 
inte existerar. 
 

 

Figur 7 Exempel på karaktärernas hårstilar 

Även figurernas frisyrer behövde utgå från trender i västerländsk kultur. Dessa behövde 

förmedla alldaglighet, hårstilar som kan återfinnas i samhället. Utgångspunkten blev även att 

skapa frisyrer som var snarlika varandra trots figurernas olika etnicitet, samtidigt som 

håregenskaperna för just den etniciteten kvarstod. För att få frisyrerna att synligt efterlikna 

varandra har figurerna samma hårlängd samt fördelas håret på samma sätt (se Figur 7). Detta 

leder till att figurerna efterliknar varandra utan att förlora etniska karaktärsdrag i form av 

hårtextur. De kvinnliga figurernas hår efterliknar hårstilen “page” som räcker till över axlarna. 

Håret är fördelat i en sidbena som sveper över till figurens vänstra sida. Skillnaden är att den 

ljushyade kvinnliga figurens hår är vågigt medan den mörkhyade kvinnliga figurens hår är 

krusigt, för att skilja på etniska hårtexturer. Männens hårstil består av kortare hår på huvudets 
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sidor, med längre hår på toppen av huvudet, en frisyr som är vanligt förekommande inom 

dagens mode (Jackson, 2019). Alla figurer har samma hårfärg och ögonfärg, för att minimera 

risken att detta färgval blir en påverkande variabel under studien. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras det resultat som genererats i undersökningen som genomförs 

genom en internetbaserad enkät, där artefakterna utvärderades. Enkäten innehöll främst 

kvantitativa frågor i form av likertskalor, men kompletterades genom en kvalitativ fråga 

gällande deltagarnas första intryck av artefakten. De kvantitativa svaren sammanställdes 

sedan till cirkeldiagram för att illustrera resultatet. De kvalitativa resultaten presenteras 

istället genom ett ark från Google Sheets. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes genom två separata enkäter, studie A och studie B. Dessa 

enkäter skapades i Google Forms och använde samma frågor och snarlika artefakter där den 

existerande skillnaden var figurernas tänkta etnicitet och kön. Dessa figurer illustrerades i 

Photoshop och använde sig av samma grundillustrationer för att förebygga att stora grafiska 

skillnader uppstod vid arbetsprocessen, då dessa illustrationer skapas tillsammans av två 

individer med olika erfarenhet inom illustration. Huvudmålet var att genomföra en 

internationell studie med ett flertal svar från olika typer av individer, vilket resulterade i en 

internetbaserad enkät med kvalitativa inslag. Studien krävde att deltagarna till så stor mån 

som möjligt inte exponeras för båda enkäterna, för att minimera riskerna att direkta 

jämförelser drogs mellan artefakterna baserat på deras etnicitet. Därför var det viktigt att till 

så stor mån som möjligt posta enkäterna separat i olika grupper, d.v.s. de två enkäterna fick 

aldrig delas i samma community/forum etc. Kontrollfrågor användes, dessa var för att 

kontrollera hur stora grupper som tidigare studerat konst och media, genus-studier och 

studier om kroppsspråk. Tidigare erfarenhet inom dessa områden kan påverka 

informanternas svar, vilket var varför beslutet togs att använda dessa kontrollfrågor. På så sätt 

kan resultatet påvisa om denna skillnad faktiskt existerar. Enkäterna var exklusivt 

internetbaserade, och genomfördes med ett stort omfång av olika etnicitet och nationaliteter. 

Målgruppen bestod av människor från det västerländska samhället som är engelsktalande, då 

en liknande kultur. Dock är fördelningen ojämn, på grund av en bristande svarsfrekvens för 

de båda studierna. Kaukasiska individer är överrepresenterade inom båda enkäterna, och de 

största deltagargrupperna i båda enkäterna är från Sverige, USA och Storbritannien. 

5.2 Respondenter och målgrupp 

Studiens målgrupp var västerländska unga vuxna vilket resulterade i att de två enkäterna 

delades genom Facebook och Reddit. Vad som snart blev uppenbart var att enkäterna fick till 

en början en mycket låg svarsfrekvens. Därför togs beslutet att använda hemsidor och grupper 

för delning av enkät, där andra studenter deltog i andra studerandes undersökningar. 

Resultatet blev att andra studerande deltog i undersökningens genomförande. Det är möjligt 

att högre utbildning har en inverkan på resultatet, men ingen kontrollfråga existerade för 

allmänt högutbildade i enkäten. Således kan dessa deltagares svar inte kontrolleras eller 

analyseras, vilket kräver en viss medvetenhet vid utvärdering av studiens resultat. Totalt 

deltog 163 respondenter i undersökningen, varav 80 deltog i studie A och 83 i studie B. 
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5.2.1 Åldersgrupper 

 

Figur 8  Grafisk representation av deltagarnas åldersgrupper 

Fördelningen av respondenternas åldersgrupper (se Figur 8) indikerar att studiens deltagare 

främst består av unga vuxna. Fördelningen är relativt jämn mellan de två studierna, där de 

största grupperna består av individer mellan 18-24 år, följt av personer mellan 25-34 år samt 

personer under 18 år. Eftersom de flesta deltagare är relativt unga finns det en avsaknad av 

perspektiv från äldre respondenter, då deras svar möjligtvis kunnat skilja sig från de 

insamlade resultaten. Resultatet är således vinklat till yngre generationers perspektiv. Det är 

mycket troligt att detta är ett resultat av de omständigheter runt enkätens spridning, då det 

främst skedde genom sociala medier och privata grupper vars målgrupp riktade sig mot yngre 

individer vilket resulterade i att äldre människor inte hade samma förutsättningar att delta i 

studien. 

5.2.2 Könsfördelning 

Studie A i figur 10 illustrerar en jämn könsfördelning, där endast 5% skiljer mellan de som 

identifierar sig som män och kvinnor. Detta överensstämmer inte med studie B, där kvinnliga 

respondenter bildar en större majoritet av deltagarna. Detta innebär att studie B skapar ett 

mer vinklat urval av deltagare och kan därför inte ses som en bra representation av 

verkligheten. Det försvårar också jämförelse mellan de två deltagargrupperna, och måste tas i 

åtanke vid analys av undersökningens resultat. Detta problem hade kunnat förebyggas genom 

att försöka skapa mer samspel mellan de typer av grupper där de två enkäterna delades, för 

att försäkra sig om att de riktades till samma målgrupp. 
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Figur 9 Grafisk representation av deltagarnas könsfördelning 

En mycket liten del av deltagarna identifierade sig som agender/intergender eller annat, där 

2,5% av deltagarna i studie A passade denna kategorin. Resterande 2,5% undvek att avslöja 

sin könsidentitet av privata själ. I studie B var denna grupp större, där 4,8% identifierade sig 

som agender/intergender eller annat, och där 1,2 % inte ville delge sin könsidentitet. Dessa 

deltagargrupper är fortfarande mycket små vilket innebär att deras svar inte innebär samma 

grad av generaliserbarhet i jämförelse med grupperna av män och kvinnor. 

5.2.3 Fördelning av kontrollfrågorna 

I enkäternas början efterfrågades respondenterna att delge sin tidigare erfarenhet inom konst 

och media-studier, genusstudier och studier om kroppsspråk. Syftet av dessa kontrollfrågor 

var att övervaka antalet människor med tidigare erfarenhet inom dessa områden, för att 

kontrollera att fördelningen av individer blev jämn. Detta var i ett förebyggande syfte, då det 

är möjligt att tidigare erfarenhet inom dessa områden kan komma att påverka resultatet. 
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Figur 10 Grafisk representation av respondenternas tidigare erfarenhet inom området 
(Studie A) 

Studie A illustrerar en relativt jämn fördelning, där hälften av deltagarna saknar erfarenhet 

inom de olika områdena. Detta innebär att en halva av studiens deltagare inte är insatta i 

området som studien undersöker, samtidigt som den andra halvan har tidigare erfarenhet. 

Detta indikerar att Studie A består av blandade perspektiv, något som kan ha influenserat 

resultatet. 

 

Figur 11 Grafisk representation av respondenternas tidigare erfarenhet inom området 
(Studie B) 

Likt Studie A består Studie B av en relativt jämn fördelning av individer med och utan tidigare 

erfarenhet, där människor med erfarenhet är en majoritet med ca 4 procent. De båda 

studierna illustrerar en blandad deltagargrupp angående tidigare erfarenhet. Dessa 

kontrollfrågor innebär också en viss problematik, det finns ingen möjlighet att kontrollera om 

respondenterna tolkat frågan på samma sätt. Deras uppfattning om vad som innebär att 
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tidigare studerat området kan variera från deltagare till deltagare, vilket således innebär att 

dessa resultat inte kan användas som en vetenskaplig bevisning för hur deltagarnas 

omständigheter faktiskt såg ut. 

5.2.4 Etnicitet och geografisk fördelning 

Studiens målgrupp var deltagare från västerländska länder vilket resulterade i en fråga där 

respondenterna fick ange sin nationalitet. Detta var i ett försök att säkerställa att studiens 

resultat inte blev för färgat av en typ av deltagargrupp. Istället var målet att få en 

generaliserbar deltagargrupp av engelsktalande västerländska individer. För att nå denna 

målgrupp spreds enkäten i engelsktalande communities på facebook och andra internetforum. 

I studiens resultat framgår det att räckvidden är större än så, då respondenterna är av mycket 

blandade nationaliteter. Dock är västerländska individer en stor majoritet i båda studierna (se 

figur 12), noterbart är att antalet icke-västerländska deltagare är större angående studie B. 

 

Studie A  Studie B 

Antal västerländska deltagare: 69 Antal västerländska deltagare: 71 

Icke västerländska deltagare: 11 Icke västerländska deltagare: 22 

Figur 12 Antal västerländska kontra icke västerländska deltagare. 

 

Figur 13 Grafisk representation av nationaliteterna av studiens deltagare för 
studie A 
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Figur 14 Grafisk representation av nationaliteterna av studiens deltagare för 
studie B 

 

 

Figur 15 Grafisk representation av deltagarnas etnicitet 

Vid redogörelse av deltagarnas nationalitet framgår enkäternas räckvidd (Figur 13 och 14). 

Här blir det tydligt att de största deltagargrupperna är från USA och Sverige för både studie A 

och studie B. Med många mindre deltagargrupper från en rad olika länder. Figur 16 tydliggör 

deltagarnas etnicitet, där en stor majoritet av samtliga deltagare är kaukasiska vilket innebär 

att studiens resultat blir förvrängd då detta perspektivet blir överrepresenterat Vad som även 

framgår i denna figur är att en liten grupp deltagare inte varit medvetna om skillnaderna 

mellan etnicitet och nationalitet. Vad som är noterbart är att trots att studiens mål var att 

utvärdera främst västerländska respondenter, innefattar undersökningen ändå svar från 

andra kulturer och andra världsdelar såsom Asien. Dessa deltagare är mycket få i antal, men 
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kan ha en inverkan på resultatet då andra kulturer kan ha andra uppfattningar om frågor så 

som genus och etnicitet.  

5.3 Resultat från undersökningen 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen med fokus båda studierna. Dessa 
resultat är separerade i olika rubriker, för att underlätta jämförelse. Dessa rubriker är indelade 
baserat på den utvärderade figurens kön samt känsloläge. För att underlätta eventuell 
jämförelse mellan grupperna har de största deltagargrupperna valts ut; män och kvinnor. Med 
resonemanget att deltagargrupperna “agender/intergender/annat” samt “vill inte berätta” är 
mycket små och kan därför inte bidra med generaliserbar data. Detta är totalt 4 individer från 
studie A (kvarlämnat blir 76 deltagare) samt 5 individer från studie B (kvar blir 78 deltagare). 
Som konsekvens blir de med icke normativ könsidentifiering utelämnade ur resultatet, vilket 
innebär att detta perspektiv försvinner som annars kunde bidragit med data med kriteriet att 
denna deltagargrupp var större. Samtliga resultat är avrundade till två decimaler, för att tillåta 
enklare jämförelse mellan medelvärden och diagram. 

5.3.1 Figurer med ilsket kroppsspråk  

Nedan följer resultaten för denna del av enkäterna. Diagrammen till vänster skildrar 
resultaten från studie A, den med mörkhyade figurer. Den till höger skildrar resultaten från 
studie B, med ljushyade figurer. Varje skala beskrivs från numren 1 till 6 som i varje figur 
skildrar olika värden, dessa värden benämns med engelska namn vid redogörelse av resultaten 
för att undvika kommunikationsmisstag vid översättning av dess betydelse, samt bevara hur 
enkätens frågor faktiskt såg ut. Under varje rubrik följer resultatet för just den frågan, som 
presenteras i diagram samt medelvärden. 
 

“How angry do you find his/her body language?” 
Kvinnliga figurer 
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Manliga figurer 

 

 

Figur 16 Resultat: “How angry do you find her/his body language?” ( 1 = 
Neutral, 6 = Angry) 

Figur 16 illustrerar skillnaderna mellan de olika ilskna artefakterna. Resultatet pekar på att 

samtliga karaktärer mestadels tolkas som aggressiva, trots att det framgår att de mörkhyade 

karaktärerna anses vara mer aggressiva än sina motparter. Den som anses vara mest aggressiv 

är den mörkhyade mannen. Noterbart är att den ljushyade mannen anses vara mer vänlig än 

den ljushyade kvinnan, en skillnad som inte uppstår till samma grad mellan de mörkhyade 

individerna. 

Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 4,78 Ljushyad kvinna: 4,60 

Mörkhyad man: 5 Ljushyad man: 4,36 

Figur 17 Resultat: Medelvärde angående upplevd ilska 

När resultatet beräknas i medelvärde (Se figur 17) framgår det en signifikant skillnad i upplevd 
aggression mellan de olika figurerna. Den mörkhyade mannen ansågs vara mest aggressiv med 
den mörkhyade kvinnan som följd. En skillnad på 0,64 mellan de olika männen existerar, som 
är märkbart.  
 
Mellan den mörkhyade mannen och den mörkhyade kvinnan finns en differens på 0,22 
enheter som är mycket likt skillnaden som uppstår mellan figurerna i studie B, där en differens 
på 0,24 uppstått. Detta medelvärde innebär en skillnad mot diagrammen, vars resultat påvisar 
att de ljushyade karaktärerna var de enda med stora skillnader mellan sig. 
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“How friendly/hostile do you think this person is?” 

Kvinnliga figurer 

 

 
Manliga figurer 

 

 

Figur 18 Resultat: “How friendly/hostile do you think this person is?” (1= 
Hostile, 6 = Friendly) 
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Graferna illustrerar relativt små skillnader mellan de olika artefakterna, där samtliga 
artefakter har störst majoritet på nummer “2”, som antyder att samtliga artefakter upplevdes 
som fientliga. Den näst mest valda siffran är “3”, följt av “1” och sedan “4” för alla artefakter. 
De största skillnaderna består av att 9% valt siffran 5 för den ljushyade kvinnan, som kan 
jämföras med den mörkhyade mannen där endast 7,9% respondenter valt nummer 5 på 
skalan. 
 
Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 2,61 Ljushyad kvinna: 2,51 

Mörkhyad man: 2,54 Ljushyad man: 2,52 

Figur 19 Resultat: Medelvärde 

 
Medelvärdet påvisar att den mörkhyade kvinnan ansågs vara mest vänlig av samtliga figurer, 
då medelvärdet är ca 0,1 enheter större än resterande värden. Noterbart är att medelvärdet 
för resterande individer är mycket snarlika varandra (se figur 19). 
 

“How dominant/submissive do you think this person is?” 
Kvinnliga figurer 

 

 
Manliga figurer 
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Figur 20 Resultat “How dominant/submissive do you think this person is?” (1= 
Submissive, 6 = Dominant) 

Den ljushyade kvinnans resultat inkluderar 32,1% av den högsta nivån av dominans, 6, samt 

42,3% av nivå 5. Detta indikerar att den ljushyade kvinnan är den som upplevdes som mest 

dominant av samtliga artefakter (se figur 20) Denna signifikanta skillnad återspeglas i 

medelvärdet, där den ljushyade kvinnan fick det högsta värdet, 5,02, i jämförelse med det näst 

högsta, 4,86 (mörkhyade mannen). Jämfört med den ljushyade mannen finns en differens på 

0,22 i medelvärdet (se figur 21). 

Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 4,79 Ljushyad kvinna: 5,02 

Mörkhyad man: 4,86 Ljushyad man: 4,80 

Figur 21 Resultat: Medelvärde för upplevd undergivenhet och dominans 

 

“How feminine/masculine do you think this person is?” 
Kvinnliga figurer 
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Manliga figurer 

 

 

Figur 22 Resultat “How feminine/masculine do you think this person is?”, (1 = 
Feminine, 6 = Masculine) 

Cirkeldiagrammen illustrerar en stor skillnad angående hur männen tolkas från kvinnorna, 

där männen till stor del tolkas som mycket maskulina. Reaktionen till de kvinnliga 

karaktärerna är tydligt blandad, där den ljushyade kvinnan ansågs vara mer maskulin än den 

mörkhyade kvinnan. (se figur 22). Detta återspeglas även i medelvärdet (se figur 24) där 

differensen mellan de två kvinnorna är 0,22 i kontrast med männen som resulterade i en 

differens på 0,09 enheter. 
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Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 3,49 Ljushyad kvinna: 3,72 

Mörkhyad man: 5,1 Ljushyad man: 5,01 

Figur 23 Resultat: medelvärde 

Differensen mellan de olika artefakterna är större under studie A, där de mörkhyade 

karaktärerna resulterade i en differens på 1,61 enheter angående deras upplevda maskulinitet 

och femininitet. Detta är en större skillnad än den som skett under studie B, där differensen 

är 1,29 enheter. Dessa medelvärden illustrerar den största skillnaden mellan männen och 

kvinnorna gällande artefakterna som uppvisar ilska. 

5.3.2 Figurer med Ledset kroppsspråk 

Detta avsnitt redogör skillnaderna mellan de olika figurerna vid uppvisning av ledset 

kroppsspråk och hur de olika deltagarna reagerat på dessa artefakter. 

 

“How sad do you find his body language?” 

Kvinnliga figurer 
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Manliga figurer 

 

 

 

Figur 24 Resultat “How sad do you find her/his body language?” (1 = Neutral, 
6 = Sad) 

Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 4,71 Ljushyad kvinna: 4,87 

Mörkhyad man: 4,54 Ljushyad man: 4,78 

Figur 25 Resultat: Medelvärde för “How sad do you find her/his body language?” 

Resultaten redogör att samtliga karaktärer gav respondenterna intrycket av upplevd sorg. Den 

mörkhyade mannen upplevdes uppvisa sorg till en mindre grad än den mörkhyade kvinnan 

och resterande artefakter (se figur 24). Den figur som upplevdes som mest sorgsen var den 

ljushyade kvinnan, följd av den ljushyade mannen. 
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“How friendly/hostile do you think this person is?” 

Kvinnliga figurer 

 

 
Manliga figurer 
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Figur 26 Resultat: “How friendly/hostile do you think this person is?” (1= Hostile, 6 = 
Friendly) 

Diagrammen återspeglar en intressant trend, där samtliga figurers resultat visar att 50% av 
deltagarna ansåg att 4 var den mest passande valet. Detta stämmer dock inte för den 
mörkhyade kvinnan, som istället har 46,1% (se figur 26). Dessa diagram samt studiens 
medelvärde (Se figur 28) påvisar att det sorgsna kroppsspråk som återspeglas i artefakten 
upplevs som mer vänligt än fientligt. Något som överensstämmer för samtliga artefakter 
oberoende till kön etnicitet. 
 
Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 3,94 Ljushyad kvinna: 3,96 

Mörkhyad man: 3,83 Ljushyad man: 3,77 

Figur 27 Resultat: Medelvärde för “How friendly/hostile do you think this person is?” 
(1= Hostile, 6 = Friendly) 

Figur 27 illustrerar hur kvinnornas medelvärde blev mycket snarlika varandra, där endast 
0,02 enheter skiljer dom åt. Även männen har mycket lika värden med en differens på 0,06 
enheter. En liten skillnad mellan könen existerar; 0,11 enheter i studie A samt 0,19 enheter i 
studie B. Skillnaden är alltså större hos de ljushyade karaktärerna än hos de mörkhyade. 
 

“How dominant/submissive do you think this person is?” 
Kvinnliga figurer 
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Manliga figurer 

 

 

Figur 28 Resultat “How dominant/submissive do you think this person is?” (1= 
Submissive, 6 = Dominant) 

 
Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 2,36 Ljushyad kvinna: 2,20 

Mörkhyad man: 2,46 Ljushyad man: 2,59 

Figur 29 Resultat: Medelvärde för “How dominant/submissive do you think this 
person is?” (1= Submissive, 6 = Dominant) 

Dessa resultat redogör att den ljushyade mannen ansågs vara mest dominant, trots att 
samtliga resultat är snarlika varandra (se figur 28 och 29). Vid jämförelse med den mörkhyade 
mannen som är rankad som näst mest dominant grundat i medelvärdet. Efter det följer den 
mörkhyade kvinnan och till sist den ljushyade kvinnan. Mellan männen skiljer det 0,13 
enheter, i jämförelse mot kvinnorna där det skiljer 0,16 enheter. Noterbart är att mellan de 
mörkhyade figurerna i studie A skiljer det 0,10 enheter mellan mannen och kvinnan. Detta 
återspeglas inte mellan den ljushyade mannen och kvinnan, där en signifikant skillnad 
uppstått (0,39 enheter i differens). Således kan slutsatsen dras att båda kvinnorna anses vara 
mer undergivna än sina manliga motparter, med skillnaden att denna skillnad är mycket 
större mellan de ljushyade figurerna. 
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“How feminine/masculine do you think this person is?” 
Kvinnliga figurer 

 

 

Manliga figurer 

 

 

Figur 30 Resultat “How feminine/masculine do you think this person is?” (1= 
Feminine, 6 = Masculine) 
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Medelvärde 

Mörkhyad kvinna: 2,68 Ljushyad kvinna: 2,65 

Mörkhyad man: 3,76 Ljushyad man: 3,78 

Figur 31 Resultat: Medelvärde för “How feminine/masculine do you think this person 
is?” (1 = Feminine, 6 = Masculine) 

Figur 31 visar ett resultat som illustrerar att den största skillnaden existerar mellan kvinnorna 

och männen. Vid jämförelse av de två studierna blir det mycket tydligt att svaren är mycket 

snarlika varandra, men en jämförelse mellan männen och kvinnorna uppvisar en stor skillnad, 

1,08 enheter för studie A, och 1,13 enheter för studie B. 

5.3.3 Kvalitativ data 

 

Figur 32 Kategorisering av den kvalitativa datan 

Det samlades även in kvalitativ data, då deltagarna fick möjligheten att skriva om deras första 

intryck av figurerna. Eftersom det finns frågor som använder specifika känslor låter den 

kvalitativa datan se ifall deltagarnas första intryck överensstämmer med dessa specifika 

känslor. Den kvalitativa datan bidrar kontext till respondenternas svar och ger även en 
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intressant inblick på resultaten. Utifrån respondenternas kommentarer skapades kategorier 

baserat på nyckelord. För de artefakterna med ilsket kroppsspråk framstod 10 kategorier, 

medan det framstod 12 kategorier för de artefakterna med ledset kroppsspråk. Av dessa finns 

det 8 huvudkategorier som hade flest antal kommentarer. Dessa kategorier är “Angry”, 

“Strong”, “Defensive/Hostile”, “Sad”, “Insecure”, “Worried”, “Unclear Answer/Not relevant” 

och “No comments”. Då dessa var de största kategorierna är det dessa resultat som presenteras 

i mer detalj, för en komplett överblick se figur 32 för den totala listan. Det är viktigt att 

poängtera att ett flertal kommentarer kategoriserats under olika kategorier då flera nyckelord 

ibland används i samma kommentar. Kategorierna består även av olika ord som är synonyma 

eller på annat sätt liknande varandra.  

 

I studie A med de mörkhyade figurerna hade den kvinnliga figuren fler kommentarer under 

kategorin “angry” än den manliga figuren. Skillnaden är inte stor, dock måste det noteras att 

den arga mörkhyade manliga figuren hade högst antal kommentarer under kategorin 

“unclear/not relevant” av alla artefakter. Den kvinnliga figuren har fler kommentarer än den 

manliga under kategorin “strong”, men även denna skillnad är liten. Den kvinnliga figuren 

har även fler kommentarer kategoriserade som “defensive/hostile”. Av de mörkhyade 

figurerna med ledset kroppsspråk hade den kvinnliga figuren fler kommentarer under 

kategorin ‘sad” än den manliga figuren. Den kvinnliga figuren hade även fler kommentarer 

kategoriserade som “insecure” än mannen. Figurerna hade samma antal kommentarer men 

den manliga figuren hade fler antal kommentarer kategoriserade som “unclear answer/not 

relevant”. 

Av de ljushyade figurerna med argt kroppsspråk i Studie B hade den manliga figuren fler 

kommentarer med under kategorin “angry”. Den kvinnliga figuren hade däremot fler 

kommentarer som kategoriserades under “strong” än den manliga figuren, och överskred till 

och med antalet kommentarer den kvinnliga figuren hade under kategorin “angry”. Alltså 

framstod det fler kommentarer kring den kvinnliga figurens kroppsbyggnad än känsloläge. 

Den manliga och den kvinnliga figuren hade lika antal kommentarer kategoriserade som 

“defensive/hostile”. Av de ljushyade figurerna med ledset kroppsspråk hade den manliga 

figuren några fler kommentarer än den kvinnliga kategoriserade under “sad”. Den kvinnliga 

figuren hade däremot många fler kommentarer under kategorierna “insecure” och “worried”.  

Mellan studie A och B framgår det att de mörkhyade figurerna från Studie A hade flest 

kommentarer kring ilska, där den mörkhyade kvinnan hade mest. Däremot hade den 

mörkhyade manliga figuren med argt kroppsspråk ett högt antal kommentarer som antingen 

inte var relevanta eller för svåra att tolka för att kategorisera. Fördelningen av kommentarer 

kategoriserade som “strong” var relativt jämn förutom för den ljushyade kvinnliga figuren 

som hade signifikant fler än de andra artefakterna. Även fördelningen under 

“defensive/hostile” var relativ jämn då alla figurerna förutom den mörkhyade manliga figuren 

hade samma antal. Den mörkhyade manliga figuren hade ett mindre antal än de andra. De 

ljushyade figurerna från Studie B var de artefakter med mest kommentarer kategoriserade 

under “sad”, där den ljushyade manliga figuren hade några fler. Den mörkhyade mannen hade 

minst antal kommentarer kring sorg av alla artefakter. Den största skillnaden sker alltså 

mellan den mörkhyade och den ljushyade mannen. Noterbart är även att ordet femininitet 

endast används för de figurerna med ledset kroppsspråk, medan maskulinitet endast 

förekommer bland de figurerna med ilsket kroppsspråk. Fördelningen av antal kommentarer 
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genom enkäterna är relativt jämn. Kommentarerna avtar alltså inte senare i enkäterna för 

varken studie A eller B. Det förekommer en mindre skillnad i kvalité av kommentarer, dock är 

denna skillnaden inte linjär. 

5.4 Analys 

Detta avsnitt redogör en analys av resultatet för samtliga figurer. Dessa analyser fokuserar på 

etnicitet och köns påverkan vid observation av kroppsspråk, och har placerats i olika 

underrubriker. Dessa underrubriker redogör en analys av undersökningens kvantitativa och 

kvalitativa data ur två perspektiv, inverkan av figurernas etnicitet och inverkan av figurernas 

kön. 

5.4.1 Etnicitetsbaserade skillnader 

Studiens hypotes (se avsnitt 3 “Problemformulering”) resonerade att resultatet skulle bli 

färgat av colorism, och att detta resultat skulle vara “i linje med negativa stereotyper” kring 

mörkhyade människor. Enligt detta resonemang borde mörkhyade personer till större grad 

kopplas till ilska och aggressivitet, där en stor skillnad förväntades uppstå mellan kvinnorna 

där den mörkhyade kvinnan skulle förknippas med detta till en större grad än sin ljushyade 

motpart. Enligt denna hypotes skulle den mörkhyade kvinnan även tolkas som mer maskulina 

än sin ljushyade motpart.  

I avsnitt 5.3.1 “Figurer med ilsket kroppsspråk” redogörs resultaten gällande de artefakter 

som gestaltar aggressivt kroppsspråk. De mörkhyade karaktärerna ansågs uppvisa ett mer 

aggressivt kroppsspråk än sina motparter, där en signifikant skillnad existerar mellan de två 

männen (se figur 17 och 18). Mannen från studie B ansågs vara väsentligt mer neutral än sin 

mörkhyade motpart. Detta överensstämde även för hur kvinnorna tolkats, då den ljushyade 

kvinnan ansågs vara mer neutral än den mörkhyade kvinnan, noterbart var att skillnaden 

mellan de två kvinnorna inte var lika stor. Detta resultat kan ses som en reflektion av 

hypotesen, då de mörkhyade karaktärerna ansågs uppvisa en större grad av ilska trots att 

samma typ av kroppsspråk används. Angående upplevd fientlighet ansågs den mörkhyade 

kvinnan uppvisa mer vänlighet än resterande artefakter, detta motsäger vad som redogjordes 

i bakgrundskapitlet. Hunter (2005, s.1-5) argumenterar att mörkhyade kvinnor lider av en 

större utsatthet för förtryck och colorismens effekter då deras status som rasifierade kvinnor 

inte bara utsätter dem för rasism utan också sexismens förtryck (Hunter, 2005). Cooley, Ho, 

Shein, Vojt och Winslow (2018) kommenterar att ljushyade kvinnor ofta är synonymt med 

vänlighet och femininitet, samtidigt som kvinnor med mörk hy anses vara mer maskulina och 

aggressiva. Detta resultat är alltså en direkt motsats mot hypotesen, trots att första frågan i 

sitt resultat reflekterade colorism. Kvinnorna tolkas annorlunda mot varandra, men inte 

utefter colorismens kriterier då den mörkhyade kvinnan fick ett resultat som enligt hypotesen 

förväntades av den ljushyade kvinnan angående fientlighet.  

Angående frågan “How dominant/submissive do you think this person is?” redovisar 

resultatet att den ljushyade kvinnan ansågs vara mest dominant av samtliga figurer med stor 

marginal (se figur 9 och 10), en direkt motsats till hypotesen. Noterbart är att reaktionen till 

männens kroppsspråk fortfarande följer hypotesen, då den mörkhyade mannen hamnade lite 

högre på dominansskalan än den andra mannen. Detta gäller även upplevd maskulinitet, då 

kvinnan med ljusare hy uppfattades som mer maskulin än sin motpart, samtidigt som den 

mörkhyade mannen ansågs vara mer maskulin än sin motpart. Med detta som grund kan inte 

studien ses som en helhjärtad bekräftelse att hypotesen stämmer, då resultatet är blandat. Vad 
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som är tydligt är att främst respondenterna för studie B tolkat artefakterna på ett sätt som inte 

överensstämde med hypotesen. En genomgående trend kan hittas, då den ljushyade kvinnan 

tolkas av respondenterna som mer dominant, aggressiv och maskulin än vad tidigare studier 

i bakgrundskapitlet lägger grund för. Som konsekvens kan resultatet av denna del av studien 

inte bekräfta hypotesen.  

Vid uppvisande av sorgset kroppsspråk (se avsnitt 5.3.2 “Figurer med ledset kroppsspråk”) 

blir det tydligt att de ljushyade karaktärerna anses uppvisa mer sorg än sina motparter som 

kan ses som en indikation av inverkan av colorism. Men detta understöds inte i resultatet 

angående frågan “How friendly/hostile do you think this person is?” där den ljushyade 

mannen rankas högst av alla på fientlighetsskalan, även om skillnaden mellan denna figuren 

och den mörkhyade mannen inte var så stor. En mycket liten skillnad uppstår mellan 

kvinnorna där den mörkhyade kvinnan anses vara lite mer vänlig. Återigen uppvisas ett 

resultat som inte följer hypotesen, då resultatet inte skildrar effekten av colorism.  

Angående upplevd dominans (vid ilsket kroppsspråk) ansågs den ljushyade kvinnan vara mest 

dominant, detta reflekteras inte vid utvärderingen av sorgset kroppsspråk. Istället anses den 

ljushyade mannen uppvisa mest dominans av samtliga karaktärer, samtidigt som den 

ljushyade kvinnan anses uppvisa mest undergivenhet. Noterbart är att samtliga karaktärer 

upplevs som undergivna baserat på deras medelvärden (se figur 16). Precis som innan 

uppvisar ena parten (männen) ett resultat som inte överensstämmer med colorism och 

hypotesen, samtidigt som denna skillnaden kan urskiljas hos kvinnorna. Detta är en 

genomgående trend i resultatet, samma fenomen reflekteras många gånger i resultatet och 

verkar oberoende av kön. Istället ger resultatet en antydan att det är kroppsspråket som 

gestaltas som ger en inverkan, då vid uppvisning av ilska bröt istället kvinnorna mot hypotesen 

och influensen av colorism. Denna trend reflekteras även till viss grad angående upplevd 

dominans, där den ljushyade mannen ansågs vara lite mer dominant än den mörkhyade 

mannen. Hos kvinnorna sker motsatsen, där den mörkhyade kvinnan anses vara mest 

dominant. Dock är dessa skillnader mycket små angående dominansskalan, vilket gör att 

dessa inte kan ses som statistiskt signifikanta. 

Vad som framgår vid analys av det kvantitativa resultatet av studie A och studie B är att studien 

inte reflekterar hypotesen utöver en liten grad, således kan inte resultatet ses som ett 

statistiskt bevis för inverkan av colorism på grund av det mycket blandade resultatet. En 

överlägsen majoritet av resultaten redogör statistik som är mycket blandad och således inte 

kan ses som ett vetenskapligt bevis för colorismens påverkan av denna studie, vilket därav 

indikerar att hypotesen inte stämmer.  

Den kvalitativa datan (se Figur 32) reflekterar hypotesen till en större grad angående 

aggression, då den kvalitativa datan återspeglar resultaten från den kvantitativa datan. Den 

största skillnaden sker mellan de kvinnliga figurerna, medan skillnaden mellan de manliga 

figurerna är någorlunda liten. Däremot sker det ingen signifikant skillnad baserad på 

artefakternas etnicitet angående dominans eller fientlighet. Den kvalitativa datan kring detta 

är relativt jämn över artefakterna, förutom en figur vars resultat sticker ut. Den ljushyade 

kvinnan sticker ut som mer dominant, medan den mörkhyade mannen har minst antal 

kommentarer kring fientlighet. I den kvalitativa datan från Studie B med de ljushyade 

figurerna förekom kommentarer kring figurernas sexuella läggning. Det var endast den 

ljushyade kvinnan med argt kroppsspråk och den ljushyade mannen med ledset kroppsspråk, 

vilket visar på en korrelation med att känslouttrycken stereotypiskt associeras med det 
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motsatta könet. Det är sannolikt att detta är en förklaring till att den ljushyade kvinnan ansågs 

som mer dominant och maskulin i jämförelse med sin mörkhyade motpart, då kommentarer 

kring sexuell läggning aldrig förekom bland de mörkhyade artefakterna. I motsats till studiens 

hypotes framstod den ljushyade kvinnan som mer dominant och maskulin än den mörkhyade 

kvinnan.  

Den kvalitativa datan återger även samma resultat som den kvantitativa datan angående 

ledset kroppsspråk. Skillnaden mellan de kvinnliga figurerna är inte stor, däremot är 

skillnaden mellan de manliga figurerna signifikant med en differens på 10 kommentarer. Den 

kvalitativa datan har ingen kategori bland artefakterna med ledset kroppsspråk som 

motsvarar vänlighet/fientlighet. De ljushyade figurerna hade fler kommentarer under 

kategorin “submissive”, dock med en differens på en kommentar från deras mörkhyade 

motpart. Den kvalitativa datan ger ingen etnisk baserad skillnad angående femininitet då 

endast den ljushyade mannens antal avviker från de andra artefakterna.  

5.4.2 Könsbaserade skillnader 

Resultatet indikerar att könsbaserade skillnader existerar, även om resultatet till en stor del 

är inkonsekvent. De artefakter där figurerna uppvisade argt kroppsspråk gav en blandad bild 

om hur karaktärerna tolkades på ett könsbaserat plan, där resultatet är varierat från studie A 

till studie B. Angående upplevd aggression uppvisade studie A att kvinnan ansågs som mer 

neutral än mannen, detta reflekterades inte i studie B. Där ansågs kvinnan som mer aggressiv 

i sitt kroppsspråk än sin manliga motpart.  

Angående nivån av upplevd fientlighet kontra vänlighet ansågs samtliga artefakter som mer 

fientliga, där den mörkhyade kvinnan ansågs lite mindre fientlig än resterande karaktärer. I 

studie B existerade inte denna skillnad. Vid frågan “How dominant/submissive do you think 

this person is?” skiljde sig också de båda studierna åt. Vid studie A ansågs mannen vara mer 

dominant än kvinnan, vid studie B med de ljushyade figurerna ansågs kvinnan vara signifikant 

mer dominant än mannen. Trots detta ansågs männen som överlägset mer maskulina än 

kvinnorna, men noterbart var att båda kvinnorna ansågs hamna högt upp på den maskulina 

skalan, där den ljushyade kvinnan ansågs ha mest maskulina attribut i sitt kroppsspråk. 

Angående uppvisande av sorgset kroppsspråk ansågs samtliga artefakter uppvisa en viss grad 

av fientlighet, med skillnaden att kvinnorna upplevdes som vänligare till en viss grad. 

Kvinnorna ansågs även som mer undergivna än männen, med en signifikant skillnad mellan 

mannen och kvinnan i studie B (se figur 29 och 30). Den ljushyade kvinnan ansågs då som 

mest undergiven av samtliga figurer. Precis som likt den tidigare delen av studien ansågs 

männen vara mer maskulina än kvinnorna, med skillnaden att samtliga figurer hamnat längre 

ner på skalan.  

Noterbart är att den ljushyade kvinnan i studie B ansågs vara mest dominant av samtliga 

figurer. Bailey och Kelley (2015) poängterade hur uppvisad dominans är ett manligt kodat 

kroppsspråk, där uppvisning av undergivenhet ansågs vara kvinnligt. Män som uppvisade 

undergivet kroppsspråk skapade förvirring bland studiens deltagare, då män i dessa 

positioner upplevdes som okonventionellt och annorlunda. Författarna redogör även hur 

kvinnor har större flexibilitet i sitt känslouttryck på grund av att samma sociala förväntningar 

inte existerar (Bailey & Kelley, 2015). Trots detta ansågs kvinnan i studie B som signifikant 

mer dominant än resterande individer gällande frågan om upplevd dominans, trots att detta 

enligt Bailey och Kelley är mer manligt kodat. Trots att den ljushyade kvinnan ansågs ligga 

högt på dominansskalan ansågs männen fortfarande som mer maskulina. Detta kan ses som 
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en indikation att graden av dominans inte hade stor grad för upplevd maskulinitet. Denna 

höga upplevda dominans reflekterades inte när kvinnan uppvisade undergivet kroppsspråk, 

då hamnade hon längst ner på dominansskalan och sågs som mycket undergiven. Detta 

faktum stämmer överens med Bailey och Kelley, men visar samtidigt hur de båda studierna 

har ett mycket splittrat resultat. 

Vid uppvisning av aggressivt kroppsspråk blev det tydligt att kvinnorna blev associerade med 

mer maskulint kodad form av kroppsspråk, då de vid sorgset kroppsspråk ansågs vara mer 

undergivna och vänliga. Mest anmärkningsvärt var att den ljushyade kvinnan som tidigare 

setts som mycket dominant nu istället ansågs vara mycket undergiven, trots att figurerna hade 

samma karaktärsdesign. Studierna ger således mycket blandat resultat, där skalorna 

förändras drastiskt. Vad som var enhetligt genom hela studien var att männen alltid ansågs 

vara mer maskulina än kvinnorna, trots att kvinnorna ibland ansågs uppvisa en hög grad av 

vad som enligt Bailey och Kelley är ett manligt kodat känsloläge.  

Den kvalitativa datan (se Figur 32) ger kontext till resultaten kring den ljushyade kvinnans 

placering på dominansskalan. Den kvantitativa datans resultat visade att den ljushyade 

kvinnliga figuren tolkades som mindre arg än sin manliga motpart, men framstod som mest 

dominant. I den kvalitativa datan har den ljushyade kvinnan en signifikant mängd 

kommentarer kategoriserade som "strong". Detta antal överskrider antalet kommentarer 

inom kategorin "angry". Detta visar på att deltagarna fokuserade på den ljushyade kvinnans 

kroppsbyggnad och hållning istället för känsloläge. Den kvalitativa datan återspeglar även 

resultaten från studie A där den mörkhyade kvinnan hade fler kommentarer kring ilska än sin 

manliga motpart. Motsatt till den kvantitativa datan hade den mörkhyade kvinnan fler 

kommentarer under kategorin "strong" än mannen, dock var detta ingen stor skillnad. I den 

kvalitativa datan uppstår det ingen könsbaserad skillnad kring fientlighet, då resultaten är 

jämna förutom för den mörkhyade mannen som hade mindre än de andra artefakterna. I den 

kvalitativa datan hade den ljushyade mannen mer kommentarer kring maskulinitet än sin 

kvinnliga motpart. Dock reflekteras inte skillnad i mängd från den kvantitativa datan då det 

endast skiljer med en kommentar. Motsatt till de kvantitativa resultaten hade den mörkhyade 

kvinnan fler kommentarer kring maskulinitet än sin manliga motpart, men även här är 

differensen på endast en kommentar. I den kvalitativa datan för artefakter med ledset 

kroppsspråk finns det ingen kategori som motsvarar vänlighet/fientlighet skalan. Det 

förekommer ingen könsbaserad skillnad i kategoriseringen av femininitet. Den enda 

artefakten som står ut är den ljushyade mannen med mest antal kommentarer under denna 

kategori. Detta är motsatt till det kvantitativa resultaten som visade den ljushyade mannen 

som mest maskulin. I kontrast till den kvantitativa datan, har männen fler kommentarer om 

undergivenhet än sin kvinnliga motpart. Skillnaden är däremot inte signifikant då differensen 

mellan männen och kvinnorna är en kommentar. 

5.5 Slutsatser 

Huvudmålet för denna undersökning var att undersöka hur deltagare tolkade artefakternas 

kroppsspråk och de variationer som uppstod i resultatet gällande variablerna kön och 

etnicitet. Enligt studiens hypotes skulle resultatet reflektera negativa stereotyper grundade i 

colorism, d.v.s. att de mörkhyade figurerna skulle utge en reaktion som överensstämde med 

de artiklar som redogjordes i kapitel 2.3 Rasism, rasifiering och colorism. Enligt hypotesen 

skulle den mörkhyade kvinnan förknippas till ilska och aggressivitet till större grad än den 

ljushyade kvinnan, som främst skulle förknippas med övriga känslor. Detta skulle undersökas 
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genom frågeställningarna “Hur tolkas män och kvinnors emotionella uttryck baserat på 

deras kön?” samt “... hur tolkas män och kvinnors emotionella hudfärg baserat på hudfärg?”. 

5.5.1 Slutsats angående frågeställning 

De kvantitativa resultaten indikerar att hypotesen inte kan bevisas (se 5.3.1 “Figurer med 

ilsket kroppsspråk” och 5.3.2 “Figurer med ledset kroppsspråk”), då det mycket blandade 

resultatet inte påvisar en trend som bevisar att reaktionerna till de mörkhyade artefakterna 

var i linje med negativa stereotyper kring mörkhyade individer. Det enda som överensstämde 

med denna hypotes var angående upplevd aggression, där de mörkhyade individerna ansågs 

uppvisa mer ilska än de ljushyade motparten vid uppvisning av ilsket kroppsspråk. Samt att 

de ljushyade individerna ansågs vara mera sorgsna vid uppvisande av sorgset kroppsspråk. 

Således framgår det att hypotesen endast reflekterades till en mycket liten grad, och på så sätt 

kan inte detta resultat användas som ett statistiskt bevis för colorism och dess inverkan på hur 

deltagarna tolkade studiens artefakter. De olika trenderna som kan urskiljas verkar vara 

beroende av vilket typ av kroppsspråk som frågorna gäller. Vid ilska anses den ljushyade 

kvinnan vara mest dominant av samtliga karaktärer, vid sorg är det istället den ljushyade 

mannen. Detta kan ses som en indikation att den avgörande faktorn för resultatet inte är 

colorism och dess inverkan, utan istället vilket kroppsspråk som gestaltats och hur detta tar 

uttryck genom artefakterna. 

Den kvalitativa datan reflekterar hypotesen på ett liknande sätt, då de mörkhyade figurerna 

har fler kommentarer kring ilska. Likadant visar den kvalitativa datan på att de ljushyade 

figurerna tolkades mer som ledsna än deras mörkhyade motparter. Den kvalitativa datan är 

däremot mer effektiv som ett komplement till den kvalitativa datan då det bland flera 

kategorier existerar en avsaknad av könsbaserade och/eller etnicitetsbaserade skillnader. 

Ibland förekommer det även att den kvalitativa datan motsäger de kvantitativa datan. Ett 

problem har varit att på grund av avsaknad av kommentarer, samt icke relevanta eller otydliga 

kommentarer är det inte samma antal kvalitativ data som kvantitativ data.  

Resultaten indikerar att könsbaserade skillnader existerar, men dessa resultat är 

inkonsekventa då samma data använts för att redogöra etnicitet och könsbaserade skillnader. 

Det framgår att deltagarnas reaktion till artefakterna har varit mycket beroende av det 

kroppsspråk som skildrats. Detta blir tydligt i studie B (ljushyade karaktärer), där kvinnan 

ansågs vara dominant vid skildringen av ilsket kroppsspråk, men också undergiven vid 

uppvisande av sorg. Vid sorgset kroppsspråk ansågs istället den ljushyade mannen vara mest 

dominant. De kvalitativa resultaten redogör att vissa deltagare upplevde att den ljushyade arga 

kvinnan och den ljushyade ledsna mannen hade en homosexuell läggning, samt att kvinnan 

såg väldigt stark ut. Vad som var konstant genom samtliga studier var att männen alltid ansågs 

vara mer maskulina än kvinnorna, som istället ansågs vara mer feminina. Noterbart är att 

detta inte understöds av den kvalitativa datan, då t.ex. den ljushyade mannen hade en större 

mängd kommentarer som påpekade hans sorg i jämförelse med kvinnan. Han hade även flest 

anmärkningar om undergivenhet och femininitet när han uppvisade sorg, vilket alltså inte 

stämmer överens med den kvalitativa datan. 

Sammanfattningsvis så har undersökningen resulterat i mycket blandade resultat, vars 

trender verkar ha korrelation med hur kroppsspråken gestaltats och figurernas design snarare 

än deras etnicitet och kön. I bakgrundskapitlet (2.3 Rasism, rasifiering och colorism) redogör 

samtliga studier hur dessa skillnader bör existera, något som inte reflekteras i denna studie 

till en sådan grad att resultaten kan ses som ett statistiskt bevis. Istället ges en indikation till 
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att dessa skillnader existerar, men inte till en sådan grad att denna slutsats kan dras med 

denna studie som grund. 



54 
 

6 Avslutande Diskussion 

Detta avsnitt redogör en sammanfattning av samtliga delar av studien och dess resultat, följt 

av en diskussion som resonerar kring arbetets utgång och betydelse. Detta kapitel redogör 

även vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet av studien, och föreslår tillvägagångssätt 

för vidare forskning inom detta ämne. 

6.1 Sammanfattning 

Huvudfokus i denna undersökning har varit att genomföra en intersektionell studie som 

undersöker huruvida figurernas kön och etnicitet som gestaltades i artefakten hade en 

inverkan på hur deras kroppsspråk tolkades, vid uppvisande av ilsket samt sorgset 

kroppsspråk. Denna studie genomfördes med hjälp av åtta separata artefakter skapade efter 

kompositbilder, dessa artefakter gestaltade en mörkhyad man och kvinna samt en ljushyad 

man och kvinna som uppvisade ilska samt sorg. Samtliga artefakter använde samma 

basillustrationer för att garantera att samma form av kroppsspråk användes för att illustrera 

de olika känslorna (se appendix A och B). Dessa artefakter användes sedan i två separata 

internetbaserade enkäter, studie A (mörkhyade karaktärer) och studie B (ljushyade 

karaktärer). I dessa enkäter fick deltagarna analysera dessa artefakter och sedan rangordna 

dem via likertskalor, efter de fått beskriva sitt första intryck av bilderna. Dessa enkäter fick sin 

spridning genom facebookgrupper och internetforum vilket resulterade i en deltagarbas som 

bestod av en majoritet unga vuxna. Deltagarna var i majoritet västerländska individer. 

Studiens resultat kunde inte bevisa att hypotesen stämde då resultatet inte var i linje med 

negativa stereotyper kring mörkhyade individer. Inga stora trender angående könsskillnader 

kunde heller urskiljas, utöver att männen vid samtliga kroppsspråkformer ansågs vara mer 

maskulina än kvinnorna. 

6.2 Diskussion 

Enligt undersökningens resultat stämde inte hypotesen med studiens utfall. Figurerna 

tolkades inte på ett sådant sätt som stämde överens med hypotesen. En oväntad reaktion var 

att den ljushyade kvinnliga figuren i studie B uppfattades som mycket dominant och aggressiv 

vid uppvisande av ilska. Hon ansågs även vara mer maskulin än den mörkhyade kvinnan. Även 

om studien till en grad motbevisar hypotesen så krävs en medvetenhet om resultatets kontext. 

Även om hypotesen motbevisas i denna undersökning, så betyder det inte att de strukturella 

problemen inom colorism inte existerar. I kapitel “2.3, Rasism, rasifiering och colorism” 

redogörs en bakgrund till detta problem. RFSL (2019) beskriver colorism som ett strukturellt 

problem där vithetsnormen ger ljushyade individer privilegier i en social, ekonomisk och 

politisk kontext. Där människors etnicitet påverkar maktstrukturerna i samhället världen 

över. Wilder (2010) fann att icke vita kvinnor ansåg att mörkare hy indikerade att individen 

var högljudd, oattraktiv, våldsam och mer ghetto. Samtidigt som kvinnor med ljus hy ansågs 

vara mer vackra, vänliga, feminina och pålitliga (Wilder, 2010). Man kan således inte ignorera 

existensen av detta strukturella problem baserat på detta resultat, utan istället studera 

resultatet i dess kontext, denna undersökning. Enligt detta bakgrundskapitel och hypotesen 

borde colorism således reflekteras till en hög grad, något som inte sker i undersökningens 

resultat. Resultatet kan alltså inte ses som en skildring av detta strukturella problem, utan 

redogör istället ett resultat utifrån studiens kontext.  
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Att den ljushyade kvinnan ansågs vara mer dominant än samtliga artefakter och mycket 

maskulin vid uppvisning av ilsket kroppsspråk är intressant, då samma effekt inte 

återspeglades i nästa del av studien. Vid uppvisning av sorg ansågs hon istället vara mycket 

undergiven, där den ljushyade mannen istället ansågs vara mest dominant av samtliga figurer. 

Bailey och Kelley (2015) redogör hur män begränsas i sitt känslouttryck då publika 

uppvisningar av undergivet kroppsspråk skapar negativa reaktioner, då undergivet beteende 

ansågs ha en feminin koppling. Noterbart är att kvinnor som uppvisade dominans (som ansågs 

ha en maskulin koppling) fick inte samma reaktion och därför har mer social frihet (Bailey & 

Kelley, 2015). Enligt Plant, Hyde, Keltner och Devide (2000) förmodas män uppleva och 

uppvisa ilska till större grad än kvinnor, där kvinnorna istället associeras med sorg. Denna 

information kan således ge en indikation varför studiens resultat var så markant olika baserat 

på vilket känsloläge som gestaltades, då kvinnan i princip ansågs förlora all sin dominans då 

hon framstod som sorgsen, som enligt dessa artiklar har en mer feminin koppling. Men det är 

också möjligt att den avgörande faktorn för studiens resultat var hur artefakterna gestaltats, 

då de kvalitativa svaren redogör att deltagarna ibland upplevde att figurerna i studie B som 

homosexuella. De ansåg alltså att den ljushyade kvinnan framstod som för maskulin samtidigt 

som den ljushyade mannen uppvisade en viss femininitet vilket ger en indikation om varför 

svaren blev som de blev då detta inte reflekteras hos karaktärerna i studie A. Detta visar på att 

de ilskna figurernas kroppsbyggnad kan ha varit för atletisk, då kroppsformen på de ledsna 

figurerna ser annorlunda ut när de vinklar sig bort från åskådaren. Denna posering skapade 

en annorlunda silhuett jämfört med den ilskna figurerna, och kan tolkas som mer feminin för 

att midjan förlorade volym och skapade ett mer kurvigt utseende (se Appendix C och D). En 

möjlig förklaring till avsaknaden av kommentarer kring de mörkhyade artefakternas 

sexualitet i studie B är att deras design framstod som mer normativ jämfört med de ljushyade 

karaktärerna. Det är också möjligt att hudfärgerna rent visuellt spelade in i deras tolkning, då 

den ljusa hyn skapar större kontrast mot linjeteckningen och således återger tydligare detaljer.  

Vad som är noterbart är att resultatet skiljer sig mellan studie A och studie B oavsett vilken 

faktor som jämförs, och att dessa studier gett intressanta resultat gällande både etnicitet och 

kön. Det framgår att resultaten är annorlunda mellan studie A och studie B, där variabeln av 

kön har utgett olika resultat beroende på vilken studie som studeras. Detta kan ses som en 

indikation att frågan om genus bemöts på olika sätt beroende på individernas etnicitet som 

jämförs, men i kontext av studiens resultat så är det mycket sannolikt att det handlar om 

deltagargrupper eller studiens artefakter. Att artefakterna var 2d illustrationer kan också 

påverkat resultatet, för studien innebär att deltagare måste relatera till tecknade figurer vars 

data sedan appliceras till samhälleliga aspekter. Hade deltagarna istället fått bedöma 

fotografier eller videoklipp av människor med olika etnicitet hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Detta hade tillåtit till observationer grundade i verkligheten snarare än 

fiktionella tecknade människor och hade fått ett mer välgrundat resultat som i större mån kan 

appliceras till samhället.  

I avsnitt 5.2 “Respondenter och målgrupp” redogörs deltagarnas åldersgrupper, 

könsfördelning, nationalitet, etnicitet och tidigare erfarenhet inom områdena som 

undersökningen täcker. Alla dessa kontrollfrågor undersöker de variabler som kan komma att 

påverka resultatet. Vad som framgår är att studie A och studie B har olika fördelningar av 

respondenter, vilket försvårar generalisering av de båda resultaten. Detta är dock det mest 

sannolika utgången för en studie vars enkäter får sin spridning via internet där ingen kontroll 

av deltagarna existerar, och där alla som exponeras för enkäten ges en chans att delta. Att få 

identiska deltagargrupper hade krävt speciella förutsättningar som ej tillgodoses i studiens 
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genomförande, men som hade kunnat gynna en generalisering av studiens resultat. Vad som 

framgår är att studiens deltagare har mycket olika könsfördelning mellan studie A och studie 

B, då studie B har majoritet kvinnor som deltar. Det framgår även att studie B har ett större 

antal icke-västerländska deltagare. Notera att studie B hade ett resultat som var avvikande 

från studiens hypotes, där t.ex. kvinnan ansågs vara mycket maskulin vid uppvisande av ilska. 

Det kan vara så att studiens deltagargrupp hade en inverkan på resultatet. Då en majoritet av 

svaren var från ett kvinnligt perspektiv samt att den inkluderade en större grupp av deltagare 

som ej härstammar från en västerländsk kultur. Den västerländska kulturen är tätt 

sammankopplade länder med liknande värderingar och samhälle, men icke-västerländska 

samhällen kan istället ha andra uppfattningar och värderingar angående kön och genus vilket 

kan resultera i svar som skiljer sig baserat på geografiskt läge. Detta samt de andra 

obalanserna bland deltagargrupperna kan ha haft en inverkan på resultatet.  

Vid sortering av studiens data användes endast datan från deltagare som identifierade sig som 

män och kvinnor, vilket resulterade i konsekvensen att de med icke normativ könsidentifiering 

(“agender/intergender/annat” samt “vill inte berätta”) utelämnades ur resultatet. Totalt var 

dessa individer 4 personer från studie A och 5 individer från studie B. Detta skapar en 

problematik då resultatet således skildrar studien från ett normativt perspektiv, då dessa 

synvinklar på artefakternas resultat inte inkluderas. Däremot är denna grupp inte stor nog för 

att ses som generaliserbar och således jämförbar med den manliga och kvinnliga gruppen. Då 

deras svar är för få för att anses påvisa en trend just för denna deltagargrupp.  

Vad som även måste noteras är att deltagare missförstod skillnaden mellan t.ex. etnicitet och 

nationalitet som kan ha påverkat datan angående deltagarna. Detta skildrar en större 

problematik som mycket sannolikt är relevant till denna studie; deltagare som missförstår 

frågornas syfte eller dess formuleringar. Detta kan ses som en indikation att brister existerade 

i studiens utförande, eller att deltagarna helt enkelt inte hade den förkunskap som studien 

krävde, något som eventuellt kunnat förebyggas med en mer simpel språkanvändning. Vid 

studie av de kvalitativa svaren framgår även att deltagare inom studien givit icke seriösa svar. 

Detta har mycket negativa implikationer för studiens resultat, då det på så sätt påverkar 

resultatens trovärdighet Detta är dock en risk som existerar för samtliga internetenkäter, då 

deltagarnas trovärdighet inte kan kontrolleras. Noterbart är att enkäterna även spridits på 

forum för enkätutbyte, där människor delar sina enkäter för att få svar av andra studerande 

och på så sätt även hjälpa dem tillbaka. Som konsekvens finns en stor möjlighet att deltagare 

skyndat sig igenom enkäten och inte reflekterat över de artefakter som placerats inför dem. 

Även detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet då det på så sätt inte reflekterar 

respondenternas sanna åsikter angående figurerna. 

Studiens resultat kräver även en medvetenhet om hur den kan appliceras, som tidigare nämnt 

så förutsätter studien att deltagarna bedömer tecknade illustrationer av karaktärer. Genom 

studien uppmanas de att dela sina åsikter angående de olika figurerna, som sedan används för 

att göra en djupare analys. Dessa figurer hade även en atletisk kroppsform som efterliknar en 

kroppstyp som ofta återfinns bland spelkaraktärer, som inte är lika vanlig att bemöta i 

vardagen. De är också illustrerade med linjeteckning och färger utan skuggning, vilket isolerar 

dem ytterligare från levande människor. Således kan resultatet inte ses som en reflektion av 

colorismens inverkan på verkligheten, utan istället hur den påverkat synen på dessa tecknade 

illustrationer. Detta blir även en form av konstnärlig bedömning, deltagarnas reaktioner 

filtreras genom variabler som färgåtergivning, linjeteckning och valörer. Studien får på så sätt 

inte samma vetenskapliga fundament som om t.ex. foton eller videoklipp hade använts, där 
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riktiga människor gestaltats och således gett en inblick i verkligheten och på så sätt fått mer 

välgrundade reaktioner. Detta påverkar studiens trovärdighet, och kräver att man studerar 

resultatet i sin kontext: Reaktioner till illustrerade figurer. 

6.3 Framtida arbeten 

I ett kortsiktigt perspektiv hade studien gynnats av ett större antal enkäter där ordningen av 

dess artefakter varieras. Således introduceras inte samma artefakter vid samma tidpunkt för 

varje deltagare som utför studien, som på så sätt kan ge en djupare reflektion av studiens 

resultat. I den kontext som artefakterna presenterats i den genomförda studien har 

förutsättningarna givits för konstant jämförelse mellan de olika artefakterna i studie A och 

studie B. Att deltagarna bedömer artefakt mot artefakt är något som inte kan jämföras, men 

vid ett större antal enkäter med ombytt ordning hade deltagarna således gjort jämförelser i 

olika kontext av resultatet. Som konsekvens hade resultatet kunnat ge en bredare och djupare 

bild av resultatet utan att artefakternas ordning blir en påverkande variabel. Även en annan 

form av artefakter hade kunnat användas, porträttbilder av de olika individerna. På så sätt 

hamnar ett fokus på icke-verbal kommunikation i form av ansiktsuttryck och etnicitet. Detta 

hade skapat en mer fokuserad studie som även hade varit lättare vid genomförande, men hade 

inte tillåtit samma form av inblick deltagarnas reaktioner till kroppsspråk.  

Vid vidare studie inom området behövs en större kontroll av deltagargrupperna. Studien som 

genomförts visar att typen av deltagare i de två enkäterna är olika, då fördelning av kön, 

etnicitet och nationalitet skiljer sig från studie A till studie B. Alla dessa variabler kan ha en 

stor inverkan på resultatet och vid framtida studier kan det vara gynnsamt att undersöka hur 

dessa variabler kan ha en inverkan på studier som denna. Noterbart är att en liten andel av 

deltagarna härstammade från icke-västerländska länder. Resultatet illustrerar ett problem 

kring nationalitetsfrågan, det framgår att många länder har små deltagargrupper med många 

deltagare från olika nationaliteter. Spridningen är alltså stor, men saknar grupperingar som 

gynnar jämförelse. Vid framtida studier hade det varit mycket fördelaktigt att fördela och 

sammansätta deltagargrupper baserat på respondenternas nationalitet. Detta gynnar en 

jämförelse mellan t.ex. västerländska och icke-västerländska deltagare, där en potentiell 

skillnad finns angående åsikter gällande kön och etnicitet. Vid djupare studier hade denna 

deltagargrupp kunnat fördelas utefter t.ex. världsdelar för att således få en internationell bild 

angående frågeställningen. Även deltagarnas etnicitet är en faktor som kan gynna jämförelse. 

Studien utfördes med en majoritet kaukasiska människor, vid en jämnare fördelning av 

etnicitet hade flera perspektiv kunnat utforskas. Precis som tidigare nämnts angående 

individers nationaliteter, kan framtida studier undersöka hur deltagarnas etnicitet påverkar 

resultatet. Vid studie av nationalitet och etnicitets påverkan hade en större spridning av 

studien krävts, med ett stort deltagarantal vilket kräver mycket arbete. Som resultat kan en 

mer djupgående studie göras för att undersöka hur etnicitet och/eller nationalitet inverkar på 

avläsning av kroppsspråk hos individer med blandad etnicitet.  

Studiens artefakter var begränsade, och gestaltade endast ljushyade individer med europeiskt 

ursprung samt mörkhyade personer med afrikanskt ursprung. Detta är två motparter som i 

dessa artefakter gestaltades med radikala skillnader. Att inkludera ett mellanting, en tredje 

etnicitet eller t.o.m. flera variationer hade kunnat ge ett annorlunda resultat och kan gynna 

framtida studier. Detta ger resultatet mer kontext och kan således även gynna utvärdering av 

colorismens effekter, då i stället en skala av olika typer av hudfärger skapas. För att få en större 

reflektion av verkligheten hade fotografier eller videoklipp av människor varit mer användbart 
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för att ge ett mer realistiskt resultat, då deltagarna hade bedömt riktiga människor istället för 

stiliserade illustrationer. På så sätt kan man få en mer vetenskapligt trovärdig reflektion av 

colorism, då denna studie endast undersökte människors reaktioner till tecknade figurer. 

Detta kan inte ses som en reflektion av verkligheten utan kan istället appliceras till t.ex. 

människors bemötande till spelkaraktärer.  

Studiens resultat visade på att designen av figurerna i studiens artefakter kan ha haft en 

inverkan på resultatet, då deltagare upplevde att kvinnorna (specifikt den ljushyade kvinnan) 

var för maskulina samt att den ljushyade mannen var mycket feminin vid uppvisande av sorg. 

Detta kan ses som en indikation att artefakterna innebar en problematik som påverkade 

studiens resultat. En alternativ lösning hade varit att i stället använda 3D-modeller. Detta 

hade hjälp mot problemet kring skillnaden i figurernas silhuett mellan ilsket och ledset 

kroppsspråk. Det tillåter en iterativ arbetsprocess där olika vinklar och poseringar kan 

användas, således kan man kontrollera och revidera karaktärernas silhuetter och samtidigt 

bibehålla deras kroppsbyggnad. Vid en större variation av artefakter som även inkluderar olika 

typer av kroppsbyggnader, och kläder som reflekterar karaktärernas bakgrund kanske denna 

problematik hade kunnat sättas i en större kontext och samtidigt ge en möjlighet att studera 

hur variabeln av karaktärsdesign påverkar resultatet. Vid framtida studier kan t.ex. olika typer 

av karaktärer utvärderas, istället för snarlika figurer som denna studie använt sig av. På så sätt 

kan även en social kontext vävas in i studien, som till exempel socioekonomisk ställning och 

dess påverkan i hur deltagarna uppfattar karaktärers kroppsspråk i kontext av kön och 

etnicitet. En studie som denna hade krävt ett mer extensiv arbete och således behövt mer 

resurser, men resultatet hade säkerligen kunnat agera som en bra guide för hur representation 

av karaktärer påverkar människors tolkning av dem. Detta hade kunnat vara värdefull 

information för spelföretag vid design av karaktärer, då det skapar medvetenhet och en 

djupare inblick i hur människor tolkar karaktärer baserat endast på deras yttre attribut. 
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