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Sammanfattning
Meningen med undersökningen var att jämföra formspråket hos två stereotyper bland
antagonister inom skräckgenren, ”Den lilla runda antagoniststereotypen” och ”Den långa,
spetsiga antagoniststereotypen”, och sedan undersöka vilket av dessa formspråk som
upplevdes som mest hotfullt i ett skräckspels-scenario.
Större delen av efterforskningsarbetet spenderades med att undersöka diverse antagonister
inom skräckgenren för att kunna definiera de två olika stereotyperna ordentligt. Delar av tiden
spenderades också med att undersöka fenomenet stereotyper, stereotypernas historia, samt
skräckgenren i allmänhet.
Resultatet från de 123 respondenterna visar att ”Den långa, spetsiga skräckantagonisten”
upplevs som marginellt mera hotfull än ”Den lilla runda skräckantagonisten”, men resultaten
är otydliga, vilket delvis kan bero på brister i den grafiska artefakt som framtagits för att
genomföra undersökningen. Vissa grupper är också överrepresenterade bland
respondenterna, vilket också kan bidra till att resultatet inte är helt pålitligt. Resultaten visade
dock på vissa likheter med tidigare forskning.

Nyckelord: Skräck, antagonister, stereotyper, formspråk, karaktärsdesign.
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1 Introduktion
Bakgrund: Skräckfilmer har funnits i ungefär hundra år, och mycket forskning har gjorts om
genren. De har påverkat andra filmgenrer kraftigt, och till och med påverkat hur människor i
västvärlden ser på och bemöter clowner, och andra fenomen. Ändå finns det vissa delar inom
genren som inte har undersökts särskilt djupgående ännu, till exempel verkar två ganska
vanligt förekommande stereotyper inte ha jämförts och undersökts. Syftet med den här
studien är en jämförelse mellan dessa två stereotyper.
Problem: Antagonister inom skräckgenren gestaltas på olika sätt. Många olika typer av
antagonister finns, med olika karakteristika och roller. I denna studie har jag valt att
undersöka och jämföra formspråket hos två kontrasterande stereotyper bland antagonister
inom skräckgenren. Dessa är ”den lilla runda antagoniststereotypen” och ”den långa spetsiga
antagoniststereotypen”. Undersökningens resultat är en analys av hur respondenterna
reagerar på dessa två stereotyper.
Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät där respondenterna fick ta
del av konceptbilder som föreställer varianter av de båda stereotyperna för att därefter svara
på frågor om vilken av bilderna som de upplever som mest skrämmande, samt varför de tycker
så. Enkäten delades på nätbaserade forum så som diverse underforum på reddit, och då
enkäten var på svenska kom undersökningen naturligtvis att fokusera på respondenter med
adekvata kunskaper i svenska språket.
Genomförande: Konceptbilderna är en grafisk artefakt bestående av fyra bilder, varav två
föreställer karaktärer som passar in på ”den lilla, runda antagoniststereotypen”, och två passar
in på ”den långa, spetsiga antagoniststereotypen”. Dessa är gjorda i en semirealistisk, målerisk
stil med tydliga konturlinjer. Samtliga bilder har samma format. För att bestämma vilka
designelement som skulle figurera i bilderna gjordes en förstudie som användes som grund
för den slutgiltiga enkäten.
Enkäten utformades som en internetbaserad enkät med främst kvantitativa frågor där
respondenterna fick se en bild på en av de skapade karaktärerna i taget och sedan svara på hur
hotfull den upplevdes som helhet, på en skala från ett till fyra. Sedan fick respondenterna även
svara på hur hotfulla de upplevde individuella drag, också då på en skala från ett till fyra.
Respondenterna kunde även skriva om övriga reflektioner eller om drag som inte nämndes i
undersökningen i ett fritextfält, men detta var inte nödvändigt. Frågor om respondenternas
ålder och könstillhörighet förekom också.
Studien redovisades främst med stapeldiagram som visade hur respondenterna hade svarat,
men frågorna om respondenternas ålder och könstillhörighet redovisades i form av
cirkeldiagram. Svaren från fritextfälten redovisades i ett eget appendix där de citerades
ordagrant.
Respondenterna kontaktades genom ett flertal diskussionsforum på internet, bland annat det
svenska forumet på Reddit, men också andra, främst film och spelrelaterade svenska forum,
användes. Studien fick in svar ifrån 123 respondenter.
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2 Bakgrund
Skräckfilmer har varit med oss sedan sent 1800-tal, och är därför en av de äldsta genrerna
inom filmindustrin (Kantilaftis, 2015), och filmerna i sig är en fortsättning av den
gotiska litteraturtraditionen. Framförallt de mycket tidiga skräckfilmerna influerades
starkt av författare inom gotiken (Wilson, 2001). Exempel på tidiga författare inom genren är
Mary Wollstonecraft Shelley, hennes make Percy Bysshe Shelley, Edgar Allan Poe och H.P.
Lovecraft.
Redan på 1920-talet gjordes skräckklassiker i form av svartvita stumfilmer, som till exempel
filmerna Nosferatu (Murnau,1922) Dr. Caligaris kabinett (Weine, 1920), Dracula (Browning,
1931) och Frankenstein (Whale, 1931) Genren utvecklades mycket under de följande
årtiondena och genren har delats upp i ett flertal olika undergenrer, till exempel slasher,
zombiefilmer, splatter med flera.
Skräckfilmer har av många ansetts påverka sin publik negativt, och till exempel The Exorcist
(1973) har förbjudits i vissa länder då den ansetts för obscen för att visas på biografer (British
Board of Film Classification) Vissa, som till exempel Dr Christopher Neff, som är Senior
Lecturer in Public Policy vid Department of Government and International Relations på
Sydney Universitet, menar till exempel att Stephen Spielbergs film Jaws (1975) inte bara
orsakade panik, utan också påverkade och fortsätter att påverka Australiens beslut att införa
skyddsjakt på vithajar (Neff, 2014). En annan skräckfilm som anses ha haft inverkan på hur
vanliga människor ser på ett fenomen, i detta fall fenomenet clowner, är filmen It (1990).
Presidenten för World Clown Association, Pam Moody, ger filmen en del av skulden till att
clowner har relativt dåligt rykte och anses skräckinjagande idag (Moody 2017).
Likt clowner finns det andra karaktärer inom skräckgenren som framställs som skrämmande.
En stereotyp bland antagonisterna inom genren, både vad gäller skräckfilmer och skräckspel,
är en liten, rund, och ofta traditionellt söt karaktär med ett eller flera onda eller psykopatiska
drag. Låt oss kalla denna stereotypen för ”Den lilla runda antagoniststereotypen”. Denna
kontrasten mellan de söta och ofta oskuldsfulla dragen, som till exempel ett så kallat
”babyface” (Isbister 2006, s.10) och de onda dragen, som till exempel ögonbryn i en
nedåtvänd, spetsig V-form (Larson, Aronoff & Steuer 2011 s.405) tycks ofta användas för att
framställa dessa karaktärer som onda och läskiga. För en oinvigd kan det tyckas
kontraintuitivt att se en rund och någorlunda söt karaktär som läskig, även om denne har
uppenbart onda drag. Det kan till och med användas för komisk effekt, som till exempel i South
Park-avsnittet Woodland Critter Christmas (2004), där huvudkaraktären Stan hjälper en
grupp söta skogsdjur förbereda inför deras frälsares födelse tills det framkommer att de
försöker åkalla antikrist (ibid.).
Ytterligare annan vanligt förekommande stereotyp i skräckgenren är den lilla runda
antagoniststereotypens raka motsats, och kännetecknas av en lång och smal siluett, och många
spetsiga former. Exempel på denna stereotypen är bland annat Greve Orlok, ifrån filmen
Nosferatu (1922) och Freddy Kruger i A Nightmare on Elm Street (1984). Denna stereotypen
kan vi kalla för ”Den långa, spetsiga antagoniststereotypen”.
Nedan visas ett exempel på vardera skräckfilmsstereotyp nämnt ovan. Dessa exempel har valts
ut eftersom de förkroppsligar de valda stereotyperna särskilt väl, och fungerar som bas för den
grafiska artefakten som har skapats inför undersökningen.
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Figur 1 Chucky (Childs Play Don Mancini 1988) är ett bra exempel på stereotypen ”Den lilla runda antagoniststereotypen”,
i och med sitt ”babyface” och sitt ondskefulla ansiktsuttryck.

Figur 2 Greve Orlok (Nosferatu F.W. Murnau 1922) är ett typexempel på stereotypen ”Den långa spetsiga
antagoniststereotypen”. Notera hans många spetsiga former.
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Syftet med denna undersökning var att jämföra formspråket mellan ”Den lilla runda
antagoniststereotypen” och ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen”. Detta för att
undersöka vilket av formspråket som upplevs som mest skrämmande i ett
skräckspelsscenario, och delvis också varför respondenterna tycker som de gör. Andra
aspekter, som till exempel posering och färgskala minimerades för att inte påverka
respondenternas svar.
2.1 Formteori
Ett område som har visat sig vara viktigt för att förstå hur antagonister inom skräckgenren har
utformats är formteorin, eller, mer bestämt, teorin att till exempel spetsiga former anses
hotfulla och skräckinjagande, medan runda former förknippas med lugn och inte alls anses
hotfulla. Denna teori diskuteras och undersöks genomgående i artikeln Simple geometric
shapes are implicitly associated with affective value (Larson, Aronoff & Steuer 2011). Larson
et al menar att former, som till exempel en nedåtvänd V-form, anses hotfulla medan runda
former anses fridfulla som resultat av en primitiv metod för att tolka känslor. De menar att en
nedåtvänd V-form relateras till ilska på grund av formens likhet till arga ögonbryn, som ju
pekar nedåt (s. 405), och att det därför skulle vara ett sätt att tolka former och varna för en
eventuellt hotfull person. De får medhåll av Katherine Isbister, som menar att en nedåtvänd
V-form, främst i förhållande till en karaktärs ögonbryn, tolkas negativt och som ett hot
(Isbister 2006 s. 27). Utöver detta menar Shen, Chau, Su, Zeng, Jiang, He & Fan att vad de
definierar som maskulina ansiktsformer ofta anses vara mer skräckinjagande och hotfulla
(2016), och de menar att tydligt ”maskulina” ansiktsdrag ofta förknippas med dominant
beteende, samt kylighet och oärlighet (ibid.). Larson et al menar också att runda former tolkas
som vänliga och icke hotfulla delvis då de påminner om hur kinder expanderar (och blir
rundare) när en person ler (Isbister s. 405), vilket de menar tolkas som att personen i fråga
inte utgör ett hot. De menar också att personer med ett så kallat babyface (vilket innebär att
personen har ett ganska runt och barnlikt ansikte) skulle anses mindre hotfull än andra
människor då deras ansikten har ovanligt runda former (ibid). Också här får de medhåll av
Isbister, som menar att personer (och även karaktärer från till exempel datorspel) som har ett
så kallat babyface inte tolkas som ett hot av sin omgivning (ibid. s. 10).
Larson et al menar dock att detta gäller även om formen i sig inte är relaterad till ett ansikte,
utan bara presenteras som en mycket förenklad geometrisk form helt utan kontext, och deras
experiment (kring vilket deras artikel är fokuserad) har bestått i att låta ett antal respondenter
ta ställning till ett antal geometriska figurer (Larson et al s.87), av vilka ett flertal var
nedåtvända V-former, ett flertal var runda, cirkelliknande former, och ytterligare ett antal var
uppåtvända V-former (ibid. s. 406). Att de har fokuserat på rent geometriska former utan
kontext gör det tydligt att det är just formen i sig som anses hotfull och skräckinjagande, och
inte något annat som eventuellt skulle kunna figurera i deras bildexempel. Detta är kanske
deras artikels definierande del, vilket är en styrka då det bevisar teorin om formlära. Det kan
dock också vara en liten svaghet om man, som i denna uppgiften, ska relatera deras arbete till
exempelvis karaktärsdesign. Detta är dock inte ett problem som förekommer i Isbisters arbete
då det inte är riktigt lika centrerat kring just formen i sig, utan dess förhållande till ansikten
och karaktärer inom media.
Larson, Aronoff & Stearns (2007 s.527) hittar dock återigen en koppling mellan nedåtvända
V-former och negativa känslor hos respondenter. De menar att respondenter som har utsatts
för ”geometrisk hot-stimuli” (i form av en nedåtvänd V-form) har större svårigheter att avklara
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uppgifter, på grund av koncentrationssvårigheter (ibid.). Detta menar de är särskilt tydligt hos
individer som lider av diverse ångestsymptom (ibid.). De hävdar också att det är lättare att
upptäcka så kallade ”hot-stimuli” i form av hotfulla geometriska former än det är att upptäcka
icke hotfulla geometriska former. Som belägg för detta refererar de både till tidigare studier
av bland andra Bauland (ibid.), samt resultatet i deras egen undersökning (ibid. s.532). Detta
menar de är bevis för att former som uppfattas som ett hot, eller som relateras till hot,
uppfattas mycket snabbare än andra former (ibid. s.533).
2.2 Stereotyper som fenomen
I sin bok Stereotyper, kognition och kultur (Hinton 2003) hävdar Perry R. Hinton att
fenomenet stereotyper kan förklaras med hjälp av tre olika komponenter (ibid. s. 11). Den
första komponenten, menar Hinton, är fenomenet att identifiera människor som medlemmar
av en grupp baserat på en viss egenskap. Denna egenskap kan vara vad som helst, från saker
som politisk hemvist, trosuppfattning och yrkesval, till saker som hårfärg, hudfärg och
ögonfärg. Dessa kategorier tillskrivs sedan olika egenskaper som kan sträcka sig från rent
fysiska drag till personlighetsdrag och liknande (ibid. s.12). När man väl har kategoriserat
individer och delat in dem i olika grupper, och sedan tillskrivit de olika grupperna deras
påstådda egenskaper tillskriver man sedan individerna inom grupperna dessa egenskaper, och
så har man en stereotyp (ibid.). Hinton är noga med att stereotyper inte fungerar som
kategoriseringsverktyg, och att de “utgör en felaktig representation” (ibid. s.27), men
presenterar också en teori om att stereotyper och stereotypt tänkande ändå är en
nödvändighet för att undvika “kognitiv överbelastning” på grund av den kolossala mängd
information som hjärnan konfronteras med och tvingas analysera. Han menar också att
stereotyper inte är något som varje individ uppfinner separat, utan att stereotyper är relativt
lika hos alla medlemmar i en viss kultur, och att det är kulturen man är född i som “ger” en
ens uppfattning om stereotyper (ibid. s.30). Han skriver sedan om Moscovicis teorier om så
kallade “sociala representationer”, vilket han menar är ett nätverk av löst sammanhållna idéer
som utgör en kulturs “konsensusuniversum”, det vill säga idéer som i princip alla medlemmar
i en kultur håller med om hur man ska tolka, och han använder här förkylning som ett exempel
då alla i t.ex västvärlden vet vad man bör göra om man blir förkyld (gå och lägga sig), och hur
man tyder tecknen på att någon har blivit förkyld (rinnande näsa och hosta) (ibid. s.150-151).
För att försöka förklara varför stereotyper används så flitigt av människor även om det är en
opålitlig metod för att kategorisera människor presenterar han också en teori om att
stereotyper egentligen är ett slags sociala representationer som har “tagits fram” eller
evolverat som ett kommunikationsverktyg, snarare än som ett sätt att träffsäkert och korrekt
kategorisera människor, och att det är därför som stereotyper fortsätter att användas än i dag
(ibid. s.154-155).
2.3 Stereotypernas historia
Stereotyper har använts för att kategorisera människor sedan urminnes tider, och i vissa
samhällen har man till och med använt ett stereotypt kategoriserande av människor som ett
vetenskapligt redskap. Ett av de tidigaste exemplen på stereotyper upphöjda till vetenskap
hittar man i det antika Grekland, där Aristoteles, eller möjligtvis en annan författare, skrev
verket Physiognomonica, som detaljerar tre olika metoder för att kategorisera en människa
efter sitt utseende (Vipsjö & Bergsten 2011, s.35) . I Physiognomonica beskrivs Platons metod,
som gick ut på att jämföra en människas utseende med olika djur, och sedan tillskriva
personen vissa egenskaper som sades relateras till de djur personen liknade (ibid.), Trogos
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metod, som gick ut på att jämföra en persons utseende med olika folkgruppers stereotypa
utseende och sedan tillskriva denne olika egenskaper baserat på vilken/vilka folkgrupper han
eller hon ansågs efterlikna, samt klimatet och miljön som dessa folkgrupper levde i (ibid.), och
slutligen en metod som gick ut på att klassificera människor efter de spår deras leverne hade
satt i deras utseende (ibid.). Grekerna använde stereotyper flitigt för att rangordna olika
grupper i samhället, och bestämde bland annat att män var generellt sett bättre än kvinnor,
på grund av positiva egenskaper som män sades ha i större mängder än kvinnor enligt de
grekiska stereotyperna, såsom intelligens och styrka (ibid.).
Stereotyper som ett sätt att kategorisera människor på ett pålitligt sätt användes i Europa
också efter antiken, och metoden att jämföra någons utseende med djurs utseende för att ta
reda på vilka egenskaper de besatt var vanligt även under renässansen, och Vipsjö & Bergsten
refererar till en renässansman vid namn Giambattista della Porta, som ska ha förespråkat
denna metoden i sitt verk De humana physiognomonia libri IIII (Vipsjö & Bergsten). Della
Porta var också mycket tidigt ute med att låta illustrera sina böcker, och hans träsnitt som
föreställer olika stereotyper har varit mycket inflytelserikt inom de områden som fokuserade
på stereotyper (ibid. s.36).
Om stereotyper var ett populärt sätt att klassificera människor under antiken och renässansen
så var det ingenting gentemot hur populära de skulle komma att bli under 1700-talet och
framåt. Under 1700-talet och nyklassicismen gick man tillbaka till de grekiska
originalkällorna, och antikens grekiska ideal återupptäcktes och hyllades på nytt som ett ideal
(Vipsjö & Bergsten s.37). Schweizaren Caspar Lavater “forskade” mycket inom fysionomik,
och hans texter om stereotyper och fysionomik fick stort genomslag över hela Europa (ibid.
s.38). Vipsjö & Bergsten hävdar att de många illustrationerna i hans texter var en av faktorerna
bakom hans framgångar (ibid.). Senare, under framförallt 1800-talet, växte föreställningen
om att någons huvudform skulle påverka vilka egenskaper man hade, och hur ens personlighet
var utformad, fram (ibid. s.43). Denna idé skulle komma att kallas frenologi, fick också stort
genomslag i Europa, ironiskt nog delvis tack vare upplysningen (ibid.). Frenologin kom ofta
att användas för att rättfärdiga imperialism och kolonialism, då många frenologer ansåg att
man kunde särskilja olika reser, bland annat baserat på deras huvudform, och sedan mäta
skillnader i bland annat intelligens (ibid. s.50). Detta användes bland annat för att fortsätta
diskriminera svarta i USA, även efter att slaveriet avskaffades år 1865 (ibid.).
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3 Problemformulering
Isbister (2006, s.10-12) menar att personer med ett så kallat “babyface”, det vill säga ett runt
ansikte med barnsliga drag, stora ögon och många runda former, ofta ses som snällare och
pålitligare, men också som mindre kapabla att ta sig an diverse uppgifter, lättare att
manipulera, och andra liknande drag som förknippas med barn (ibid.). Enligt Larson, Aronoff
& Steuer (2011, s.405) reagerar människor positivt på runda former och förknippar dessa med
lugn, glädje och bekvämlighet (ibid.), medan de reagerar negativt på spetsiga former, särskilt
nedåtvända v-former (ibid.). Larson et al noterade också att deras respondenter inte bara
reagerade positivt på bilder på ansikten med runda former, utan också på runda former helt
utan annan kontext. Detsamma gäller spetsiga former, då respondenterna har reagerat
negativt även till spetsiga former utan kontext (ibid.).
Med detta i åtanke är det intressant att många av antagonisterna inom skräckgenren har just
babyface, eller är i övrigt definierade av mycket runda former. Dessa karaktärerna är ofta
ganska söta på något sätt, men har också ett eller flera “onda” drag som kontrasterar mot
karaktärens övriga design.
Denna undersökning jämförde ”Den lilla runda antagoniststereotypen” och ”Den långa
spetsiga antagoniststereotypen” med varandra. Detta gjordes genom att först göra en förstudie
i vilken karaktärer som platsar inom stereotyperna ”Den lilla runda antagoniststereotypen”
och ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen” studerades för att hitta gemensamma
nämnare och viktiga aspekter som var viktiga för båda dessa stereotyper, vilka sedan användes
för att framställa fyra olika karaktärsdesigns, av vilka hälften tillhör kategorin ”Den lilla runda
antagoniststereotypen” och den andra hälften tillhör kategorin ”Den långa, spetsiga
antagonistkaraktären”. Undersökningens syfte var att ta reda på vilken av dessa två
stereotyper (”Den lilla runda antagoniststereotypen” eller ”Den långa spetsiga
antagoniststereotypen”) som uppfattas som mest skräckinjagande och varför.
Undersökningens frågeställning var:
Vilket av formspråket hos de två antagonisterna, ”Den lilla runda antagoniststereotypen” och
”Den långa spetsiga antagoniststereotypen”, uppfattar betraktaren som mest skrämmande i
ett skräckspelscenario.
Vad är det för designelement som bidrar till att respondenterna upplever den ena stereotypen
(”Den
lilla
runda
antagoniststereotypen”
alternativt
”Den
långa
spetsiga
antagoniststereotypen”), mer skrämmande än den andra?
3.1 Metodbeskrivning
3.1.1 Arbetsmetod
Som hjälp för att besvara arbetets frågeställning skapades fyra karaktärskoncept.
Karaktärskonceptets utformning tog avstamp från en förstudie i vilken redan existerande
karaktärer som platsar under stereotyperna ”Den lilla runda antagoniststereotypen” och ”Den
långa spetsiga antagoniststereotypen” studerades. Förstudien undersökte vilka särskilda drag
det är som utmärker dessa stereotyper. Förstudiens resultat användes sedan till att skapa fyra
olika karaktärskoncept som framställdes i semirealistisk stil. Av dessa baserades hälften av
karaktärerna helt på ”Den lilla runda antagoniststereotypen”. De fick också ett eller flera (dock
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ej för många) drag som anses skräckinjagande, som till exempel ögonbryn formade som en
spetsig, nedåtvänd V-form (Larson et al 2011 s. 405). De andra karaktärerna baserades helt på
Den långa, spetsiga antagoniststereotypen, och var därför långa, smala och med mycket
spetsiga former.
Karaktärerna målades i liknande, ganska neutrala poser. De hade samma bakgrund, vilken var
mycket enkel, och de befann sig i precis samma ljusförhållanden. Detta för att säkerställa att
det var just karaktärernas form som respondenterna reflekterade över, och inte dess
poseringar eller ljusförhållanden. Karaktärerna målades också i en helt svartvit valörskala
eftersom människor reagerar olika på olika färger, och förknippar färger med olika känslor
(Kaya & Epps, 2004). Om karaktärerna hade målats i färg hade det riskerat att påverka hur
respondenterna uppfattade de olika karaktärerna, och påverka studien negativt.
3.1.2 Undersökningsmetod
Då undersökningen är en jämförande analys där följdfrågor och liknande inte användes i
någon större grad var undersökningsmetoden en kvantitativ, internetbaserad enkät. Östbye,
Knapskog, Helland & Larsen (2003 s. 156) menar att en kvantitativ analysmetod lämpar sig
särskilt väl för att jämföra variabler (ibid.), vilket undersökningen gick ut på. Då
undersökningen blir klart mer strukturerad av en kvantitativ enkät snarare än en kvalitativ
intervju (ibid. s.130) är det också bra för undersökningen då det enligt Östbye et al blir lättare
att analysera en strukturerad undersökning än en kvalitativ, men det blir svårt att få reda på
svårtillgänglig information, för vilken man ibland måste tillämpa följdfrågor (ibid. s.101).
Då undersökningen skedde i form av en internetbaserad enkät skriven på svenska bestod
undersökningens målgrupp utav svenska internetanvändare i de olika forumen där
undersökningen publicerades. Undersökningen lades upp på svenska nätforum med relevant
inriktining (forum för allmän diskussion där till exempel film och spel är ett godkänt ämne
samt forum som fokuserar på nämnda ämnen). Den publicerades alltså inte på utländska
forum eller forum med fokus på ämnen som inte är spel och/eller filmrelaterade.
Respondenterna fick inledningsvis besvara frågor om sin ålder och könsidentitet.
Respondenterna fick också besvara frågor om hur ofta/mycket de tittar på skräckfilm och/eller
spelar skräckspel. För att säkerställa att undersökningen inte bryter mot personuppgiftslagen
(Östbye et al s.153) fick respondenterna inte möjlighet att uppge namn eller andra
personuppgifter på enkäten eller under någon annan etapp i undersökningen. Detta bedöms
inte påverka undersökningen på något sätt. Anonymiten kan också vara en fördel då Östbye et
al (ibid s.133) menar att anonymitet kan få respondenter att delge enformation som man inte
hade velat ge ut annars. Anonymitet följer dock också med nackdelen att det blir svårt att veta
om respondenten svarar helt ärligt (ibid.). Det finns också en risk att samma person svarar
flera gånger.
I enkäten fick respondenterna se bilderna som skapades baserat på resultatet i pilotstudien,
och efter varje bild fick de besvara hur mycket bilderna stämmer in på en viss skräckrelaterad
känsla (till exempel känslan skräckinjagande). Svaren skedde på en skala, där 1 innebär att
känslan (t.ex. skräckinjagande) stämmer mycket dåligt överens med känslorna de upplevde av
att titta på bilden, medan 4 innebär att känslan stämmer mycket bra överens med känslorna
de upplevde av att titta på bilden. Respondenterna fick också ett tillfälle att förklara varför de
resonerar som de gör i en valfri fråga där de kunde skriva i fritext. Förutom stycket med fritext
efter varje bild var frågorna i enkäten slutna.
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4 Förstudie
Denna förstudie gick ut på att studera ett urval av karaktärer som passar in på de två
stereotyperna (Den lilla runda antagoniststereotypen & Den långa, spetsiga
antagoniststereotypen) för att fastställa vilka grafiska designelement (relaterade till
karaktärernas formgivning) som definierar dessa två stereotyper. Karaktärerna har valts ifrån
ett antal mer eller mindre kända och inflytelserika spel och filmer, vilket gör dem särskilt
lämpliga att studera. Resultatet från förstudien användes sedan för att designa de fyra
karaktärsbilderna som ska utgöra undersökningens grafiska artefakt.
4.1 Den lilla runda antagoniststereotypen

Figur 3 Från vänster till höger: Chucky (Childs Play 1988), Gage Creed (Pet Semetary 1989),
Alma Wade (F.E.A.R. 2005) och Little Sister (Bioshock 2007)

Dessa fyra karaktärer passar alla in under ”Den lilla runda antagoniststereotypen”, och de har
ett förhållandevis stort antal likheter i sin formgivning. Till att börja med har alla karaktärerna
mycket runda huvuden, vilket Isbister (2006 s. 11) menar är tecken på ett så kallat ”babyface”,
och karaktärerna uppfyller också flera andra kriterier för ett ”babyface”, vilka inkluderar små
näsor, stora ögon med stora pupiller (många kvinnliga karaktärer saknar dock pupiller), och
runda kinder. Babyface-faktorn förstärks också av att samtliga karaktärer är, eller ska
efterlikna, barn. De flesta av karaktärerna är också klädda mycket barnsligt, vilket ytterligare
förstärker den barnsliga känslan.
Vad gäller karaktärernas kroppsform skiljer de sig emellertid ganska mycket. Till exempel är
karaktärerna Chucky (först från vänster) och Gage Creed (andra från vänster) betydligt
rundare i kroppsformen än karaktärerna Alma Wade (andra från höger) och i viss mån Little
Sister (första från höger), som är mycket smala. Detta kan bero på ett flertal olika faktorer,
som till exempel att Alma och Little Sister kanske är äldre än Gage, men det kan också bero på
att karaktärernas designers ville få dem att se avmagrade ut. Kroppsformsmässigt verkar Little
Sister ligga någon stans emellan Chucky & Gage och Alma & Little Sister. Isbister menar att
en karaktär uppfattas mindre dominant ju kortare denna är (Isbister 2006 s. 12). De flesta
karaktärer (utom Gage Creed) har också på sig uppenbart barnsliga kläder som förstärker
deras barnsliga utseende.
Samtliga karaktärer har också ett eller flera drag som bryter mot de annars barnsliga och ickehotfulla designelementen. Karaktärerna Gage Creed och Chucky har till exempel mycket
aggressiva ansiktsuttryck som främst definieras av deras ögonbryn, som är formade som
nedåtvända V-former, vilket Larson, Aronoff & Steuer (2011, s. 405) menar är en form som de
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allra flesta människor uppfattar som aggressiv och hotfull. Karaktärerna Alma Wade och Little
Sister har dock inte dessa aggressiva ansiktsuttryck. Istället har de lysande ögon, vilket inte är
normalt.
Tre av de fyra karaktärerna håller dessutom i ett objekt. Chucky och Gage håller i var sin kniv,
vilket förstärker deras onda drag, medan Little Sister håller i en teddybjörn som för att
förstärka och förtydliga hennes barnsliga drag. Den lilla runda antagoniststereotypen kan
uppenbarligen inkludera karaktärer av både manligt och kvinnligt kön.
Sammanfattningsvis är den lilla antagoniststereotypens definierande drag:
Babyface-ansikten (stora ögon, liten näsa, runda kinder), stora, runda huvuden, små och mer
eller mindre runda kroppar, barnsliga kläder, ett eller flera kontrasterande ”onda” drag, samt
ett objekt i handen.
4.2 Den långa, spetsiga antagoniststereotypen

Figur 4 Från vänster till höger: Greve Orlok (Nosferatu 1922), The Witch (Left 4 Dead 2008) och Freddy Kreuger (A
Nightmare on Elm Street 1984).

Till skillnad från ”Den lilla runda antagoniststereotypen” har karaktärer som passar in i ”Den
långa, spetsiga antagoniststereotypen” ytterst sällan några som helst barnsliga eller ickehotfulla drag.
Samtliga karaktärer är långa och smala, och framförallt längd är något som Isbister (2006 s.
12) menar är en faktor som gör att en karaktär uppfattas som hotfull. De har också mycket
långa och spetsiga fingrar, vare sig det är av naturen som för Greve Orlok och The Witch, eller
i form av en handske med klor, som den som Freddy har på sig. Spetsiga former är, menar
Larson et al (s.405), designelement som uppfattas som hotfulla och skrämmande.
Karaktärerna har också mycket annorlunda ansikten jämfört med ”Den lilla runda
antagoniststereotypen”, då de nästan helt saknar runda former i ansiktet. Karaktärerna har
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generellt smala läppar, ganska låga pannor, ganska små ögon och tydliga hakor, vilket Isbister
menar är drag i direkt motsats till dragen som utmärker ett så kallat ”babyface” (Isbister 2006
s. 11). Karaktärerna har också något insjunkna kinder och tydliga kindben, vilket är en direkt
motsats till ”Den lilla runda antagoniststereotypens” runda kinder. Deras ögonbryn är också
naturligt formade i en nedåtvänd V-form vilket Larson et al ju menar är en form som uppfattas
som hotfull. Samtliga karaktärer uppvisar också tecken på dålig hälsa eller tidigare skador.
Som exempel är Greve Orlok hålögd och han har mörka ringar runt ögonen (vilket möjligtvis
förstärks av skuggan som bildas av att hans ögon sitter så djupt), The Witch är sjukligt smal
och har helvita ögon, och Freddy har extrema brännskador över hela kroppen. Karaktärer av
både kvinnligt och manligt kön förekommer.
Sammanfattningsvis är den långa, spetsiga antagoniststereotypens definierande drag: Långa,
smala kroppar, långa, spetsiga fingrar, få/inga runda former i ansiktet, små, insjunkna ögon,
smala läppar, låg panna, tydlig haka och kindben, insjunkna kinder, ”arga” ögonbryn samt ett
sjukligt utseende.
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5 Arbetsmetod

Figur 5 Bilden illustrerar de fyra stegen i arbetsprocessen

Bilderna gjordes i programmet Photoshop, och målades för hand i flera olika lager. Penseln
som har använts är Photoshops vanliga, runda pensel, vilken användes i många olika storlekar,
men alltid med 80 procents hårdhet. Samtliga bilder målades i samma format: 1200*1600
pixlar i upplösningen 300 pixlar/tum.
Karaktärerna skapades i en metod med flera olika steg, och det första steget är en mycket grov
skiss som är till för att skapa en helhetsbild av karaktärens övergripande form, och dess
posering. I detta steg saknas detaljer helt för att fokus ska kunna läggas helt på just pose och
kroppsform. Stödlinjer användes för att förtydliga karaktärens posering, och för att göra det
fortsatta arbetet lättare och mer effektivt, och för att ligga till grund för linjeteckningen i nästa
steg. Denna skiss är gjord helt och hållet på samma lager, vilket inte finns med i den
färdigställda bilden.
Eftersom att denna undersökningen undersöker just designelement relaterade till
formgivning är det viktigt att den grafiska artefakten är så neutral som möjligt på alla områden
utom just form, vilket är anledningen till att artefakten renderades i en helt svartvit valörskala.
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Det är dock också viktigt att poseringen i bilderna är så neutral som möjligt så att
respondenterna inte påverkas av den.
Isbister (2006 s.29) menar att en individs posering är en starkt påverkande faktor för hur
hotfull man uppfattar denne. Hon menar att en neutral pose definieras av att individen i fråga
står i en förhållandevis avslappnad men ändå ”stängd” pose. Individer som står i en neutral
pose står också ofta en bit bort och kan eventuellt luta sig bort lite grann (ibid.).
Samtliga karaktärer står i ungefär samma pose. Eventuella skillnader mellan karaktärernas
poser beror på skillnader i karaktärernas kroppsform.
Det andra steget i arbetsprocessen består av en mer raffinerad skiss som också fungerar som
en linjeteckning, vilken är en del av den färdigställda bilden. Vid detta steg i arbetsprocessen
är karaktärens övergripande form och utseende bestämt, och karaktärens ansiktsdrag, kläder
och diverse andra designelement är färdigställda. Vid detta steg finns det ännu ingen
bakgrund, och karaktären är än så länge helt platt. Än så länge är den första, grova skissen
synlig, om än mycket svagt. Detta är det sista steget i vilket den första skissen är synlig.
Linjeskissen i sig är också gjord i enbart ett lager.
Efter linjeskissen skapades karaktärens bakgrund, vilken är en mycket simpel sådan. Den
består enbart av grå valörer, och är främst till för att ge karaktären någon form av omgivning,
samt att ge illusionen av att karaktären står på någonting och inte hänger fritt i luften. Detta
uppnås med hjälp av en enkel skugga under karaktären.
Förutom bakgrunden skapades också en ”clipping mask”, för att säkerställa att jag inte råkar
måla utanför karaktären under arbetets senare steg. Hela karaktären omfattas av denna
maskering, vilken är gjord i en och samma lager. Bakgrunden är gjord i ett separat lager för
att förenkla för eventuella ändringar senare under arbetets gång.
I arbetets fjärde och sista fas målades alla karaktärens detaljer i en svartvit valörskala. Detta
är det mest komplicerade steget och gjordes i ett antal olika lager för att förenkla senare
förändringar, i den mån de behövde göras, och det är först här som karaktären får egentlig
form, då den ju fram tills nu har varit helt platt. Detta steg består nästan enbart av att skugga
karaktären, vilket är vad som framkallar de flesta av dess former, och detta steget är därför
extremt viktigt för det slutgiltiga arbetet.
Den grafiska stilen som användes för att måla den grafiska artefakten är en semirealistisk,
målerisk stil med tydliga konturlinjer. Denna stilen valdes eftersom att den gör det lätt för
åskådaren att se de olika formerna och de olika designvalen i bilderna. Det går också fort att
måla i den valda stilen, vilket är positivt. Då stilen är förhållandevis realistisk undviker man
också risken att karaktärerna, som ska se mer eller mindre läskiga ut, ser ut som stiliserade
seriefigurer.
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6 Den grafiska artefakten
6.1 Liten, rund, kvinnlig karaktär

Figur 6 Designval för ”Liten rund kvinnlig karaktär”.

Karaktärens posering är i stort sett helt baserad på Isbisters (2006 s.29) beskrivning av en
likgiltig och lugn pose, vilken Isbister menar definieras av att karaktären står avslappnat men
ändå med en ”stängd” pose (ibid.), vilket jag tolkade som att karaktären inte visar något
intresse av att interagera med åskådaren. Hon menar också att en karaktär i en likgiltig pose
ofta står en bit bort (ibid.), vilket dock är ganska svårt att återskapa i en sådan här bild.
Karaktären står med benen lite isär, men inte jättemycket. Detta är för att poseringen varken
ska framstå som försynt eller dominant. Likt de flesta karaktärerna som passar in på Den lilla
runda antagoniststereotypen har hon gjorts ganska kort.
Karaktärens ansikte och huvudform har gjorts runt, vilket Isbister (2006 s.11) menar är ett
viktigt drag i ett babyface-ansikte, som är ett viktigt drag för Den lilla runda
antagoniststereotypen. För att ytterligare förstärka babyface-dragen har hon fått en liten näsa,
stora runda ögon, låg panna, liten haka och rundade kinder. Också dessa drag är viktiga för ett
babyface-ansikte. Hennes hårstil är delvis inspirerad av karaktären Alma Wade från F.E.A.R.
(2005), och liknande karaktärer. Hon har fått en ganska enkel frisyr, delvis för att inte dra för
mycket fokus från ansiktet och andra viktiga fokuspunkter i bilden, och delvis för att förstärka
huvudets rondör. Håret är bara axellångt, också det för att förstärka intrycket av ett runt
huvud. Hennes möka hårfärg är ett medvetet val för att kontrastera mot både kläderna och
bakgrunden, och dra fokus till ansiktet.
Hennes kläder är medvetet mycket enkla för att inte dra fokus från bildens viktigare detaljer,
så som hennes ansikte och kniven i hennes högra hand, och inspirationen till hennes kläder
har tagits från gammaldags barnkläder, samt karaktärerna Alma Wade (F.E.A.R. 2005), Little
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Sister (Bioshock 2007) och liknande karaktärer som passar in under Den lilla runda
antagoniststereotypen.
Hennes kläder består av en ljus kjol, en ljus tröja/blus med mörka knappar och en mörk krage,
ljusa strumpbyxor och ett par mörka balettskor. Utöver det har hon ett skärp runt magen,
knutet i en rosett. Hennes mörka krage är till för att, tillsammans med håret, rama in hennes
ansikte och dra mera fokus till det.
Hon har fått lysande ögon, vilket är ett drag som har inspirerats av karaktärerna Alma Wade
(F.E.A.R. 2005) och Little Sister (Bioshock 2007), vilka båda har lysande ögon. Detta är ett av
de ”kontrasterande” dragen hos denna karaktär, och är till för att göra henne mera
skrämmande.
Det andra kontrasterande draget är kniven som hon håller i högerhanden. Denna är, likt de
lysande ögonen, till för att hon ska se skräckinjagande ut, och den är inspirerad av
karaktärerna Chucky (Childs Play 1988) och Gage Creed (Pet Semetary 1989) som ju båda bär
kniv.

Figur 7 ”Liten, rund, kvinnlig karaktär”, färdig version.
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6.2 Liten, rund, manlig karaktär

Figur 8 Designval för ”Liten, rund, manlig karaktär”.

Också denna karaktärens posering är till fullo baserad på Isbisters (2006 s.29) beskrivning av
en likgiltig pose, och karaktären står därför ganska avslappnat med armarna längst med
sidorna, och med sluttande axlar. Han står varken med benen brett isär, eller med benen tätt
ihop. Detta för att varken framstå särskilt dominant eller passiv i poseringen. Karaktären är
mycket kort, vilket är inspirerat av Gage Creed (Pet Semetary 1989) och Chucky (Childs Play
1988), som ju båda är mycket korta karaktärer. Tanken bakom hans ringa storlek och
barnsliga proportioner är att han ska se ut som ett mycket litet barn, vilket också är inspirerat
av Gage.
Han har också ett runt ansikte, vilket ska förstärka intrycket av att han är ung, och hans ansikte
har tydliga babyface-drag. Dessa inkluderar hans runda kinder, lilla näsa, låga panna och
stora, ganska runda ögon (Isbister 2006 s.11) Hans ansiktsform har inspirerats delvis av
Chucky (Childs Play 1988), men främst av Gage Creed (Pet Semetary 1989), som har ett runt
ansikte. Hans ansiktsuttryck är också inspirerat av Gage i den bemärkelsen att han har
nedåtvända ögonbryn formade i en v-form, vilket Larson, Aronoff & Steuer (2011, s. 405)
menar är en form som de allra flesta människor uppfattar som aggressiv och hotfull. Också
munnen är målad på ett sätt som ska få den att se hotfull ut, vilket är tänkt att förstärka hans
aggressiva uttryck. Hans frisyr är, likt den andra karaktären under kategorin ”Den lilla runda
antagoniststereotypen”, enkel, och främst till för att förstärka intrycket av en rund huvudform
utan att flytta fokus i bilden från hans ansikte.
Likt hans frisyr är kläderna enkla, och av samma anledning. De är främst inspirerade av kläder
som både Chucky (Childs Play 1988) och Gage creed (Pet Semetary 1989) har på sig, samt
generella barnkläder som har använts som referensbild. Han har på sig en enkel, ljus t-shirt,
ett par byxor försedda med fickor och ett par hängslen, samt ett par mörka skor.
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De drag som är till för att kontrastera emot hans barnsliga, runda drag är hans aggressiva
ansiktsuttryck, samt den vassa mejseln han håller i sin högra hand. För att dra åskådarens
blick till mejseln har jag låtit den reflektera lite ljus ifrån en okänd ljuskälla.

Figur 9 ”Liten, rund, manlig karaktär”, färdig version.

21

6.3 Lång, spetsig, manlig karaktär

Figur 10 Designval för ”Lång, spetsig, manlig karaktär”.

Likt de tidigare karaktärerna har jag också baserat denna karaktärens posering på Isbisters
(2006 s.29) beskrivning av en likgiltig posering, och karaktären står därför med armarna
längst med kroppen, och med benen lite isär. Karaktären har ganska breda axlar, och han är
lång, vilket är ett designelement som uppfattas skrämmande och hotfullt (ibid. s.12). Likt
Greve Orlok (Nosferatu 1922) och delvis Freddy Kreuger (A Nightmare on Elm Street 1984)
har han långa, spetsiga fingrar. Hela karaktären är relativt spetsig, och hans axlar, krage
hattbrätte och ansiktsdrag är medvetet spetsiga. Bakgrunden är ljusare än i de andra bilderna
för att karaktären, som är mörk, ska synas bättre än den hade gjort annars.
Ansiktet är avlångt och avmagrat, vilket är ett designelement som inspirerats av samtliga
karaktärer som har använts som exempel för denna antagoniststereotypen. Han har en lång,
spetsig näsa, insjunkna, små ögon, och ögonbryn formade som ett nedåtvänt V, vilket anses
vara en av de mest hotfulla formerna (Larson et. al. s.405). Utöver detta har han smala läppar,
en skarp käklinje och insjunkna kinder, vilket också är drag som delas av bland annat Greve
Orlok (Nosferatu 1922) och The Witch (Left 4 Dead 2008).
Karaktären har mörka kläder för att skifta åskådarens uppmärksamhet till hans händer och
ansikte, som ju är ljusa. Klädstilen är främst inspirerad av Greve Orlok (Nosferatu 1922), men
också av Freddy Kreuger (A Nightmare on Elm Street 1984) och referensbilder på nutida
rockar. Hans byxor är strukna, vilket ger honom en linje fram på benen som får dem att se lite
spetsiga ut, vilket förstärker karaktärens spetsiga former. Utöver det har han en mörk hatt och
ett par lackskor.
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Figur 11 ”Lång, spetsig, manlig karaktär”, färdig version.
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6.4 Lång, spetsig, kvinnlig karaktär

Figur 12 Designval för ”Lång, spetsig, kvinnlig karaktär”.

Också denna karaktärens posering är baserad på Isbisters (2006 s.29) version av en likgiltig
posering, och hon står med benen lite isär för att inte se vare sig dominant eller passiv ut i
poseringen. Armarna hänger längst med sidorna av samma anledning. Kroppen är smal och
avmagrad, vilket är baserat främst på karaktären The Witch (Left 4 Dead 2008), och hon har
långa, spetsiga fingrar med mörka missfärgningar längst ut på händerna. Också detta är
inspirerat av The Witch. Likt tidigare karaktärer är kläderna enkla för att inte dra till sig
åskådarens uppmärksamhet, som istället ska riktas mot karaktärens ansikte och händer.
Karaktären har någon form av skor eller strumpor, vilka är till för att minska detaljnivån på
dess fötter, och därmed rikta fokus mot mer detaljrika områden, så som ansikte och händer.
Karaktärens kläder är mycket inspirerade av karaktären The Witch (ibid.), men denna
karaktären är betydligt mer påklädd. Detta valet gjordes eftersom att en alltför lättklädd
karaktär hade sett lite utsatt ut, vilket inte är kompatibelt med projektets mål. Det hade också
kontrasterat för mycket emot de andra karaktärerna i projektet.
Kläderna är trasiga på vissa ställen, och detta är till för att ge karaktären fler spetsiga former.
Hennes ansikte är också avmagrat och smalt för att undvika eventuella babyface-drag (Isbister
s.11), och hon har många spetsiga former i ansiktet. Främst bland dessa är hennes spetsiga
öron, haka, näsa och tänder, och delvis också hennes ögonbryn. Dessa är svagt formade som
nedåtvända V-former (Larson et. al. s.405) för att få henne att se mera hotfull ut. Likt
karaktären The Witch (Left 4 Dead 2008) har hon inga pupiller. Hon har mjölkvita ögon, och
hennes stripiga, tunna hår är också inspirerat av The Witch (ibid.).
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Figur 13 ”Lång, spetsig, kvinnlig karaktär”, färdig version.
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6.5 Diskussion
Den valda grafiska stilen kan eventuellt påverka artefakten negativt då den inte är helt
realistisk och innehåller en del förenklingar, och artefakten kan därför framstå som mindre
skräckinjagande än den hade gjort om den valda grafiska stilen var helt och hållet realistisk.
De enkla bakgrunderna i bilderna kan eventuellt dra lite fokus från själva motiven, särskilt i
de bilder där bakgrundens och motivets valörskalor inte skiljer sig särskilt mycket. Denna
risken bedöms dock vara liten.
Det finns också en risk att artefakten påverkas av skillnaderna mellan de olika motiven, och
att vissa motiv kanske passar bättre in på de stereotyper de föreställer än vissa andra motiv.
”Liten, rund, kvinnlig karaktär” har till exempel blod på sin kniv och på sina kläder, medan
”Liten, rund, manlig karaktär” inte har några blodfläckar alls. Det finns en risk att detta får
”Liten, rund, kvinnlig karaktär” att framstå som mer skräckinjagande för respondenten, och
då det inte beror på karaktärens form kan detta påverka undersökningen negativt. Utöver
detta så har ”Liten, rund, kvinnlig karaktär” en kniv samt nallebjörn i handen, vilken är mycket
rund till formen, medan ”Liten, rund, manlig karaktär bara har en spetsig syl. Huruvida
kontrasten mellan nallebjörnen och kniven har påverkat studien har inte undersökts.
Vissa karaktärer visar tänderna, vilket eventuellt kan anses vara en hotfull grimasch, och dess
påverkan på hur karaktärerna har uppfattats är okänd. Andra karaktärer visar öronen, vilka i
vissa fall är spetsiga, och i andra fall är rundare. Detta har heller inte undersökts i några utav
frågorna i undersökningen. Vad gäller karaktärernas drag så har de båda kvinnliga
karaktärerna lysande ögon, medans de manliga karaktärerna har vanliga ögon. Lysande ögon
kan eventuellt uppfattas som omänskligt, och därmed som mera skräckinjagande.
Då de båda ”spetsiga” karaktärerna ser äldre ut än sina ”runda” motparter så kan detta ha
påverkat studien, då barn generellt sett inte anses särskilt farliga, åtminstone inte i jämförelse
med vuxna. Det tål dock att påpekas att de flesta ”små, runda, antagoniststereotyper” är barn,
så detta är mer eller mindre en förutsättning för stereotyperna i fråga.
Ytterligare ett potentiellt problem är att ”Lång, spetsig, kvinnlig karaktär” har ansiktsdrag som
tydligare passar in på stereotypen som avbildas, vilket kan påverka undersökningens resultat.
”Lång. Spetsig, manlig karaktär” har dock kläder med betydligt fler spetsiga former, vilket ger
karaktärens siluett en tydligt spetsigare framtoning. Detta kan påverka undersökningen på ett
liknande sätt som ”Lång, spetsig, kvinnlig karaktärs” ansiktsdrag.
Klädseln mellan de två långa och spetsiga karaktärerna skiljer sig också markant då den
manliga versionen har mera kläder än den kvinnliga, samtidigt som den manligas kläder också
kan uppfattas som mera respektingivande eftersom att de är hela och rena, medan den
kvinnliga karaktärens kläder är trasiga på vissa ställen. Den manligas kläder består också av
en hatt och en överrock, medan den kvinnligas kläder bara består utav en t-shirt, ett par byxor
och strumpor. Detta kan få den den kvinnliga karaktären att framstå som mera sårbar än den
manliga, vilket i sin tur kan leda till att den framstår som mindre skräckinjagande. Det kan
också få den manliga karaktären att framstå som rikare och mäktigare än den kvinnliga, vilket
i sin tur riskerar att förstärka de ovan nämnda bristerna.
Kriterierna för att välja exempelkaraktärerna som den grafiska artefakten är baserad på var
att karaktärerna skulle uppfylla beskrivningen av stereotyperna (Det vill säga att karaktären
måste vara liten och ha främst runda former samt i stort sakna spetsiga former, om den skulle
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kunna användas som exempel för stereotypen ”Den lilla, runda antagoniststereotypen”, och
tvärt om för ”Den långa, spetsiga antagoniststereotypen”), och att karaktärerna skulle agera
som en antagonist i en skräckfilm, eller som antagonist eller fiende i ett spel med tydliga
skräckteman. Dessa något breda kriterier kan eventuellt ha lett till att exempelkaraktärerna
kan skilja sig från varandra i utformningen och därmed påverka den grafiska artefakten
negativt. Det har dock också gjort att det har funnits flera karaktärer att välja på, vilket i sin
tur kan ha gjort det enklare att skapa en faktiskt stereotyp baserat på dem, vilket kan ha gjort
artefakten mera representativ för stereotyperna än den annars hade varit.
Det sattes aldrig något krav för antalet filmer som karaktärerna valdes ifrån, och de valdes
baserat på hur kända och inflytelserika de har varit på filmbranschen i allmänhet, och
skräckgenren i synnerhet. Detta kan ha lett till att exempelkaraktärerna valdes ifrån ett ganska
smalt urval av filmer, vilket i sig kan ha påverkat hur representativ studien och den grafiska
artefakten är för de stereotyper som har undersökts.
Både kroppsrörelser och bakgrund har uteslutits ur studien, detta för att säkerställa att det var
just karaktärens form som respondenterna reagerade på. Att utesluta bakgrunder kan ha
påverkat artefakten ifall en av stereotyperna är mer beroende av sin omgivning för att
uppfattas som hotfull än den andra stereotypen, men det har, som ovan nämnts, också
försäkrat att det är just karaktären och inte något annat som undersöks. Hade artefakten
innehållit samma bakgrund för varje karaktär hade undersökningen till exempel kunnat
påverkas av vilken karaktär som upplevdes mest hotfull med just den bakgrunden, och om alla
karaktärer hade haft en egen, unik bakgrund hade underökningen kunnat påverkas av vilken
bakgrund som uppfattades som mest skräckinjagande eller hotfull. Detsamma gäller om
undersökningen hade innehållit kroppsrörelser, då en viss karaktär kanske hade sett mera
skräckinjagande ut ställd i den valda påsen, om alla hade stått i samma, eller så hade
undersökningen påverkats av vilken posering som upplevdes som mera hotfull, om alla
karaktärerna hade fått stå i en unik posering . På det hela taget är det rimligt att anta att
studien inte har påverkats negativt på grund av att bakgrunder och kroppsrörelser/poseringar
har uteslutits.
Den valda undersökningsmetoden hade fördelen att det var förhållandevis lätt att hitta ett
flertal respondenter ur flera olika grupper och från flera olika platser i Sverige, då den var en
internetbaserad enkät. Hade undersökningen istället utförts med intervjuer eller en liknande
kvalitativ metod så hade urvalet av respondenter blivit betydligt smalare och det hade varit
svårare att dra slutsatser på grund av de relativt få respondenterna. Det har är dock svårare
att dra djupgående slutsatser av en undersökning utförd via en enkät, och det går inte att ställa
följdfrågor. För att minska denna nackdel har enkäten innehållit frågor där respondenten fått
svara fritt och med egna ord, men det kan hävdas att problemet kvarstår till viss del trots denna
åtgärd.
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7 Utvärdering
Undersökningens syfte var att jämföra formspråket hos två stereotyper bland antagonister
inom skräckgenren, och avgöra vilket av dessa formspråk som anses mest hotfullt i ett
skräckspels-scenario. Begreppet ”hotfullt” valdes då det är ett bredare begrepp än till exempel
”skräckinjagande” eller ”läskigt”. För att avgöra detta skapades ett fyra stycken bilder, varav
två bilder föreställde den ena stereotypen, ”Den lilla runda antagoniststereotypen”, vilken
utmärks av sina runda och lite barnsliga former,medan de två andra bilderna föreställde ”Den
långa, spetsiga antagoniststereotypen”, vilken utmärks av sin långa, smala siluett med många
spetsiga former.
Dessa bilder jämfördes senare med hjälp av en kvantitativ, nätbaserad enkät som lades upp på
flera svenska forum för diskussion om spel. I kapitlet nedan presenteras denna enkät,
enkätens resultat, pilotstudien som utformades inför enkätens skapande, samt en analys av
enkätens resultat.
7.1 Presentation av undersökningen
Undersökningen består av enkäten och pilotstudien.
7.1.1 Pilotstudien
Innan enkäten lades upp på internet utfördes en pilotstudie för att se om enkäten faktiskt
besvarade undersökningens frågeställning, och för att säkerställa att alla frågor var tydliga
nog. Pilotstudien utfördes på en liten grupp respondenter som valdes ut specifikt för att de
inte skulle tillhöra samma målgrupp, vilket ansågs nödvändigt för att skapa en så lättillgänglig
enkät som möjligt. Då pilotstudien var en direkt föregångare till den slutgiltiga enkäten är den
utformad på samma sätt (Appendix B). Respondenterna fick besvara enkäten som vanligt,
varefter de fick frågor om huruvida de tyckte att enkäten var tydlig, eller om det fanns några
punkter som de tyckte var otydliga. De fick också svara på om de saknade några utvalda
designelement som de tyckte var värda att ta med i enkäten. Sedan fick de också komma med
övriga synpunkter på enkäten, som kanske inte täcktes a de två tidigare frågor.
Respondenterna svarade att några av de utvalda designelementen var otydliga och behövde
anpassas, samt att några designelement borde byta namn, samt vissa borde bytas ut emot
andra designelement. De menade också att det skulle ha varit positivt med en fråga om hur
mycket respondenten spelar skräckspel eller tittar på skräckfilm. Vissa menade också att
enkäten borde ha ett försättsblad där ämnet och undersökningen introduceras tydligare. För
att förhindra att respondenternas svar färgades av förutfattade meningar om undersökningen
lades det inte till något försättsblad i den slutgiltiga versionen av enkäten, men pilotstudien
bidrog till ett antal förändringar i enkäten. Frågan om hur mycket respondenterna såg på
skräckfilm eller spelade skräckspel lades till som en av de första frågorna i enkäten, och några
av de utvalda designelementen, som tas upp specifikt i enkäten, ändrades. Bland annat så har
det som i pilotstudien refereras till som ”vapen” nu definierats tydligare, och kategorierna
”hår” och ”kläder” har lagts till.
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7.1.2 Enkäten
Enkäten (Appendix A) skapades i Google Forms (2018). Detta programmet valdes eftersom
att det är användarvänligt och snabbt att använda, samtidigt som det hjälper en att
sammanställa statistik baserat på respondenternas svar. Ordningen på frågorna i
undersökningen slumpades inte.
I enkätens första del fick respondenten svara på frågor om ålder, könsidentitet, samt en fråga
om hur ofta hen spelar skräckspel eller tittar på skräckfilm. Detta var för att få tydligare
statistik om vilka som besvarade enkäten, och för att få en uppfattning om hur erfarna
respondenterna var med skräckgenren. Frågan om hur ofta respondenterna konsumerade
skräckrelaterad media besvarades genom att respondenten fick kryssa i en av fyra rutor på en
skala ifrån ”Mycket sällan” till ”Mycket ofta”.
Efter de inledande frågorna fick respondenten se en bild, varefter respondenten fick svara på
hur hotfull de uppfattade karaktären i sin helhet. Också denna frågan besvarades med en skala
med fyra alternativ, ifrån ”Inte hotfull” till ”Mycket hotfull”. Därefter fick de besvara hur
hotfulla de uppfattade vissa utvalda designelement. Också denna besvarades med samma
skala som frågan ovan. Efter det fick respondenterna svara på om det var några andra
designelement som de uppfattade hotfulla, och de fick besvara denna fråga med hjälp av ett
fritext-fält. Denna fråga var dock inte obligatorisk. Samtliga fyra bilder presenterades på
samma sätt, dock med viss variation på vilka utvalda designelement som respondenterna fick
frågor om.
Enkäten publicerades på ett flertal svenska internetforum med fokus på spel eller diskussion
om spel. Utöver detta publicerades den också på ett antal allmänna diskussionsforum, också
dessa svenska. När enkäten publicerades gavs respondenterna mycket lite information om
ämnet. De fick veta att de själva inte behövde ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap om
skräckgenren, och de fick också veta att undersökningen var kopplad till ett examensarbete
vid Högskolan i Skövde.
Anledningen till att respondenterna fick så lite information var att de inte skulle börja dra
slutsatser om undersökningens syfte, och låta sina svar färgas av de slutsatserna. Därför fick
enkäten också titeln ”Studie om karaktärsdesign inom skräckgenren”.
7.2. Undersökningens resultat
Nedan presenteras undersökningens resultat.
Resultatet på de frivilliga frågorna med fritext-svar hittas i Appendix D.
7.2.1 Inledande frågor
Enkäten besvarades av 123 respondenter. Av dessa svarade 83 personer (67.5%) att de var
män, 38 personer (30.9%) att de var kvinnor, och 2 personer (1.6%) att de identifierade sig
som ”annat” (Appendix C). 13 personer (10.6%) tillhörde åldersgruppen ”<18”, 97 personer
(78.9%) tillhörde åldersgruppen ”18-30”, 12 personer (9.8%) tillhörde åldersgruppen ”31-45”,
och en person (0.8%) tillhörde åldersgruppen ”46<60”.
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Figur 14 Könsfördelningen bland respondenterna

Figur 15 Åldersfördelningen bland respondenterna. Notera att kategorierna ”19-30” & ”18-302 ska läsas som en
enda kategori.

Bland respondenterna menar 44.7% att de tittar på skräckfilm eller spelar skräckspel mycket
sällan, medan 20.3% menar att de gör så ganska sällan. 24.4% tittar på skräckfilm eller spelar
skräckspel ganska ofta, medan 10.6% menar att de gör så mycket ofta.
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Figur 16 Hur ofta respondenterna konsumerar media relaterat till skräckgenren

7.2.2 Den lilla runda antagoniststereotypen, manlig version
På huruvida den manliga karaktären som baserades på ”Den lilla runda
antagoniststereotypen” (Figur 1, Appendix E) såg hotfull ut svarade 18.7% av respondenterna
att den inte såg hotfull ut, medan 56.9% svarade att den såg lite hotfull ut, 20.3% svarade att
den såg ganska hotfull ut, och 4.1% svarade att den såg mycket hotfull ut.

Figur 17 Hur hotfull Liten rund manlig version upplevs i sin helhet

När de tillfrågades om hur hotfulla de upplevde vissa utvalda designelement svarade 40.7% av
respondenterna att de inte upplevde karaktärens ansiktsform som hotfull alls, medan 36.6%
upplevde den som lite hotfull, 15.4% upplevde den som ganska hotfull och 7.3% upplevde den
som mycket hotfull. 64.2% angav att de inte upplevde karaktärens hår som hotfullt alls, 30.9%
uppgav att de ansåg det vara lite hotfullt, 4.1% uppgav ”ganska hotfullt”, och 0.8% uppgav att
de upplevde karaktärens hår som mycket hotfullt.
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Figur 18 Hur hotfull Liten rund manlig versions ansiktsform upplevs

Figur 19 Hur hotfull Liten rund manlig versions hår upplevs

12.2% tyckte inte att karaktärens ögon var hotfulla överhuvudtaget, 23.6% tyckte att de var lite
hotfulla, 48.8% upplevde dem som ganska hotfulla och 15.4% uppgav att de tyckte att
karaktärens ögon var mycket hotfulla. 20.3% av respondenterna uppgav att de inte tyckte att
karaktärens ögonbryn var hotfulla alls, 34.1% upplevde ögonbrynen som lite hotfulla, 35%
uppgav att de upplevdes som ganska hotfulla och 10.6% upplevde dem som mycket hotfulla.
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Figur 20 Hur hotfull Liten rund manlig versions ögon upplevs

Figur 21 Hur hotfull Liten rund manlig versions ögonbryn upplevs

49.6% av de respondenterna svarade att de inte tyckte att karaktärens kläder var hotfulla alls,
28.5% upplevde dem som lite hotfulla, 17.9% upplevde dem som ganska hotfulla och 4.1%
uppgav att de ansåg karaktärens kläder vara mycket hotfulla.
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Figur 22 Hur hotfull Liten rund manlig versions kläder upplevs

Karaktärens kroppsform uppfattades inte som hotfull alls av 59.3% av respondenterna, medan
21.1% uppfattade den som lite hotfull, 15.4% uppfattade den som ganska hotfull och 4.1%
uppfattade den som mycket hotfull.

Figur 23 Hur hotfull Liten rund manlig versions kroppsform upplevs

Mejseln som karaktären håller i uppfattades inte som hotfull av 11.4% av respondenterna,
medan 26.8% uppfattade den som lite hotfull, 41.5% som ganska hotfull, och 20.3%
uppfattade mejseln som mycket hotfull.
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Figur 24 Hur hotfull Liten rund manlig versions mejsel upplevs

7.2.3 Den lilla runda antagoniststereotypen, kvinnlig version
Den kvinnliga versionen av ”Den lilla runda antagoniststereotypen” (Figur 2, Appendix E)
uppfattades i sin helhet inte som hotfull av 4.1%, lite hotfull av 8.9%, ganska hotfull av 50.4%,
och mycket hotfull av 36.6%.

Figur 25 Hur hotfull Liten rund kvinnlig version upplevs i sin helhet

När de tillfrågades om hur hotfulla de upplevde specifika designelement som förekommer hos
”Den lilla runda antagoniststereotypen” svarade 34.1% att karaktärens ansiktsform inte var
hotfull alls, medan 33.3% upplevde den som lite hotfull, 17.9% angav att den var ganska
hotfull, och 14.6% upplevde den som mycket hotfull.
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Figur 26 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions ansiktsform upplevs

27.6% av de tillfrågade svarade att de inte uppfattade karaktärens hår som hotfullt, och lika
många svarade att de uppfattade det som lite hotfullt. 30.9% av respondenterna svarade att
det var ganska hotfullt, och 13.8% svarade att de uppfattade håret som mycket hotfullt.

Figur 27 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions hår upplevs

Endast 5.7% av respondenterna uppger att karaktärens ögon inte uppfattas som hotfulla alls,
medan 9.8% menar att de är lite hotfulla, 32.5% uppger att de tycker att ögonen är ganska
hotfulla och 52% av respondenterna upplevde dem som mycket hotfulla. Vad gäller
karaktärens ögonbryn så uppfattade 44.7% dem inte som hotfulla, medan 35.8% uppfattade
dem som lite hotfulla, 14.6% uppfattade dem som ganska hotfulla och 4.9% uppfattade

dem som mycket hotfulla.
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Figur 28 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions ögon upplevs

Figur 29 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions ögonbryn upplevs

11.4% av respondenterna uppfattade inte karaktärens klädsel som hotfull alls, medan 26%
uppfattade den som lite hotfull, 42.3% uppfattade den som ganska hotfull och 20.3% av
respondenterna ansåg att karaktärens klädsel var mycket hotfull. Vad gäller karaktärens
kroppsform i övrigt så ansåg 38.2% av respondenterna att karaktärens kroppsform inte var
hotfull alls, medan 39.8% upplevde den som lite hotfull, 15.4% som ganska hotfull och 6.5%
upplevde karaktärens kroppsform som mycket hotfull.
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Figur 30 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions kläder upplevs

Figur 31 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions kroppsform upplevs

På frågan hur hotfull de upplevde karaktärens kniv svarade 0.8% av respondenterna att de
inte uppfattade den som hotfull överhuvudtaget, medan 4.9% upplevde den som lite hotfull,
34.1% upplevde den som ganska hotfull och 60.2% upplevde den som mycket hotfull.
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Figur 32 Hur hotfull Liten rund kvinnlig versions kniv upplevs

7.2.4 Den långa spetsiga antagoniststereotypen, manlig version
15.4% av respondenterna svarade att de inte tyckte att helhetsintrycket från den manliga
versionen av ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen (Figur 3, Appendix E) var hotfullt,
39.8% tyckte att det var lite hotfullt, 33.3% tyckte att det var ganska hotfullt och 11.4% tyckte
att det var mycket hotfullt.

Figur 33 Hur hotfull Lång spetsig manlig version upplevs i sin helhet

48.8% tyckte inte att karaktärens ansiktsform var hotfull, 29.3% tyckte att den var lite hotfull,
19.5% tyckte att den var ganska hotfull, och 2.4% tyckte att den var mycket hotfull. 63.4%
tyckte inte att karaktärens hatt var hotfull, 26% tyckte att den var lite hotfull, 8.1% tyckte att
den var mycket hotfull och 2.4% tyckte att den var mycket hotfull.
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Figur 34 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ansiktsform upplevs

Figur 35 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions hatt upplevs

Av de tillfrågade svarade 67.5% att de inte ansåg att karaktärens ögon var hotfulla, 22% ansåg
att ögonen var lite hotfulla, 9.8% ansåg att de var ganska hotfulla och 0.8% tyckte att de var
mycket hotfulla. 67.5% svarade också att ögonbrynen inte var hotfulla överhuvudtaget, medan
23.6% tyckte att de var lite hotfulla, 7.3% tyckte att de var ganska hotfulla och 1.6% uppfattade
karaktärens ögonbryn som mycket hotfulla.
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Figur 36 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ögon upplevs

Figur 37 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ögonbryn upplevs

35.8% uppger att de inte tyckte att karaktärens kläder var hotfulla, 31.7% ansåg dem vara lite
hotfulla, 26.8% angav dem som ganska hotfulla och 5.7% tyckte att karaktärens kläder var
mycket hotfulla.

41

Figur 38 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions kläder upplevs

30.9% av respondenterna uppgav att de inte uppfattade karaktärens kroppsform som hotfull,
medan 25.2% uppgav den som lite hotfull, 30.1% ansåg den ganska hotfull och 13.8% uppgav
att de uppfattade karaktärens kroppsform som mycket hotfull.

Figur 39 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions kroppsform upplevs

1.6% av respondenterna ansåg inte karaktärens klor vara hotfulla alls, 16.3% angav dem som
lite hotfulla, 30.9% ansåg dem vara ganska hotfulla och hela 51.2% tyckte att de var mycket
hotfulla.
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Figur 40 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions klor upplevs

7.2.5 Den långa spetsiga antagoniststereotypen, kvinnlig version
Den kvinnliga versionen av ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen” (Figur 4, Appendix E)
uppfattades inte som hotfull av 3.3% av respondenterna, medan 17.9% upplevde henne som
lite hotfull, 50.4% upplevde henne som ganska hotfull och 28.5% upplevde henne som mycket
hotfull.

Figur 41 Hur hotfull Lång spetsig kvinnlig version upplevs i sin helhet

Av de tillfrågade uppgav 10.6% att karaktärens ansiktsform inte var hotfull, 18.7% upplevde
den som lite hotfull, 44.7% upplevde den som ganska hotfull och 26% upplevde den som
mycket hotfull. 22.8% av respondenterna uppgav att de inte tyckte att karaktärens hår var
hotfullt alls, 35% tyckte att det var lite hotfullt, 30.9% upplevde det som ganska hotfullt och
11.4% upplevde det som mycket hotfullt.
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Figur 42 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ansiktsform upplevs

Figur 43 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions hår upplevs

3.3% upplevde inte karaktärens ögon som hotfulla, 13% upplevde dem som lite hotfulla, 42.3%
som ganska hotfulla och 41.5% som mycket hotfulla. 25.2% upplevde inte karaktärens
ögonbryn som hotfulla, 43.1% upplevde dem som lite hotfulla, 21.1% som ganska hotfulla och
10.6% som mycket hotfulla.
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Figur 44 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ögon upplevs

Figur 45 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions ögonbryn upplevs

17.9% av de tillfrågade uppgav att de inte upplevde karaktärens kläder som hotfulla, 31.7%
uppgav att de uppfattade dem som lite hotfulla, 35.8% som mycket hotfulla, och 14.6%
uppfattade dem som mycket hotfulla. 30.1% ansåg att karaktärens kroppsform inte var hotfull,
36.6% upplevde den som lite hotfull, 25.2% som ganska hotfull och 8.1% som mycket hotfull.
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Figur 46 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions kläder upplevs

Figur 47 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions kroppsform upplevs

Av de tillfrågade uppgav endast 1.6% att de inte tyckte att karaktärens klor var hotfulla, medan
19.5% upplevde dem som lite hotfulla, 32.5% upplevde dem som ganska hotfull och 46.3%
upplevde dem som mycket hotfulla.
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Figur 48 Hur hotfull Lång spetsig manlig versions klor upplevs

7.3 Analys
7.3.1 Den lilla runda antagoniststereotypen
De flesta respondenterna tyckte inte att den manliga versionen av ”Den lilla runda
antagoniststereotypen var särskilt hotfull, då 75.6% svarade att de uppfattade den som lite
hotfull, eller inte hotfull alls. Den kvinnliga varianten uppfattades däremot som lite eller inte
hotfull av endast 13% av respondenterna. De drag som respondenterna uppfattade som mest
hotfulla hos den manliga varianten var karaktärens ögon, ögonbryn och framförallt
karaktärens mejsel. Då dessa drag, kanske framförallt mejseln, har ganska spetsiga former så
stämmer det överens med hypotesen att spetsiga former uppfattas som hotfulla (Larson,
Aronoff & Steuer 2011, s405). De drag som respondenterna upplevde som minst hotfulla,
karaktärens ansiktsform och karaktärens hår, har mycket runda former och detta resultatet
stämmer alltså också överens med teorin att spetsiga former upplevs som hotfulla, medan
runda inte gör det. Karaktärens ansiktsform var också ett exempel på vad Isbister (2006, s11)
kallar för ”babyface”, vilket hon menar upplevs som ett icke-hotfullt drag.
De drag som respondenterna tycker är mest hotfulla på den kvinnliga versionen var
karaktärens ögon och karaktärens kniv. Karaktärens kniv var, precis som den manliga
versionens mejsel, spetsig, och detta antyder också att spetsiga former upplevs som hotfulla.
Karaktärens ögon är dock förhållandevis runda, och respondenternas olust inför karaktärens
ögon kan förklaras med att de saknar pupiller, vilket nämns flera gånger i fritext-svaren
(Appendix D). Att denna karaktärens ögonbryn inte upplevdes som hotfulla tyder också på ett
samband mellan nedåtvända V-former och upplevd hotfullhet, eftersom att de, till skillnad
från den manliga versionens ögonbryn, inte är nedåtvända.
Det är de två versionerna av ”Den lilla runda antagoniststereotypen” som har fått flest fritextsvar från respondenterna, och det är tydligt att respondenterna saknar några designval som
inte togs med som särskilt utvalda drag i enkäten, främst bland dessa är kanske blodfläckarna
på den kvinnliga versionens kläder. De upplever också den manliga versionens hela
ansiktsuttryck som hotfullt, men menar att det inte är på grund av ett särskilt drag. Många
respondenter påpekar också att den manliga versionen ser ut som ett barn och att kontrasten
mellan barnsliga drag och de mer hotfulla dragen gör bilden mer hotfull.
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7.3.2 Den långa, spetsiga antagoniststereotypen
Den manliga versionen av ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen” upplevs inte som
hotfull, eller endast som lite hotfull, av 55.2% av respondenterna, medan samma siffra för den
kvinnliga versionen inte är mera än 21.2%, vilket antyder att den kvinnliga versionen upplevs
som betydligt mycket mer hotfull än den manliga versionen. Det enda drag som upplevs
hotfullt på den manliga versionen är karaktärens klor, vilka hela 51.2% av respondenterna
upplevde som hotfulla, vilket också detta antyder att teorin som framför av Larson et. al.,
nämligen den att spetsiga former upplevs som hotfulla, är korrekt. Varken karaktärens
ansiktsform, hatt, ögon eller ögonbryn uppfattas som hotfulla av särskilt många respondenter,
och karaktärens kroppsform uppfattas som icke eller lite hotfull av 56.1%, vilket överraskar
eftersom att karaktären har en ganska spetsig siluett. Det är också svårt att skönja något ifrån
fritext-svaren då denna karaktären bara har fått tre stycken fritext-svar. Flera av dessa menar
dock att karaktärens ”siluett” och ”hållning” upplevs som hotfull, samt att han påminner om
en affärsman. Att karaktärens smala ansiktsform inte upplevs som hotfull av respondenterna
var också oväntat, då det är den totala motsatsen till ett ”babyface” (Isbister s.11)
De drag som upplevs mest hotfull hos den kvinnliga versionen av ”Den långa, spetsiga
antagoniststereotypen” är karaktärens ansiktsform, ögon och klor. Detta stämmer överens
med vad Larson et. al. (s.405) skriver om spetsiga respektive runda former, eftersom att
karaktärens ansiktsform, och kanske främst karaktärens klor, har mycket spetsiga former. Det
stämmer också överens med Isbisters teori om ”babyface”, då detta ansiktet på många sett är
babyfacets motsats (Isbister s.11). Att respondenterna upplevde hennes ögon som hotfulla kan
också denna gången kanske förklaras av att hon saknar pupiller, något som nämns i
respondenternas fritext-svar.
Respondenterna påpekar också att denna karaktären ser betydligt mindre mänsklig ut än de
andra tre karaktärerna, vilket kan tyda på brister i artefakten. Detta, som förstärks med de
oväntade resultaten ifrån den manliga versionen av ”Den långa, spetsiga
antagoniststereotypen”, gör det lite svårt att dra slutsatser av denna undersökning.
7.4 Slutsatser
Detta arbete var menat att jämföra formspråket hos två stereotyper bland antagonister inom
skräckgenren, och undersöka vilket av dessa två formspråk som upplevs som mest hotfullt i
ett skräckspels-scenario.
Resultatet visar att ”Den långa, spetsiga antagoniststereotypen” upplevs som lite mer hotfull
än ”Den lilla runda antagoniststereotypen, men skillnaden är inte särskilt stor mellan de två
formspråken. Resultatet visar också att skillnaden på mellan hur de kvinnliga och de manliga
versionerna upplevs är större än skillnaden på hur de två formspråken upplevs.
Fortsättningsvis visar resultatet av undersökningen på likheter med vad Larson, Aronoff &
Steuer (2011, s.405) menar är skillnader i hur hotfulla spetsiga former upplevs kontra runda
former, då undersökningen tyder på att de drag med spetsiga former upplevdes som mer
hotfulla än de drag med runda former. Till exempel upplevdes ”Den lilla runda manliga
antagoniststereotypens” mejsel och ögonparti, karaktärens två kanske spetsigaste former, som
särskilt hotfulla, medan karaktären i allmänhet inte framstod som särskilt skräckinjagande
Undersökningen visar också delvis på likheter med Isbisters teori om ”babyface” (2006, s.11),

då respondenterna har beskrivit ”Den lilla runda manliga antagoniststereotypens”
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ansiktsform och dess andra runda partier som de minst hotfulla dragen. Också i den
kvinnliga versionen av ”Den lilla runda antagoniststereotypen” uppfattas de runda
formerna, och främst ansiktsformen, som mindre hotfulla än de spetsiga dragen.
Respondenterna upplevde också att kontrasten mellan de barnsliga formerna hos de
båda versionerna av ”Den lilla runda antagoniststereotypen”, som till exempel de
runda ansiktena och stora huvudena, och de mera traditionellt hotfulla dragen och
designvalen som till exempel de vassa föremålen i deras händer, den manliga
versionens arga ansiktsuttryck och blodet på den kvinnliga versionens kläder, gjorde
att karaktärerna framstod som mer hotfulla.
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8 Avslutande diskussion
8.1 Sammanfattning
Meningen med undersökningen var att jämföra formspråket hos två stereotyper bland
antagonister inom skräckgenren, ”Den lilla runda antagoniststereotypen” och ”Den långa,
spetsiga antagoniststereotypen”, och sedan undersöka vilket av dessa formspråk som
upplevdes som mest hotfullt i ett skräckspels-scenario.
Större delen av efterforskningsarbetet spenderades med att undersöka diverse antagonister
inom skräckgenren för att kunna definiera de två olika stereotyperna ordentligt. Delar av tiden
spenderades också med att undersöka fenomenet stereotyper, stereotypernas historia, samt
skräckgenren i allmänhet.
Resultatet från de 123 respondenterna visar att ”Den långa, spetsiga skräckantagonisten”
upplevs som marginellt mera hotfull än ”Den lilla runda skräckantagonisten”, men resultaten
är otydliga, vilket delvis kan bero på brister i den grafiska artefakt som framtagits för att
genomföra undersökningen. Vissa grupper är också överrepresenterade bland
respondenterna, vilket också kan bidra till att resultatet inte är helt pålitligt. Resultaten visade
dock på vissa mer eller mindre tydliga likheter med tidigare forskning.
8.2 Diskussion
Undersökningen genomfördes utan att respondenterna behövde lämna fler personuppgifter
än könsidentitet och ålder, och medverkande var frivilligt. Undersökningen var tillgänglig för
respondenter under 18 år, men eftersom att den var helt anonym, och eftersom att den främst
riktade sig till vuxna, gjordes inga särskilda avvägningar för de yngre respondenternas skull.
Detta upplägg gör att undersökningen genererar relativt få forskningsetiska problem. När
undersökningen lades upp på nätet fick respondenterna veta att undersökningen var relaterad
till skräckgenren, och att den innehöll bilder. Ytterligare hänsyn till att folk eventuellt kan bli
skrämda av bilderna och ämnet togs inte, eftersom att bilderna inte ansågs grafiska nog att
rättfärdiga en sådan varning.
Då de fyra karaktärerna föreställer både manliga och kvinnliga karaktärer har genusfrågor
varit en del av arbetet med undersökningen, och under skapandet av den grafiska artefakten
(Appendix E) var det en viktig del i skapandeprocessen. Särskilda beslut som tagits med genus
i åtanke har varit att till exempel lägga till mera kläder på den kvinnliga versionen av ”Den
långa, spetsiga antagoniststereotypen”, som ju är främst inspirerad av den ganska avklädda
karaktären The Witch (Left 4 Dead 2008). Också den kvinnliga versionen av ”Den lilla runda
antagoniststereotypen” har mera kläder på sig än de karaktärer som den inspirerats av,
däribland Alma Wade (F.E.A.R. 2005).
Undersökningen var någorlunda lyckad då den lyckades visa att det ena formspråket (Den
långa, spetsiga antagoniststereotypens) upplevdes som marginellt mera hotfullt av
respondenterna, och undersökningen lyckades också visa på likheter med tidigare forskning,
däribland Isbisters teori om att ”babyface”-liknande ansikten inte upplevs som hotfulla (2006,
s.11), och Larson, Aronoff & Steuers teori om att spetsiga former, och då främst nedåtvända
V-former, upplevs som hotfulla (2011, s.405). Undersökningen hade dock ett antal brister.
Skillnaderna mellan de två formspråken var betydligt mindre än skillnaderna mellan hur
hotfulla de manliga karaktärerna upplevdes respektive de kvinnliga karaktärerna. Detta kan
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bero på ett antal faktorer i den grafiska artefakten, vilket påverkar undersökningens
trovärdighet.
Ett potentiellt misstag med den grafiska artefakten var att de kvinnliga karaktärerna gavs flera
drag som kunde förväntas upplevas hotfulla än de manliga karaktärerna. De kanske främsta
bland dessa var att båda de kvinnliga karaktärerna gavs ögon som saknade pupiller. Detta
verkade vara ganska vanligt bland kvinnliga karaktärer bland båda stereotyperna, vilket var
varför det togs med i artefakten, men det kan ha påverkat undersökningen negativt, särskilt
som ögon utan pupiller inte har någon särskild koppling till huruvida en karaktär ser spetsig
eller rund ut. Ytterligare ett sådant misstag var att måla blod på kläderna på den kvinnliga
versionen av ”Den lilla runda antagoniststereotypen”. Detta har inte heller något med spetsig
eller rund form att göra, och av fritext-svaren att döma så har denna detaljen påverkat
respondenternas uppfattning av denna karaktären ganska mycket. Dessa faktorer kan ha
bidragit till att de kvinnliga varianterna av de båda antagoniststereotyperna upplevdes som
betydligt mycket mer hotfulla än deras manliga motsvarigheter. Faktum är att skillnaden
mellan hur de kvinnliga och de manliga versionerna upplevdes var betydligt större än
skillnaden mellan hur de två stereotyperna upplevs, vilket indikerar att artefakten har stora
brister, främst i den bemärkelsen att karaktärerna som var menade att avbilda samma
stereotyp skiljer sig så mycket i formspråket att man kan ifrågasätta om undersökningens
frågeställning har besvarats på ett korrekt och tydligt sätt. Något som ger ytterligare stöd till
hypotesen att artefakten är otillräcklig med avseende på hur hotfulla manliga kontra kvinnliga
karaktärer upplevs är att Shen et. al. (2016) påpekar att stereotypt maskulina ansiktsformer
anses mer hotfulla och skräckinjagande än stereotypt kvinnliga ansiktsformer.
Det finns också en risk att de dragen som främst utmärker stereotyperna som undersökningen
fokuserade på inte har definierats tillräckligt väl, och att undersökningen därmed inte har
lyckats isolera att det var just de spetsiga eller runda formerna som avgjorde hur
respondenterna upplevde de olika karaktärerna. I enkäten tillfrågades respondenterna t.ex.
hur hotfulla karaktärernas kläder upplevdes, vilket inte nödvändigtvis har med karaktärens
formspråk att göra. Kläder som till exempel kostym eller formell överrock kan eventuellt
upplevas som hotfulla, eller åtminstone mer hotfulla, jämfört med den långa, spetsiga
kvinnliga karaktärens trasiga kläder då det bildas en ojämn maktbalans av klädvalet. Att en
sådan aspekt inte bara har medtagits i den grafiska artefakten utan också har fått stå delvis i
fokus i enkäten kan ha fått respondenterna att skifta fokus från karaktärernas själva formspråk
till andra aspekter som studien inte har haft som mål att undersöka.
Så här i efterhand så borde förarbetet inför artefakten ha fokuserat betydligt mycket mer på
att analysera exakt vilka karaktärsdrag som definierar de två olika stereotyperna, och
karaktärerna som sedan användes i undersökningen borde ha designats mera könsneutralt för
att minska risken att karaktärernas kön påverkade hur respondenterna svarade. Karaktärer
som avbildade samma stereotyp borde också ha haft mera uniforma drag så att båda
karaktärerna i t.ex. kategorin ”Den långa spetsiga antagoniststereotypen” hade mer liknande
drag. Ytterligare en aspekt som kanske hade förenklat undersökningen och förbättrat
artefakten hade varit att begränsa antalet drag som respondenterna fick frågor om. Dessa
frågor borde kanske ha begränsats enbart till drag som kan kopplas direkt till de två
stereotyperna som undersökningen var ämnat att analysera. Kort sagt borde artefakten ha fått
mycket tydligare begränsningar.
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Den grafiska artefakten har dock flera fördelar. Främst bland dem är nog att den introducerar
ny information i ämnet, då en jämförande undersökning om just dessa frågorna inte verkar ha
gjorts tidigare. Den har också, trots sina brister, kunnat visa på skillnader i hur folk uppfattar
olika formspråk, och den har kunnat förstärka tidigare teorier om formlära, som till exempel
Isbisters åsikter om babyface-fenomenet, och Larson, Aronoff & Steuers teori om hur spetsiga
respektive runda former uppfattas. Den enhetliga grafiska stilen och de neutrala poserna, samt
valet att inte färglägga karaktärerna har också begränsat antalet faktorer som kunnat påverka
undersökningen negativt
Fritext-svaren har också visat sig generera en del problem, då förhållandevis få respondenter
har valt att ge fritext-svar så har det varit ganska svårt att bedöma resultatet av dem med
säkerhet. Det ska dock påpekas att fritext-fälten har bidragit med ett antal intressanta insikter
i hur respondenterna har resonerat, och med facit i hand var det nog bra att ha med dem som
en del av undersökningen. Totalt sett har de hjälpt undersökningen mer än de har stjälpt den.
Det är också tydligt att vissa grupper dominerar denna undersökningen, då män utgör 67.5%
av respondenterna, och åldersgruppen ”18-30” utgör 78.9% av respondenterna. Detta kan i
sin tur ha påverkat undersökningens resultat. En rimlig anledning till denna
överrepresentation kan vara att enkäten lades upp på nätet, och då främst på forum med fokus
på datorspel och relaterade ämnen. Det är fullt möjligt att män i åldern 18-30 dominerar de
delarna av internet.
8.3 Fortsatt forskning
Då undersökningen till stor del är dominerad av respondenter från ett par demografiska
grupper (män utgör 67.5% av respondenterna, och personer i åldern 18-30 utgör 78.9% av
respondenterna) så hade det varit intressant att se hur resultaten hade skiljt sig om en annan
grupp utgjorde majoriteten av respondenterna. En undersökning som fördjupade sig i
eventuella skillnader mellan vad olika demografiska grupper uppfattar som
hotfullt/skräckinjagande hade fördjupat kunskapen om formlära relaterat till skräck avsevärt.
En eventuell metod för att åstakomma detta skulle vara att genomföra undersökningen via
andra forum, eller till och med genom att utesluta en internetbaserad enkät helt och hållet och
använda en analog enkät.
Ytterligare en variant hade varit att genomföra en liknande undersökning genom att använda
sig av kvalitativa intervjuer med respondenterna. Detta hade kunnat ge en mer djupgående
bild av hur respondenterna faktiskt uppfattar den grafiska artefaktens former, och det hade
möjliggjort följdfrågor, vilket inte var möjligt i denna undersökningen.
En liknande studie till den här, i vilken denna studies eventuella brister korrigeras, hade också
varit av intresse då den hade kunnat ge en tydligare bild av hur olika grafiska formspråk
uppfattas. En sådan studie hade också kunnat antingen bekräfta eller ifrågasätta resultaten av
denna studie och tidigare relaterad forskning, vilket hade bidragit med en djupare förståelse
för formlära.
Kontrasten mellan de runda karaktärernas barnsliga drag och de mera hotfulla dragen är ett
annat område att undersöka djupare, då många respondenterna påpekade denna kontrast
som något som fick karaktärerna att framstå som hotfulla. Det verkar inte finnas någon
tidigare forskning om denna kontrast, vilket gör detta ämne till en utmärkt kandidat till
framtida forskning.
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Appendix A Här redovisas undersökningens enkät.
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Appendix B
Här redovisas undersökningens pilotstudie.
Hur gammal är du?

Könsidentitet

Man

Kvinna

Övrigt

Om den ovanstående karaktären var en antagonist i ett skräckspel, hur hotfull anser du att
karaktären ser ut? På denna skalan är 1 ”inte hotfull”, medan 5 är ”mycket hotfull”.

1

2

Hur hotfulla upplever du följande drag:

64

3

4

5

Ansiktsform

1

2

3

4

5

Ögon

1

2

3

4

5

Kläder

1

2

3

4

5

Vapen

1

2

3

4

5

Kroppsform

1

2

3

4

5

(Frivillig fråga) Något annat i bilden du uppfattar som hotfullt? Skriv gärna varför.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
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Om den ovanstående karaktären var en antagonist i ett skräckspel, hur hotfull anser du att
karaktären ser ut? På denna skalan är 1 ”inte hotfull”, medan 5 är ”mycket hotfull”.

1

2

3

4

5

Hur hotfulla upplever du följande drag:

Ansiktsform

1

2

3

4

5

Ögon

1

2

3

4

5

Kläder

1

2

3

4

5

66

Vapen

Kroppsform

1

2

1

2

3

3

4

4

5

5

(Frivillig fråga) Något annat i bilden du uppfattar som hotfullt? Skriv gärna varför.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________

Om den ovanstående karaktären var en antagonist i ett skräckspel, hur hotfull anser du att
karaktären ser ut? På denna skalan är 1 ”inte hotfull”, medan 5 är ”mycket hotfull”.
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1

2

3

4

5

Hur hotfulla upplever du följande drag:

Ansiktsform

1

2

3

4

5

Ögon

1

2

3

4

5

Kläder

1

2

3

4

5

Klor

1

2

3

4

5

Kroppsform

1

2

3

4

5

(Frivillig fråga) Något annat i bilden du uppfattar som hotfullt? Skriv gärna varför.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
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Om den ovanstående karaktären var en antagonist i ett skräckspel, hur hotfull anser du att
karaktären ser ut? På denna skalan är 1 ”inte hotfull”, medan 5 är ”mycket hotfull”.

1

2

3

4

5

Hur hotfulla upplever du följande drag:

Ansiktsform

1

2

3

4

5

Ögon

1

2

3

4

5

Kläder

1

2

3

4

5
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Klor

Kroppsform

1

2

1

3

2

4

3

5

4

5

(Frivillig fråga) Något annat i bilden du uppfattar som hotfullt? Skriv gärna varför.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
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Appendix C
Här redovisas undersökningens resultat.

Notera att kategorierna ”19-30” & ”18-302 ska läsas som en enda kategori.

Resultat för Liten rund antagoniststereotyp, manlig version:
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Resultat för Liten rund antagonistkaraktär, kvinnlig version:
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Resultat för Lång, spetsig antagoniststereotyp, manlig version:
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Resultat för Lång, spetsig antagoniststereotyp, kvinnlig version:
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Appendix D
Här redovisas samtliga respondenters fritextsvar. 1 står för fritextsvaret under ”Figur 1”, 2 för
fritextsvaret under ”Figur 2” o.s.v.
Eftersom att fritextsvaren var frivilliga har många respondenter valt att bara svara på vissa,
eller inga, av frågorna.

Resp. 1

1: 2: 3: 4: -

Resp. 2

1: 2: 3: 4: -

Resp. 3

1: 2: 3: 4: -

Resp. 4
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 5

1: 2: 3: 4: -

Resp. 6

1: 2: 3: 4: -

Resp. 7

1: Barn är obehagliga
2: 3: 4: -

Resp. 8

1: Att det väldigt tydligt är ett barn och att denne är stel och arg
84

2: Blodsplattret på kläderna vid kniven, verkar ganska ominous
3: 4: -

Resp. 9

1: 2: 3: 4: -

Resp. 10

1: Munnens form och att karaktären visar tänderna.
2: Själva kläderna är inte hotfulla. Men det faktum att kläderna har fläckar (antar att det är
blodfläckar) på den sida där hon håller i kniven så upplevs det som mer hotfullt.
3: 4: Överläppen har dragits upp och tänderna visas.

Resp. 11

1: 2: 3: 4: -

Resp. 12

1: -
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2: 3: 4: -

Resp. 13

1: Det oskuldsfulla gör det mer obehagligt. Föreställer mig att han är snabb och bits, på ett
otrevligt sätt.
2: Blodet och ögonen gör det mer uppenbart att hon är suspekt. Hade varit mer beredd på om
hon försökt hugga mig
3: Tror siluetten skrämmer mig mer. Att ansiktet är så tydligt, riktat rätt mot betraktaren, gör
att det känns mer neutralt. Som en affärsman eller whatevs som har extremt snabbväxande
naglar.
4: Ser sliten och ociviliserad ut, fiskmänniska från flottigt avlopp. Tror undersökningen tjänat
på att jämföra munnen snarare än ex. ögonbrynen - eftersom jag känner att denna och den
första bilden är mer aggressiva, den öppna munnen ger det ett lite mer vildsint intryck?
Speciellt med taggiga tänder som i den här bilden. Lycka till med arbetet

Resp. 14

1: 2: 3: 4: -

Resp. 15

1: Inte ett specifikt element i ansiktet, men alla delar ihop. Däribland munnen.
2: 3: 4: -
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Resp. 16

1: 2: 3: 4: Bakgrunden

Resp. 17

1: 2: 3: 4: -

Resp. 18

1: 2: 3: 4: -

Resp. 19

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 20

1: 2: 3: 4: -

Resp. 21

1: 2: 3: 4: -

Resp. 22

1: Ansiktsuttrycket gör att bilden ser hotfull ut
2: 3: 4: -

Resp. 23

1: 2: 3: 4: -

Resp. 24
88

1: Skuggorna
2: Blodet
3: 4: De långa armarna

Resp. 25

1: 2: Bloddroppar på kläderna känns ju inte direkt betryggande.
3: 4: -

Resp. 26

1: 2: 3: 4: -

Resp. 27

1: 2: Det är svårt att komma ifrån blodet på kläderna, handen och kniven. Hade det varit en
leende flicka med pupiller och utan blod på kläderna, men annars densamma som ovan, skulle
hon inte alls vara lika hotfull.
3: 4: -

89

Resp. 28

1: 2: 3: 4: -

Resp. 29

1: 2: 3: 4: -

Resp. 30

1: 2: Blodstänkta kläder. Tomt ansiktsuttryckt. Hon ser ut som om hon dödat förut och inte blivit
berörd av det.
3: 4: -

Resp. 31

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 32

1: 2: 3: 4: -

Resp. 33

1: 2: 3: 4: -

Resp. 34

1: 2: Blodet på kläderna
3: Nej.
4: Nej

Resp. 35

1: 2: Blod (jag tolkar det som blod iaf)
3: 4: -

Resp. 36
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1: Munn 3 av 4
2: Ögonfärg 4 av 4
3: 4: Ögonfärg 4 av 4

Resp. 37

1: Ansiktsuttrycket
2: Brist på mänskliga känslor
3: 4: -

Resp. 38

1: 2: 3: 4: -

Resp. 39

1: 2: 3: 4: -

Resp. 40
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 41

1: 2: 3: 4: -

Resp. 42

1: 2: 3: 4: -

Resp. 43

1: 2: 3: 4: -

Resp. 44

1: Ansiktsuttrycket
93

2: Ansiktsuttrycket som helhet även om ögonen är det mest hotfulla
3: 4: Hela karaktären i sig uppfattas som hotfull eftersom den har mindre mänskliga drag än
exempelvis de andra karaktärerna. Blir därmed svårare att relatera till och/eller förutse hur
karaktären reagerar, vilket gör den hotfull

Resp. 45

1: Munnens form. Den förstärker ögonbrynens vinkel och bidrar till en helhetsbild.
2: 3: Hållningen på karaktären. Det upplevs som att han är något framåtlutad, vilket ger ett
intryck av att han är uppmärksam/alert.
4: Hållningen på denna karaktär upplevs som väldigt avslappnad vilket inte bidrar till en
hotfull stämning.

Resp. 46

1: 2: 3: 4: -

Resp. 47

1: 2: 3: 4: -

Resp. 48
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 49

1: 2: 3: 4: -

Resp. 50

1: 2: 3: 4: -

Resp. 51

1: 2: 3: 4: -

Resp. 52
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 53

1: 2: 3: 4: -

Resp. 54

1: 2: 3: 4: -

Resp. 55

1: 2: 3: 4: -

Resp. 56

1: 96

2: Blodet på klänningen i kombination med kniv. Något har dött här.
3: 4: Uncanny valley varning.

Resp. 57

1: 2: 3: 4: -

Resp. 58

1: 2: 3: 4: -

Resp. 59

1: 2: 3: 4: -

Resp. 60

1: 2: 97

3: 4: -

Resp. 61

1: 2: 3: 4: -

Resp. 62

1: 2: 3: 4: -

Resp. 63

1: 2: Blodstänket på kläderna och kniven.
3: 4: -

Resp. 64

1: 2: 3: 98

4: -

Resp. 65

1: 2: 3: 4: -

Resp. 66

1: 2: 3: 4: -

Resp. 67

1: 2: 3: 4: -

Resp. 68

1: 2: Stänk på kläder och kniv som antagligen är blod
3: 4: 99

Resp. 69

1: 2: 3: 4: -

Resp. 70

1: 2: 3: 4: -

Resp. 71

1: 2: 3: 4: -

Resp. 72

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 73

1: 2: 3: 4: -

Resp. 74

1: 2: 3: 4: -

Resp. 75

1: 2: 3: 4: -

Resp. 76

1: 2: 3: 4: -

Resp. 77
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 78

1: 2: 3: 4: -

Resp. 79

1: 2: 3: 4: -

Resp. 80

1: 2: 3: 4: -

Resp. 81

102

1: 2: 3: 4: -

Resp. 82

1: 2: Hennes heldöda blick och ansikte känns extra hotfullt eftersom det saknar känslouttryck.
Därför känns det hela mer psykopatiskt/hjälplöst.
3: 4: -

Resp. 83

1: 2: 3: 4: -

Resp. 84

1: 2: 3: 4: -

Resp. 85
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1: 2: 3: 4: -

Resp. 86

1: 2: 3: 4: -

Resp. 87

1: 2: 3: 4: -

Resp. 88

1: 2: 3: 4: -

Resp. 89

1: Det ut som ett barn
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2: 3: 4: -

Resp. 90

1: Hens hållning gör att det verkar som hen är mycket självsäker, att hen inte behöver stå
beredd för att kunna utgöra ett hot utan kan slå till snabbt eller med stor precision.
2: 3: 4: -

Resp. 91

1: 2: 3: 4: -

Resp. 92

1: 2: Blodstänket uppfattar jag som hotfullt.
3: 4: -

Resp. 93

1: -
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2: 3: 4: Öron

Resp. 94

1: 2: 3: 4: -

Resp. 95

1: 2: 3: 4: -

Resp. 96

1: 2: 3: 4: -

Resp. 97

1: 2: 106

3: 4: -

Resp. 98

1: 2: 3: 4: -

Resp. 99

1: 2: 3: 4: -

Resp. 100

1: 2: 3: 4: -

Resp. 101

1: 2: 3: 107

4: -

Resp. 102

1: 2: 3: 4: -

Resp. 103

1: Avsaknaden av färg kan vara lite småläbbig ibland. Ger vissa "skräck"-konnotationer i
sådana här sammanhang.
2: 3: 4: -

Resp. 104

1: 2: 3: 4: -

Resp. 105

1: 2: 3: -
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4: -

Resp. 106

1: 2: 3: 4: -

Resp. 107

1: 2: 3: 4: -

Resp. 108

1: 2: 3: 4: -

Resp. 109

1: 2: 3: 4: 109

Resp. 110

1: 2: 3: 4: -

Resp. 111

1: 2: 3: 4: -

Resp. 112

1: 2: 3: 4: -

Resp. 113

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 114

1: 2: 3: 4: -

Resp. 115

1: 2: 3: 4: -

Resp. 116

1: 2: 3: 4: -

Resp. 117

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 118

1: 2: 3: 4: -

Resp. 119

1: 2: 3: 4: -

Resp. 120

1: 2: 3: 4: -

Resp. 121

1: 2: 3: 4: -
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Resp. 122

1: 2: 3: 4: -

Resp. 123

1: 2: 3: 4: -
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Appendix E
Här redovisas den färdigställda grafiska artefakten

Figur 1
Den lilla runda antagoniststereotypen, manlig version.
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Figur 2
Den lilla runda antagoniststereotypen, kvinnlig version.
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Figur 3
Den långa, spetsiga antagoniststereotypen, manlig version.
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Figur 4
Den långa, spetsiga antagoniststereotypen, kvinnligt version
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