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Sammanfattning 
 

Arbetet behandlar en uppsättning verk som består av sammanlagt 37 illustrationer där 

jag medvetet använder olika fysionomiska formelement och omgivningsbeskrivningar 

för att gestalta valda typer av karaktärer. För att hinna genomföra arbetet begränsade 

jag det till att visualisering av ett par grundkaraktärer, ond respektive god. Den första 

delen av arbetet består av enbart persongestaltningar, alla gjorda i gråskala. I den 

andra delen är de gjorda i färg och innefattar även symbol- eller händelsebeskrivande 

bakgrunder.  

Under arbetet har jag haft stor nytta av observationer från tillämpad 

kognitionsforskning. Det gäller dels hur vi observerar ansiktsdrag, kroppshållning och 

proportioner för att gruppera människor i vad vi tror är meningsfulla sociala, 

egenskapsbeskrivande kategorier, dels de formelement – särskilt när det gäller 

ansiktsuttryck – vi då tar speciellt intryck av. Testningar har genomförts med de två 

uppsättningarna illustrationer där paneler fått tolka karaktärerna. Enligt min 

bedömning uppfyller resultaten målsättningarna för arbetet.  

Nyckelord: Fysionomi, Visualisering av karaktärer, Persongestaltningar, Grafisk 
design, Concept Art, Karaktärsdesign 
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1 Inledning 
 
Visualisering av karaktärer i spel, film och andra media kan användas som ett verktyg 

för att till betraktaren överföra avsedd tolkning av personegenskaper och stämningar 

eller för att förstärka betraktarens minnesbild av specifika karaktärer.  

För att fördjupa min förståelse och vässa min teknik när det gäller användningen av 

olika visualiseringstekniker, bestämde jag mig för att skapa en uppsättning 

illustrationer där jag medvetet använder olika fysionomiska formelement och 

omgivningsbeskrivningar för att gestalta valda typer av karaktärer. För att hinna 

genomföra arbetet begränsade jag det till att visualisering av ett par grundkaraktärer, 

ond respektive god. 

I den första delen av arbetet (A) har jag gestaltat enbart personer, som alla är gjorda i 

gråskala. Den andra delen av arbetet (B) består av fyra personillustrationer i färg där 

jag även innefattar  symbol- eller händelsebeskrivande bakgrunder.  

I illustrationerna har jag försökt att så systematisk som möjligt laborera med olika 

fysionomiska formelement och omgivningsbeskrivningar för att identifiera hur de 

påverkar betraktarens tolkning av de karaktärer jag avsett att visualisera. Jag har 

sedan genomfört testningar med de två uppsättningarna illustrationer där paneler fått 

tolka karaktärerna.  

 
 
2  Problemställning och mål  
     
2.1  Problemställning  
 

Problemställningen för mitt arbete: Hur kan jag genom visualisering av fysionomiska 

attribut och kontext manifestera en karaktärs personlighet?  

 

 
Hypoteser  
 

- Hypotesen för första delen av mitt arbete (A) är att det är tillräckligt med 

visualisering av fysionomiska formelement som ansiktsdrag, proportioner och 

kroppsbyggnad för att en spontan bedömning av en persons egenskaper ska motsvara 

de som gestaltningen avsett att förmedla. 
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– För arbetets andra del (B) är hypotesen att tolkningen blir mera entydig när de 

gestaltade personerna finns i en visualiserad omgivning  som symboliskt eller 

händelsebeskrivande stödjer den karaktär gestalten avser att förmedla. 

 

2.2  Mål  
Jag har två mål med mitt arbete.  

Det primära målet när det gäller visualisering av personerna i gråskala är att arbetet 

resulterar i sådana förbättringar av mina arbetsmetoder och teknik att de gestaltningar 

jag gör alltid uppfattas på avsett sätt.  

En andra målsättning är att ha utvecklat min förmåga att genom visualisering av en 

persongestaltnings omgivning effektivt förtydliga den karaktär och de stämningar jag 

vill förmedla.  
 

2.3  Personliga mål 
Att utveckla mina färdigheter inom området och skapa ett portfoliomaterial,  
 

2.4  Avgränsning och perspektiv 
Visualiseringen begränsas till att åskådliggöra de två karaktärstyperna ond respektive 

god samt karaktären neutral/ambivalent. Den sistnämnda antingen saknar ond/god-

komponenter eller blandar goda och onda formelement så att gestaltningarna blir 

svårare att karaktärsbedöma.  

Illustrationerna har skapats utifrån ett västerländskt perspektiv. Vissa tolkningar av 

karaktärselement, t.ex. av kroppshållning och gester, varierar mellan kulturer och 

begränsar därmed deras allmängiltighet. 
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3  Teorier om gestaltning och tolkning av   
    personlighetsdrag 
 
3.1  Fysionomi (fysiognomi) 
 

Inom bl.a. psykologi och antropologi finns studier som visar människans benägenhet 

att korrelera en persons egenskaper och känslor med hennes utseende (Russel 1994).  

 

Personegenskaper. Redan för mer än 2500 år sedan var flera framstående filosofer av 

uppfattningen att en persons karaktär återspeglades i hennes utseende. Fysionomi 

(fysiognomi) användes första gången av Aristoteles och avsåg då just 

karaktärsbedömning med utgångspunkt från utseende och kroppsbyggnad (Cloutier et 

al 2006, Hansson 1995).  

Synsättet innefattade tanken att skönhet är förknippad med godhet.. Fortfarande under 

tidigt 1700-tal utmärktes det estetiska tänkandet av att man ansåg sig kunna spåra ett 

sådant samband mellan fysisk skönhet och godhet, och mellan fulhet och ondska. Den 

schweiziske filosofen J.C. Lavater (1741-1801) gjorde dessutom en distinktion mellan 

ansikte och kroppsrörelser. Enligt Lavater speglar ansiktet själens natur medan 

kroppsrörelserna uttrycker människans karaktär (Wiström 2005).  

Merriam-Webster definierar fysionomibegreppet som ”praktiken att försöka bedöma 

karaktär och mentala kvaliteter genom att observera kroppsliga egenskaper, speciellt i 

ansiktet” (citerat från Eckerberg 2004, s 114).

 

Känslotillstånd. Fysionomibegreppet anammades under tidigt 1900-tal av filmteori 

men i en ändrad betydelse. Här fokuserar fysionomi på ansiktets specifika, 

ursprungliga drag och dessutom på den aspekt som skiljer ett ting från ett annat.  

Istället för samband mellan fysionomi och personegenskaper, betonar den 

filmteoretiska tolkningen mera fysionomins spegling av känslotillstånd (Sahlin 2005). 

 

 Ansiktsuttrycket kan inte bara uttrycka det som inte skulle kunna sägas i ord,  

 utan ansiktets rytm och förändringar i anletsdragen kan avslöja själsrörelser 

 som språket skulle vara oförmögen att uttrycka (Balàzs, Bèla “Människans  

 ansikte”,1949, citerad från Sahlin, 2005, s.18) 
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Också psykologen Paul Ekman (Foreman 2003) fokuserar på känslotillstånd i en av 

honom utvecklad metodik för kodning av ansiktsuttryck (FACS) där varje känsla en 

motsvarande unik signal i ansiktet. Enligt Ekman är ansiktsuttryck bättre indikatorer 

på att spegla en persons känslotillstånd än övrigt kroppsspråk (Ekman 1999).  

 

 
3.2  Analytisk psykologi  
 

Psykoanalytikern C-G Jung1 har gjort inflytelserika bidrag bl.a. när det gäller 

förståelse av hur vi använder personers utseende för att dra slutsatser om deras 

karaktärsdrag.  

Jungs psykologi betraktar psyket som ett självständigt system i naturen. Att psyket 

tillerkänns en relativt självständig verklighet innebär att det kan härbärgera objektivt 

existerande, empiriskt iakttagbara arketyper. 

Enligt Jung kan psyket beskrivas i termerna 

- Det medvetna (jaget) 

- Det personligt omedvetna  

- Det kollektivt omedvetna 

 Ur det kollektivt omedvetna visas arketyper upp som är de typiska mönster och 

beteenden vi alla känner igen såsom bilder i vårt personligt omedvetna.  

Arketyper kan liknas vid instinkten som den förs vidare till nästa generation. 

Till skillnad från instinkten som disposition för beteenden är arketypen 

dispositioner för gestalter, händelser och bilder (Sandström 2003). 

 
Jung menar att arketyperna är något som ligger i våra gener och därför är resultatet av 

en mycket lång evolution. Enligt Jung finns det ett begränsat antal arketypiska bilder 

som tillsammans representerar människans upplevelser och begreppsvärld. De är 

alltid desamma, om än något förändrade av den ”dräkt de bär av tiden och kulturen”  

(Sandström 2003, s 13), ofta med mytologisk gestaltning. 

Arketyper manifesteras överallt och skildras som stereotypa gestaltningar av 

mänskliga egenskaper. Jung anger som exempel på arketyper Hjälten, Modern, 

Fadern och Döden. Hjälten (den gode) som segrar över ondskan är också en sådan 

gemensam grundform (Sandström 2003). 
                                                      
1 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung,  
       http://home.swipnet.se/~w-73784/.  
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3.3  Mytologi 
 

Jungs betraktelsesätt företer likheter med resultaten av den samtida ryske folkloristen 

Vladimir Propps analys av folksagor, som i sina studier identifierade mytologiska 

grundformer i sagor. Propp fann att handlingarna i sagorna ifråga om personer kunde 

reduceras till ett fåtal karaktärer. Sju regelbundet återkommande aktörer är: Skurken, 

Givaren, Hjälparen, Prinsessan, Sändaren, Hjälten, Den Falske Hjälten. Rollerna 

varierar från saga till saga, men enligt Propp representerar dessa få karaktärsalternativ 

grundläggande gemensamma element för berättelserna  

(Fritz 2005). 

Analyser av strukturen hos många sentida och nutida narrativa (berättande) 

framställningar - film, tv-program, romaner, serier och så vidare – visar att de i 

påfallande stor utsträckning kan betraktas som moderniseringar av sagor och 

innehåller många av deras element i både i meningen handling och ifråga om 

karaktärer (Blum et al 2001) 

 
 

3.4  Kognitionsvetenskap 
  

3.4.1  Typer av kognitiva processer 
Kognitionsvetenskapen fokuserar på hur människan tar till sig och bearbetar 

information och intryck från den sociala och materiella omgivningen. Perception2 är 

en av ett flertal (minne, beslutsfattande, känslor m.fl.) kognitiva processer som 

studeras. Enligt kognitionsforskningen  använder människor, automatiskt och 

omedvetet, särskilda kognitiva scheman som underlättar vid sociala interaktion. 
 

En automatisk process innebär att människor gör den utan medveten uppmärksamhet 

och kontroll. Dessa processer kan snabbt hantera social interaktion, de kostar lite 

ifråga om ansträngning och kan därför ses som ett effektivt sätt att reducera tillvarons 

                                                      

2 Ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva i tolkningen av sinnesintryck.  
   Kognitiv perception är förmågan att tolka ett budskap ur en, flera eller en kombination av  
   olika typer av signaler medan visuell perception avser förmågan att tolka de intryck som   
   synorganet registrerar. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Perception
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komplexitet (Wallström et al, 2002). Mycket av mellanmänsklig kommunikation sker 

på denna undermedvetna nivå som icke-verbala former. De kan komma till uttryck i 

kroppshållning, gester och ansiktsuttryck och i olika mikrorörelser. 

En process som ligger nära den automatiska är s.k. tanklöshet. Skillnaden ligger i att 

den senare från början varit en medveten process som övergår till ett rutinmässigt 

agerande. En person kan t.ex. medvetet rikta sin uppmärksamhet på vissa sociala 

kännetecken hos en eller flera andra personer, som t.ex. gester och ansiktsuttryck 

(Holmér 2006). 

 

Ett viktigt begrepp är kognitiva scheman. De fungerar som plattform för automatiska 

och omedvetna processer och kan beskrivas som mentala kunskapsstrukturer baserade 

på sociokulturell kontext och våra erfarenheter. Sådana scheman varierar därför både 

mellan individer och från kultur till kultur. I sociala sammanhang innehåller dessa 

scheman ramarna för olika miljö- och situationsspecifika beteenden (Holmér 2006). 

 

Social interaktion kan effektiviseras ytterligare genom kategorisering. Det innebär att 

individen etiketterar olika människor, objekt, egenskaper och händelser och på så sätt 

skapar en ram av förståelse, en känsla av begriplighet och i viss mån en känsla av 

kontroll. Stereotyper utgör en del av den sociala kategoriseringen som innebär att man 

tar ännu ett steg i förenklingen av föreställningar om andra grupper av människor  

(Holmér 2006)  
 
 
3.4.2  Perception 
 
I mötet med en annan människa aktiveras en mycket snabb perceptionsprocess 

(iakttagande). Den gör det möjligt för betraktaren att på någon enstaka sekund 

uppfatta attribut som kön, ålder, personlighet, intelligens, social klass, nationalitet, 

etnicitet, fysiskt tillstånd. Dessa registreringar är harmlösa i sig själv men består ofta i 

stereotypiska föreställningar / bedömningar rörande individens egenskaper. 

En perceptionsprocess av det här slaget kan aktiveras också när minimalt få 

egenskaper presenteras. Denna s.k. haloeffekt innebär att man utifrån en eller enstaka 

egenskaper skapar en helhetsbedömning av en annan människa (Holmér 2006). 
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3.4.2.1  Ansikten och ansiktsuttryck 

Människor känner igen ansikten snabbare och mera korrekt än annan typ av visuell 

information och kan komma ihåg utseendet hos tusentals individer. När man beaktar 

att alla ansikten delar samma baskonfiguration och skiljer sig bara i fråga om ofta 

subtila element, är människans förmåga att särskilja ansikten häpnadsväckande 

(Cloutier 2006 et al). Ansiktet tycks dessutom vara den viktigaste källan för att 

kategorisera en annan människa. Olika ansikten och ansiktsutryck associeras med 

olika stereotyper för såväl kvinnor som män (Holmér 2006). 

 

Attraktionsstereotypen 

I en klassisk studie från 1972 har Dion och hennes kollegor visat hur fysisk attraktion 

relaterad till ansiktet, påverkade individers stereotyper om andra personers 

personlighet. Det ledde genomgående till en positiv attityd gentemot dessa personer.re 

is 

We found, … , that physical attractiveness did influence  
evaluations of others, with attractive individuals receiving more  
favorable evaluations. Our findings drew attention to the need to  
examine systematically the contribution made by physical  
attractiveness to interpersonal judgments.  (Dion 1990, s. 1). 

 
Människan tenderar alltså att tilldela människor med attraktiva ansikten positiva 

egenskaper, som t.ex. snälla, varma, ärliga, intelligenta m.fl. I konsekvens med denna 

’what-is-beautiful-is-good’ stereotyp finns benägenheten att tillskriva oattraktiva 

ansikten mera negativa personlighetsdrag av typ ovänlig, oärlig, osocial  

(Holmér 2006). 
 
Vad är det då som gör att människan uppfattar ansikten som attraktiva eller 

oattraktiva? Enligt en omfattande studie av Braun et al (2001)3, refererad av Holmér 

(2006), innefattade attraktiva drag bl.a. smalare ansiktsform, högre kindben, fylliga 

läppar, mindre ansiktsfett.  

 

 

 

                                                      
3 Dessa typansikten finns på webbadressen 
http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/english
/prototypen/prototypen.htm   
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Tolkningsmekanismer 

Enligt igenkänningsmodeller av typ ‘bottom-up’, sker identifiering och igenkänning 

av en person genom att betraktaren identifierar diagnostiska, visuella signaler och 

matcha denna information mot prototypisk, erfarenhetsbaserad information lagrad i 

minnet. 

Betraktaren använder också ansiktsdrag för att gruppera människor i vad hon tror är 

meningsfulla sociala, egenskapsbeskrivande kategorier. De regler eller kriteria 

människan då använder behöver inte vara explicita till sin karaktär utan snarare 

outtalade stereotyper. 

Studier visar att denna förmåga utvecklas mycket tidigt. T.o.m. nyfödda spädbarn 

reagerar på ansiktsliknande mönster och vid sex månaders ålder känner de igen 

moderns ansikte. Enligt neurologisk forskning stöds människans igenkännings- och 

tolkningsförmåga av speciella regioner i hjärnan. I kombination med sociala 

mekanismer skulle de alltså kunna förklara människans generellt anmärkningsvärt 

höga kapacitet i dessa avseenden (Cloutier 2006, s.6, Sturesson 2007).  
 
 
Ansiktsuttryck som  känsloförmedlare 

Liksom människan har stereotyper för att klassificera ansikten som attraktiva / 

oattraktiva är ansiktet det viktigaste instrumentet att snabbt kommunicera känslor. 

Redan vid sju månaders ålder kan spädbarn känna igen grundläggande känslouttryck  

(Cloutier 2006).  

Enligt psykologen Paul Ekman (Foreman 2003) är ansiktsuttryck bättre indikatorer på 

en persons känslomässiga inställning än övrigt kroppsspråk. Ca 80 % av våra 

känslointryck förmedlas via ansiktet och resten av intrycken via kroppsspråket. 

Ögonbryn, ögon och mun svarar för de viktigaste signalfunktionerna för ansiktets 

känsloförmedling (Blomqvist 2003). 

 

Inom kognitionsforskningen finns två skilda riktningar ifråga om slutsatser 

rörande bestämningar av en människas förmåga att tolka känslor som 

speglas i ansiktsuttryck: 

 
Most simply put, the social constructionist emphasizes the past  
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history  of the  individual, while the evolutionary theorist emphasizes  

the past history of the species in explaining why there is emotion-specific 

ANS4 activity. (Ekman 1999, s. 8). 
 

Enligt Ekman (1999) m.fl. forskare är tidsintervallet från det att ett ansiktsuttryck 

visuellt signaleras till dess att den observerats och tolkats så extremt kort att den inte 

kan bygga på en rationell och intellektuell process. Tolkningen sker istället omedvetet 

och kan därför betraktas som en automatisk process. Tolkningsmekanismerna ligger 

djupt rotade i vår mänskliga natur och har betydelse för vår överlevnad. De klarar 

därför både att identifiera att det är en känsla och avgöra vilken typ.  

 

Enligt Darwin är människans förmåga att känna igen grundläggande känslouttryck 

som glädje, sorg, vrede, avsky, fruktan och överraskning inte geografiskt eller 

kulturellt specifik. Synsättet stöds alltmera av senare års forskning efter att det under 

60- och 70-talen varit ifrågasatt (t.ex. av antropologen Margret Meade). I en intervju 

redovisar psykologen Paul Ekman - som tidigare stödde Meads teser - sina slutsatser  

(Foreman 2003): 
 

I needed visually isolated people unexposed to the modern world and the  

media. I found them in the highlands of Papua New Guinea. They not only  

judged the expressions in the same way, but their posed expressions,  

which I recorded with a movie camera, were readily understandable to  

people in the West (s.1). 
 

Det innebär inte att tolkningar enbart skulle vara genetiskt styrda – förmodligen är de 

på olika sätt kopplade till och förstärkt av social inlärning (Ekman 1999).   

 

Ansiktsuttryck och orsakssammanhang 

Det är intressant att notera att forskningen pekar på att tolkningsprocessen av 

ansiktens känslouttryck begränsas till den känsla som uttrycks. Dessutom kopplas till 

slutsatser om skeenden som kan ha föregått känsloyttringen liksom till bedömningar 

av vad som kommer att följa efter denna. Ansiktets känslouttryck sätts alltså in i en 

vidare kontext som tolkas som ”naturlig”.  

 

                                                      
4  Automatic Nervous System 
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3.4.2.2  Kroppshållning  

Gester och kroppsställningar är föremål för en betydande kulturell variation vare 

sig de är symboliska (språkliga) eller fysiska. Till skillnad från grunduttrycken i 

ansiktet varierar de mellan kulturella miljöer. (Dysell 2001) 
 
 
 

3.5  Exempel på gestaltning av onda och goda karaktärer 
 
Insikten om att ansiktsuttryck och kroppshållning fungerar som ett sofistikerat icke-

verbalt sätt att kommunicera egenskaper och känslotillstånd har sedan länge funnits i 

film (Allwood 1979). I spel har snarare valts polariserade egenskapsbeskrivningar 

med anknytning till mytologi (monster, drakar etc.) i visualiseringen av karaktärer. 

 
3.5.1  Mytologi 
Eftersom mytologi kan inkluderar även icke-mänskliga varelser är den ett slags 

ytterlighetsvariant när det gäller att visualisera karaktärer och deras egenskaper. För 

de icke-mänskliga varelserna (t.ex. drakar) kan visualiseringen av objektet i sig 

förmedla skräck eller ondska. Ansiktsuttryck och kroppshållning är viktigare i 

gestaltning av mer eller mindre människoliknande varelser (troll, monster) men i regel 

inte i några subtilare varianter.  

 

Genom att bygga på och inte sällan vidareutveckla/förstärka mytologins traditionella 

symboler och fokusera på motsatserna ond och god har man framför allt i spel kunna 

väcka intresse och engagera konsumenter och användare. Det onda har ofta getts 

formen av mytologiska djur / varelser (t.ex. drakar, troll). 

En förutsättning för att påverka en användares intresse är förmågan att knyta 

budskapet till karaktärer som engagerar och gestaltas i samstämmighet med 

egenskaperna de avser att förmedla. Just motsatsen människa/god - monster m.m./ond 

har därför i spel kunnat utnyttjas utan användning av fysionomiska mikrogestaltningar  

(Söderberg 2000) 

 

Ett sådant exempel är de olika film- och spelversionerna av Harry Potter som är 

hämtade från mytologi, religion och symbolvärlden. I Harry Potters värld är det onda 

respektive goda en central, spänningsskapande motsats. De fördomsfulla karaktärerna 
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är de onda, och de sympatiska är fördomsfria och goda, med syfte att omvandla, eller 

övervinna, de onda. Inte minst barn, som i många fall förmodligen inte känner till 

historiken bakom motiven, fascineras av berättelserna. Enligt Sandström (2003) kan 

förklaringen till barnens engagemang finnas i C-G Jungs teorier om det kollektivt 

omedvetna med arketyper, myter och symboler. 

 

I linje med ovanstående har Dooms popularitet bl.a. förklarats med att det är just 

spänningen mellan det goda och onda ytterlighetskaraktärer som tilltalar spelaren.  

 

..de onda är verkligen allt i genom onda, de är djävlar. Det går inte  

att förmänskliga dem då de är per definition onda. vilket gör att det  

inte finns någon risk att det man gör är omoraliskt.  

(Tengzelius 2006, s.12) 

 

Rollspel med mytologiska karaktärer bygger på tradition från sagorna. Sagan om 

Ringen och Stjärnornas Krig är båda otänkbara utan ett mytiskt och absolut ont 

(Söderberg 2000).  
 

3.5.2  Arketyper 
Utnyttjande av arketypiska karaktärer är vid sidan av reklam allmänt återkommande i 

tv-serier av typ ’såpor’5 . Varuhuset, Rederiet, Tre Kronor, Skilda Världar, Robinson, 

Dallas etc. - listan kan göras lång. Finns ett drama så finns arketyperna där: Hjälten, 

Frälsaren, Modern, Fadern, Skurken etc. även om karaktärsegenskaperna inte kopplas 

till enbart utseende (Blum 2001). 
 

3.5.3  Ansiktsuttryck och personanknutna attribut 
Med mera avancerad teknik och kraftfullare hårdvara har det blivit möjligt att bygga 

spel med detaljrik grafik, vilket också utnyttjats för en alltmera förfinad visualisering 

av människors karaktär.  
I spelet Fable kan ditt utseende färgas av din livsstil. Är du god blir din karaktär allt vackrare 

medan ondska ger hårdare ansiktsdrag och horn kan börja framträda i pannan om du är 

tillräckligt elak. För att förstärka karaktärer kan man också välja kläder, vapen, tatueringar, 

olika frisyrer och ansiktsbehåring. Hur man väljer bland dessa ger utslag i spelets ond vs. 

                                                      
5 TV-serie med banal och insmickrande handling ofta av melodramatiskt slag. Blum et al 2001, s.6 
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god-våg. Mörka utstyrslar, långt skägg och långt hår gör dig skrämmande för andra 

människor i spelet medan de ljusare kläderna i samband med renrakat ansikte gör att andra 

ser dig som en attraktiv hjälte. I Knights of the Old Republic (2003) syns det på ens utseende 

om man närmar sig den ljusa eller mörka sidan. Väljer man att vara ond så börjar ens ansikte 

att ruttna och likna Palpatines medan ens ansikte börjar lysa lite svagt om man vill vara god  

(Hinz 2003).  

 

 
3.6  Sammanfattning av teoriöversikt 
 
Folksagornas fiktiva gestaltning av karaktärer och mytologiska väsen har fått många 

nutida efterföljare i film, tv-program, spel osv. Framställningarna väcker intresse och 

engagemang genom att utnyttja och inte sällan vidareutveckla/förstärka mytologins 

grundkaraktärer och traditionella symboler och genom fokusering på motsatserna ond 

och god. 

En förutsättning för att påverka en användares intresse är förmågan att knyta 

budskapet till karaktärer som gestaltats i samstämmighet med egenskaper de avser att 

förmedla. Inte minst i spel har motsatsen människa/god - monster etc./ond 

framgångsrikt kunnat utnyttjas utan användning av detaljerade fysionomiska 

gestaltningar (t.ex. ansiktsuttryck). 

 

Jungs teorier om det kollektivt omedvetna och arketyper (som symboliska 

grundformer) slår på sitt sätt en brygga mellan den fiktiva framställningen av 

karaktärer och en mera fysisk dimension där den senare manifesterar hur 

fysionomiska attribut påverkar vår tolkning av andra människor personegenskaper. 

 

Fysiognomi, med anor från Aristoteles, betonar sambandet mellan människans fysiska 

attribut – speciellt ansiktsdragen - och personegenskaper. En människa med attraktivt 

utseende bedömdes som god medan motsatsen gällde för de med oattraktivt utseende. 

I nutid har fysiognomiska studier nära relationer till kognitionsvetenskap och 

fokuserar mera på att belysa hur ansiktsuttryck tolkas i termer av känslotillstånd och 

förhållningssätt.  
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Enligt kognitionsforskningen använder människor, automatiskt och omedvetet, 

särskilda kognitiva scheman kopplade till stereotyper som underlättar vid social 

interaktion. 

Det finns också en bred samstämmighet i uppfattningen att de viktigaste 

grundelementen vid en visuellt baserad bedömning av en annan människas karaktärer 

är ansiktsdrag och ansiktsuttryck, även om också andra egenskaper som 

kroppshållning, klädsel, färger och omgivning kan vara av betydelse. 

 

Att människor känner igen ansikten snabbare och mera korrekt än annan typ av 

visuell information förklaras enligt neurologisk forskning av att denna igenkännings- 

och tolkningsförmåga stöds av speciella regioner i hjärnan. Dessa i kombination med 

sociala mekanismer kan alltså förklara människans generellt anmärkningsvärt höga 

kapacitet i dessa avseenden. 
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4  Metod 
 
Undersökningen har lagts upp så att: 
 

1. Jag har skapat två uppsättningar persongestaltningar (kategorierna A resp. B) där 

fysionomiska formelement medvetet använts för att visualisera personkaraktärerna 

ond respektive god.   

Mjukvaran som använts för att göra illustrationerna är Adobe Photoshop CS2 

tillsammans med ritbordet Wacom Intuos 3. 

Bilderna i den första uppsättningen - kategori A - är 33 till antalet och gestaltar enbart 

personer och är gjorda i gråskala. Kategori B består av fyra personillustrationer i färg 

som även innefattar symbol- eller händelsebeskrivande bakgrunder. 

 

2. Två paneler bestående av 18 resp. 15 personer har granskat och karaktärstolkat 

bildmaterialen i kategorierna A resp. B.  

 

3. Resultaten av tolkningarna har sammanställts och använts som underlag för att 

bedöma om använda formelement påverkat tolkningen av karaktärerna i avsedd 

riktning. 

Hypotesen för första delen av mitt arbete (A) är att det är tillräckligt med visualisering 

av fysionomiska formelement som ansiktsdrag, proportioner och kroppsbyggnad för 

att en spontan bedömning av en persons egenskaper ska motsvara de som 

gestaltningen avsett att förmedla. 

Min andra arbetshypotes, som bygger på bilderna i kategori B, är att vi mera entydigt 

kan karaktärsbestämma personer om de också gestaltas i en kontext som symboliskt 

eller händelsebeskrivande stödjer den avsedda typen av karaktär 

 

Testens utformning 

Den testpanel jag hade till mitt förfogande när det gäller enkätundersökningen var 

deltagarna i kursens obligatoriska seminarier. Faktorer som kan ha haft en inverkan på 

resultatet från undersökningarna var dels att testpanelen inte valts slumpmässigt, dels 

att den bestod av personer som studerar grafik. De här omständigheterna bedömer jag 

ändå inte ha undergrävt undersökningens relevans. Olika personer utan grafisk 
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kompetens har utanför det formella testet fått tolka bilderna och resultaten från dessa 

skiljer sig inte nämnvärt från det jag fick ut av testpanelen.  

 

4.1  Visualisering av personkaraktärerna  
Under den inledande delen av undersökningen gick jag igenom studier om fysionomi 

och hur olika fysionomiska element kan användas för att framhäva karaktärer i den 

här typen av illustrationer. Enligt fysiognomi och kognitionsvetenskap finns det i 

ansiktsdrag och kroppsbyggnad formelement som människor har benägenhet att 

koppla till ondska respektive godhet. Utöver att laborera med sådana element har jag i 

illustrationerna använt kläder, vapen och andra attribut för att betona den avsedda 

typen av karaktär. Karaktärerna som tillhör kategori A är alla gjorda i gråskala.  

Jag definierade en uppsättning karaktärsbildande element som jag sedan, beroende på 

avsedd karaktär, lade in i persongestaltningarna.  

 

Dessa karaktärsbildande fysionomiska element var: 
 

God 

Man: höga kindben. Symmetriskt ansikte. Tydlig käklinje. Markerade ögonbryn. 

Breda axlar. Smal midja. Bra kroppshållning. Symmetrisk kropp.  

Kvinna: mjuka ansiktsdrag. Symetrisk ansiktsform. Stora ögon. Fylliga läppar. Tunna 

ögonbryn. Ögonen lite brett isär. Höga kindben. Smal feminin kroppsform. 

Symmetrisk kropp.   
 

Ond 

Osymmetriskt ansikte. Tydliga linjer i ansiktet. Dolt eller delvis dolt ansikte. Dolda 

ögon. Strama läppar.  Onaturlig kroppsform. Osymmetrisk kropp. Runda stirrande 

ögon. Smala ögon. Variationer på ögonbryn.   

 

Neutral/ambivalent 

Genom att blanda ovanstående kategorier försökte jag skapa de neutrala/ambivalenta 

karaktärerna. I den ambivalenta karaktärstypen har jag blandat ’onda’ och ’goda’ 

formelement medan jag i den neutrala versionen försökt tona ner alla 

karaktärsskapande drag. 
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4.1.1  Tilldelning, gestaltning och komposition av karaktärsdrag 
 
 
4.1.1.1  Kategori A  
 
Materialet omfattar 33 persongestaltningar och finns i avsnittet Verken som bilaga A. 

Illustrationerna är gjorda i gråskala och saknar bakgrund. Som redovisats i avsnitt 3.1 

har jag har utformat varje bild så att den enligt min bedömning ska reflektera någon 

av karaktärsegenskaperna: 

 

- god     A8, A9, A10, A12, A26, A30, A31, A32  

- neutral/ambivalent  A4, A5, A6, A11, A14, A16, A21, A23, A24, A25, A28, A29  

- ond      A1, A2, A3, A7, A13, A15, A17, A18, A19, A20, A22, A27, A33 . 

 

Att fördelningen av antalet bilder mellan kategorierna inte blev helt proportionell 

berodde i första hand på tidsbrist, vilket då gick ut över antalet illustrationer som 

gestaltar goda karaktärer. 
 
Egenskap  Bild Formelement   
 
God    
   A8 Mörk siluett som visar en stolt kroppshållning. Formen avgörs med 

enkla linjer och cirklar för att på så sätt flytta över mer fokus på 

ansiktet.  

 Proportionerligt och symmetriskt ansikte med höga kindben. Jag har 

medvetet försökt undvika skarpa skuggor och tydliga linjer i 

 ansiktet för att ge honom en mjukare framställning. Undantaget är 

de två strecken som löper lodrätt över ansiktet. De finns där för att 

göra karaktären mer intressant. 

      
   A9 Jag har givit den här karaktären klassiska superhjältedrag med 

kraftfull, stolt hållning, breda axlar och smal midja. Om jag i den 

förra bilden försökte flytta fokus till ansiktet så vill jag här snarare 

fokusera på posen hos karaktären. Det man ser av ansiktet avslöjar 

ett kraftigt käkparti och tydliga symmetriska drag med höga kindben.

  

   A10 Kläderna används som ett hjälpmedel för att förmedla hennes 

karaktär med djup urringning och hjärtan som detaljer. Hon har en 

liten nätt kropp men en självsäker hållning. Ansiktet har mjuka och 

symmetriska drag med stora ögon och fylliga läppar.  
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   A12 Med den här karaktären försökte jag mig på en lite annan 

infallsvinkel. Jag dolde medvetet ögonen och gjorde näsan sned för 

att se hur detta påverkade uppfattningen om honom. I övrigt har han 

en muskulös kropp, är bredaxlad och har en stark hållning. Ansiktet 

har framträdande tydliga drag med en kraftig käke. 

     

   A26  Den första karaktären jag gjorde till det här testet. Han har 

markerade ögonbryn och höga kindben. Jag gav honom 

förhållandevis mjuka ansiktsdrag som komplement till mustaschen. 

Ett symmetriskt ansikte som, det stora vapnet på ryggen till trots, 

jag tycker blir avgörande för karaktärens personlighet. 

 Han fick en ljusare jacka för att väga upp den annars mörka 

utstyrseln. 

        

   A30 För att förstärka hans karaktär har jag överdrivit hans hållning. 

    I övrigt har jag givit honom en symmetrisk kropp med breda axlar  

    och en smal midja. De ljusa delarna i dräkten är dominerande och  

    sätter också sin prägel på hur jag anser att han bör uppfattas.  

Karaktären har en smal ansiktsform med markerade ögonbryn, 

höga kindben och en framträdande haka.     

 

   A31 Mjuka ansiktsdrag med stora ögon som är placerade något brett 

isär, tunna ögonbryn och fylliga läppar. Ansiktet har inga hårda  

    linjer och är fritt från skuggor vilket gör det lättare att läsa. 

Karaktären har feminina former och en självsäker hållning. Runda 

former och mjuka fransar/fjädrar har använts som genomgående 

tema. 

 

   A32 Han har ett proportionerligt och symmetriskt ansikte med 

framträdande starka drag. Jag gav honom också markerade 

ögonbryn och synliga ögon som är placerade lite brett isär. 

Hållningen har jag försökt illustrera som stark och 

 självsäker. 

 

Neutral / ambivalent 

   A4 Karaktären är en korpulent dam med dålig hållning och något 

ofeminin kropp. Detta vägs upp av ett någorlunda symmetriskt 

ansikte och antydning till ett leende på de tunna läpparna i ett 

annars runt ansikte.  Ögonen är placerade något brett isär, 

ögonbrynen är tunna men svagt vinklade nedåt. 

 17



 

   A5 Ansiktet är delvis skymt för att försvåra identifiering av karaktär.  Det 

som går att urskilja är ett något deformerat ansikte. 

Kroppshållningen är inte naturlig men samtidigt inte aggressiv i sitt 

uttryck. I övrigt ser händerna och armarna inte mänskliga ut. Med 

ett annat kroppsspråk och ansiktsuttryck hade han kunnat uppfattas 

som ond 

     

   A6 En trolliknande karaktär med en munter uppsyn. Den breda leende 

munnen och de runda formerna är avsedda att ge ett avväpnande 

intryck. Huvudet står inte i proportion till kroppen. Ansiktet med bred 

näsa låg panna och tättsittande små ögon är inte symmetriskt. 

Kroppen i sig är inte heller den proportionerlig med sina långa armar 

och korta ben.  

     

   A11  Karaktären har ett förhållandevis stort runt huvud utan några 

utmärkande drag förutom ansiktsbehåringen. Han har en bra, men 

inte särskilt kraftfull hållning. Med fina kläder och blomma i 

knapphålet kan lika gärna vara operasångare som maffiaboss. 

 

   A14 Jag har täckt ögonen med mörka glasögon och munnen med skägg 

för att försvåra en tydning av ansiktsdragen. Han har breda axlar 

och en stark kroppshållning. Genom att blanda svårtydda 

ansiktsdrag med en kraftfull hållning har jag försökt skapa ovisshet 

kring hans karaktär. Även den här karaktären tror jag skulle passa i 

både onda och goda roller.   

 

   A16 Gestalten har tilldelats typiskt goda karaktärsdrag i ansiktet såsom 

stora ögon som sitter lite brett isär, mjuka former och symmetri i 

förhållandet mellan ögon, näsa och mun. Jag samtidigt lagt in 

spetsiga och hårda formelement som genomgående tema i 

utformningen av hennes kläder. Denna blandning är tänkt att 

förmedla en ovisshet kring hennes karaktär.  

     

   A21  Proportionerligt byggd kropp med breda axlar. Hållningen är något 

 framåtlutad för att skapa ett mer hotfullt intryck. Ansiktet är delvis i 

skugga för att försvåra tolkning men det som går att utläsa avslöjar 

proportionerliga drag, höga kindben och markerade ögonbryn. Ärret 

som löper över det synliga ögat och ner mot munnen har jag ritat in 
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både för att ge göra karaktären mer intressant och samtidigt 

motsägelsefull.   

    

   A23  Mörka ringar runt de små ögonen, de tunna ögonbrynen är vinklade 

något nedåt för att skapa ett argsint uttryck i ett annars 

förhållandevis symmetriskt och neutralt ansikte med mjuka linjer. 

Han är väldigt storvuxen men har en neutral kroppshållning som är 

avsedd att inte ge ett hotfullt intryck.   

 

   A24 Karaktären har en svart dräkt med ljusa inslag. Hans kroppshållning 

är bra med breda axlar och smal midja. Ansiktet är delvis täckt för 

att försvåra tolkningen av karaktären. Ögonen är dock synliga och 

ger i kombination med ögonbrynen inget hotfullt uttryck.   

 

   A25 Den ljusa dräkten med runda formelement döljer en feminin 

kroppsbyggnad. Hållningen är stark men inte hotfull. Ansiktet har 

jag täckt med en mask med avsikten att ge karaktären en onaturlig 

ansiktsfysionomi.  Avsikten med stora ögonen på masken vinklade 

nedåt var att ge ansiktet en aggressivare framtoning.  

 

   A28  Här försökte jag skapa en karaktär som sin utstyrsel och vapnen till 

trots skulle uppfattas som neutral. Han har ett utseende och kläder 

som inte kan klassas som typiskt västerländskt, men ansiktsdragen 

är mjuka och neutrala. Kindbenen är höga och utformningen av 

ögonen och ögonbrynen är neutral. Kroppsbyggnaden och den 

 hållningen påvisar inte heller någon hotbild.    

    

   A29  Ansiktet är feminint med asiatiska drag. Ögonbrynen är kraftigt 

markerade med ansiktsdragen i övrigt är mjuka. Onaturlig mun med 

synliga tänder. Kroppshållningen har avsikten att ge ett öppet och 

ofarligt intryck. Den svarta fågeln används här som en symbol för 

ondska. 

 

Ond 

   A1 En orchliknande karaktär med stark, hotfull kroppshållning. Axlarna 

är uppdragna och händerna är utspända i en kloliknande position. 

Ansiktet är djupt nedsjunket mellan axlarna och något deformerat. 

Ansiktsdragen är utmärkande med en öppen mun som avslöjar en 

välvuxen tandbesättning. Han saknar ett öga medan det andra har 

ett ögonbryn vinklat nedåt för att ge ett aggressivt intryck. 
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Djurkraniet på axeln och de tydliga skarpa linjerna i hans kläder 

används som förstärkande element. 

  

   A2 Ett osymmetriskt ansikte med otydligt käkparti, slapp hud och 

tydliga linjer. Igensydda ögon riktade mot betraktaren är avsedda att 

förmedla ett obehagligt intryck. Den likaledes osymmetriska 

kroppen och dess onaturliga fysionomi hjälper till att skapa detta 

intryck.   

 

   A3 Den första karaktären i bilden är den dominerande. Han har ett 

långt svart hår och skägg som framhäver den bleka huden i 

ansiktet. Karaktärens ögon ser ut att stirra mot något och med 

utformningen av ögonbrynen ger detta honom ett galet uttryck. Den 

långa svarta rocken ger ett nästan levande intryck på grund av de 

uppåtstående kanterna längst ned.   

 Det är tydligt att han har makten över den andra karaktären som är 

inbyggd i bilden och som påvisar ett demoniskt ansikte med 

spetsiga öron, skarpa linjer i ansiktet samt svarta läppar och ögon. 

Ögonbrynen är vinklade starkt nedåt för att förstärka karaktärens 

sinnesstämning.     

     

   A7 Tättsittande djupa mörka ögon med vinklade ögonbryn, tunna 

läppar samt rynkor vid näsan som förstärkare till ögonbrynens 

utformning. 

      

   A13 Ett försök att illustrera en typisk ärkeskurk från västern-filmens 

värld. Karaktären har en smal siluett med helsvarta kläder. Det 

smala ansiktet är delvis täckt i skugga för att göra det svårare att se 

de smala ögonen. Ansiktsdragen är i övrigt tydliga med smala 

läppar, en tunn mustasch och tydliga linjer som leder från näsan ner 

mot munnen.  

 

   A15 Det man kan se av ansiktet visar ett par små glödande ögonen som 

sitter onaturligt brett isär och stirrar rakt mot betraktaren. Jag har 

försökt ge karaktären en tung kropp med aggressiv kroppshållning.  

    

   A17 En vampyrliknande karaktär med avsikt illustrerad som att han 

tillhör ”de andra”. Ansiktet har inga tydliga drag, men man kan 

urskilja en onormalt liten näsa, djupa mörka ögonhålor med lysande 

små ögon och ett per stora spetsiga öron. Han har en lång svart 
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rock som döljer kroppen vilket har effekten att kroppsspråket blir 

svårare att tolka.     

   A18 Lång och smal kroppsbyggnad som är något oproportionerlig, 

nästan hela karaktären är i skugga vilket gör att det är svårt att bilda 

sig en uppfattning av honom baserat på annat än de drag som är 

tydliga vid en sådan här framställning. De består av hållningen med 

axlarna högt uppdragna och ett något sänkt huvud och de lysande 

ögonen som sitter onaturligt brett isär och stirrar mot betraktaren. 

Samt klubban det sitter tre stora spikar igenom.  

 

   A19 Eftersom större delen av ansiktet är täckt blir de karaktärsgivande 

elementen i den här bilden dels de uppspärrade ögonen som är 

omslutna av kolsvarta ögonlock, dels små ögonbryn som är 

vinklade nedåt. Den något bakåtlutade, smala, svartklädda och 

något oproportionerliga kroppen är avsedda att ha en förstärkande 

effekt.  

 

   A20 Långsmal figur med feminin kroppshållning. Han har något för långa 

armar och ben men framför allt stora händer med långa spikar 

alternativt knivblad på fingrarna. Kläderna får anses som lite udda. 

Tanken med att rita kroppen så här var att försöka förmedla ett 

obekvämt intryck av karaktären. Ansiktet är långsmalt och prytt med 

en stor mun och svarta läppar. Håret är långt svart samt stripigt och 

de i mörker djupt insjunkna ögonen har ingen synlig iris, enbart 

pupill.  

 

   A22 Karaktären är lång och spenslig där framför allt huvudet och benen 

är oproportionerliga i jämförelse med resten av kroppen. Det smala 

ansiktet är osymmetriskt och har djupa fåror och synliga ärr. Han 

har fläckvis behåring på huvudet och djupt insjunkna små ögon utan 

iris. Näsan är sned, lite platt och utsmyckad med en ring. Munnen är 

tunn med nedåtriktade mungipor  kompletterat med en vek haka.  

     

   A27 Karaktären har en smal kropp med stel kroppshållning. För att 

komplettera den sammanbitna minen i ansiktet är det delvis dolt av ett 

dekorerat djurkranium. Som karaktärsgivande element har jag även 

använt vapnen. 

 

   A33 Stor och tung karaktär med överdriven fysionomi och aggressiv 

hållning. De korta armarna och det lilla huvudet gör att proportionerna 

inte riktigt stämmer. Benen är så kraftiga att huden där har spruckit. 
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Även ansiktet, som är täckt med en mask, verkar sakna hud vilket ger 

ett monsterliknande uttryck. Ögonen är mörka, helt runda och sitter 

onaturligt brett isär. Hans hållning är framåtböjd och aggressiv.  

 

 
4.1.1.2  Kategori B  
 

Materialet som omfattar 4 persongestaltningar finns i avsnittet Verken som bilaga B. 

Illustrationerna är gjorda i färg och med bakgrund som innehåller symboliska eller 

händelsebeskrivande element. Som hjälpmedel till kompositionen i bilderna har jag 

använt mig av en mall utformad efter gyllene snittet. Jag har utformat varje bild så 

den enligt min bedömning ska reflektera någon av karaktärsegenskaperna: 

-god    B2, B4  

-ond   B1, B3 

 
 
Egenskap  Bild Formelement
 
 
God 
   B2 Ansiktet är symmetriskt med jämna drag och har en bred, kraftig 

käke. Jag försökte få till ett ansiktsuttryck som förmedlade rätt 

känsla för karaktären genom att laborera med mun ögon och 

ögonbryn. Kroppen är atletisk och symmetrisk. Designen av 

karaktären och hans attribut är inspirerade av klassiska 

sciencefictionhjältar som t.ex. Buck Rogers6 och färgerna jag har 

använt i bilden är ett försök att förstärka den känslan. Att han 

försöker rädda den söta flickan från monstret hjälper till ytterligare i 

bedömningen av hans karaktär. 

 
   B4 Mjuka ansiktsdrag, fylliga läppar och stora ögon som sitter något 

brett isär. Symmetriskt ansikte. Långt blont hårsvall. Smala 

ögonbryn. Spegelblankt stilla vatten, blommor och fjärilar i 

bakgrunden för att förmedla ett lugn i bilden. Mjuka linjer och 

övergångar i hela bilden. De valda färgerna är varma och ljusa. De 

går igen både i karaktären och i bakgrunden för att skapa ett 

samband i bilden och förstärka karaktärens personlighet7. Ljuset 

skapar inga tunga  skuggor som döljer hennes ansikte.  

 
                                                      
6 http://www.buck-rogers.com
 
7 www.color-wheel-pro.com\color-meaning.html  
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Ond 

   B1 Färgval: jag valde att arbeta med en grön-gul färgskala dels för att 

förstärka det röda i bilden, samt för att ytterligare befästa en känsla 

av obehag. 

 Omgivningen har byggts upp för att för att förstärka karaktärernas 

 personlighet: blodstänk på vägen, handavtryck på skynket, små 

flickor. Karaktären i det nedre högra hörnet har blodiga händer för 

att binda ihop henne med vad som finns i bakgrunden. Rött runt 

ögonen används för att förstärka hennes karaktär. Runda stirrande 

ögon, smala läppar och öppen mun med synliga tänder. Handen 

och fingrarna är något onaturligt placerade. Blek nyans på huden i 

övrigt. Karaktären uppe på skåpet är vänd rakt mot betraktaren. 

Öppen mun, ögon inte synliga. Blod på klänningen samt på  

 skåpet även här för att förstärka ett samband med den övriga 

bilden. Personerna är vända mot betraktaren för att ge intryck av att 

de har upptäckt denna. 

     

   B3 Dunkel källarliknande omgivning med igenbommad utgång till 

vänster där ljuset sipprar genom. Blodspår från andra 

dörröppningen. Man vet inte vad som finns på andra sidan. Kalla 

mörka färger används som kontrast till det röda i bilden. Ögonen 

stirrar rakt mot betraktaren, ögonbrynen vinklade nedåt. Mörkt runt 

ögonen. Veck i pannan som effekt av ögonbrynens vinkel. Ärr i 

ansiktet. Tydliga linjer även i övrigt i ansiktet. Tunna läppar som 

blottar sammanbitna tänder. Höjd klubba med blodstänk för att 

binda samman karaktären med blodet som leder från 

dörröppningen.  

 

 

 

4.2  Tolkning av personkaraktärerna, kategori A   
 

4.2.1  Testpanelen 

Testpanelen omfattade 18 personer. Bilderna visades med storbildsprojektor. Den tid 

deltagarna granskade/tolkade varje enskild bild uppgick till ca 5-10 sekunder. Efter 

visning av en bild noterade deltagarna sina respektive bedömningar i ett formulär. 

Beroende på tolkning tilldelades ett värde i intervallet 0-10, där 0 representerar 

ytterligheten ’god’ och 10 ytterligheten ’ond’. 
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4.2.2  Dokumentation och analys av testresultat 
Bedömningsunderlaget sammanställdes sedan som råtabeller med bedömningarna 

från alla deltagare för varje bild (Bilaga C1-C3). 

Siffermaterialet har bearbetats för att identifiera tendenser i bedömningarna och för att 

utvärdera möjliga orsaker till uppenbara avvikelser. I denna del görs också en 

kvalitativ analys av hur avvikelser alternativt överensstämmelser i tolkningarna kan 

förklaras av respektive bilds komposition och specifika formelement.  

Resultatet av utvärderingen av bedömningen sammanställs i tabeller, diagram och text 

och redovisas i kapitel 6. 

 

4.3  Tolkning av personkaraktärerna, kategori B   
 

4.3.1  Testpanelen 
Testpanelen omfattade 15 personer. Bilderna visades med storbildsprojektor. Den tid 

deltagarna granskade/tolkade varje enskild bild uppgick till ca 5-10 sekunder. Efter 

visning av en bild noterade deltagarna sina respektive bedömningar i ett formulär. 

Beroende på tolkning tilldelades ett värde i intervallet -5 till 5, där -5 representerar 

ytterligheten ’god’ och 5 ytterligheten ’ond’. För att underlätta jämförelse har 

tolkningsresultaten sedan räknats om till det värdeintervall som användes vid första 

undersökningen. 
 
 

4.3.2  Dokumentation och analys av testresultat 

Bedömningsunderlaget sammanställdes sedan som råtabeller med bedömningarna 

från alla deltagare för varje bild (Bilaga C4-C5). 

Siffermaterialet bearbetades för att identifiera tendenser i bedömningarna och för att 

utvärdera möjliga orsaker till uppenbara avvikelser. Denna senare del utgörs av en 

kvalitativ analys av hur avvikelser alternativt överensstämmelser i tolkningarna kan 

förklaras av respektive bilds komposition och specifika formelement.  

Resultatet av utvärderingen av bedömningen sammanställs i tabeller, diagram och text 

och redovisas i kapitel 6. 
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5  Arbetsprocessen 
 
I mina förberedelser inför examensarbetet skapade jag en tidsplan och ett 

arbetsschema som jag planerade följa. I arbetsschemat för skapandet av karaktärerna 

hade jag satt upp delmål att beta av efterhand allteftersom arbetet fortskred. Dessa 

delmål var: 

 

1. Illustrera ett antal karaktärer i gråskala. 

2.  Göra en enkätundersökning. 

3.  Använda resultatet från undersökningen som hjälpmedel för att skapa nya  

karaktärer, den här gången i färg. 

4.  Ny enkätundersökning. 

5.  Välja ut de karaktärerna med högst ytterlighetspoäng från undersökningen.  

6.  Skapa rörelseschema, detaljerad svartvit illustration samt färgillustration av  

karaktärerna. 

7. Ny enkätundersökning.  

 

Under den första etappen av arbetet blev en viktig uppgift att skaffa mig en 

uppfattning om teorier och studier kring gestaltning och tolkning av karaktärer, både 

av fiktiv natur och av sådana som baseras på tillämpad fysiognomiskt orienterad 

forskning. Det visade sig att jag för illustrationsarbetet hade speciell nytta av de delar 

av tillämpad kognitionsforskning som är inriktad på hur vi observerar ansiktsdrag och 

kroppshållning för att gruppera människor i vad vi tror är meningsfulla sociala, 

egenskapsbeskrivande kategorier, dels de formelement – särskilt när det gäller 

ansiktsuttryck – som vi då tar speciellt intryck av. 

 

Jämsides med litteraturstudierna skapade jag en uppsättning illustrationer där jag 

försökte att medvetet använde olika fysionomiska formelement för att gestalta valda 

typer av karaktärer. Av tidsskäl begränsade jag arbetet till grundkaraktärerna ond 

respektive god. I denna del av arbetet gestaltade jag enbart personer, alla i gråskala.  

Urval och utformning av karaktärerna baserades på studier hämtade från 

kognitionsforskning, fysiognomi, xenofobi, Jungs teorier om hjältearketyper och 

mytologi samt onda och goda karaktärer i film, spel och serievärlden. 
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När uppsättningen av illustrationer (33 st) var klar, använde jag den som underlag för 

att genomföra en undersökning där testpersonerna fick tolka och gradera karaktärerna 

som goda respektive onda på en skala mellan 0 – 10.  

Resultaten av undersökningen blev vid första anblicken sämre än jag förväntat mig. 

Tolkningsresultaten för de två karaktärstyperna kunde, som jag såg det, ha varit mera 

entydiga.  

Jag fortsatte som planerat med att skapa nya skisser i färg av de karaktärer som fått 

högst respektive lägst ytterlighetspoäng i undersökningen även om det kändes som att 

något inte var helt rätt. Jag tog upp detta med min handledare och diskuterade vilka 

alternativa möjligheter det fanns eftersom utgången av testet inte riktigt blev som jag 

förväntat mig. Denna diskussion ledde fram till en revidering av mitt arbetsschema 

och mina delmål. 

 

Jag fick skapa nya delmål, en ny arbetshypotes samt lägga upp en ny strategi för hur 

jag skulle slutföra arbetet. Den nya hypotesen jag lade fram var att tolkningen blir 

mera entydig när de gestaltade personerna finns i en visualiserad omgivning som 

symboliskt eller händelsebeskrivande stödjer den karaktär gestalten avser att 

förmedla.  

Jag fortsatte nu med den nya delen av arbetet, som innebar att jag skapade ett mindre 

antal illustrationer i färg där personkaraktärerna dessutom placerats i en kontext. De 

fyra illustrationerna användes sedan vid en testning motsvarande den som utförts för 

den första uppsättningen verk. Utfallet blev den här gången avgjort mera entydigt. De 

personer som gestaltats som goda och onda fick tolkningsresultat som för respektive 

typ låg nära ytterlighetsvärdena för respektive typ. 

I den avslutande sammanställningen och analysen av undersökningsresultaten har jag 

kommit att revidera min tidigare något negativa uppfattning om utfallet för den första 

uppsättningen illustrationer.  

Extremvärden som tolkningsresultat behöver inte nödvändigtvis innebära ett ’bättre’ 

utfall. Ansiktsform, ansiktsdrag, kroppshållning, proportioner, kläder, färgsättning, 

kontext etc. bygger upp olika grad av komplexitet hos en gestalt. Det är därför 

förmodligen sällan en ’isolerad’ gestaltning (dvs. utan att ha satts i en kontext) 

entydigt visualiserar den ena eller andra ytterligheten. Vad som däremot är absolut 

centralt är att betraktaren uppfattar karaktärens avsedda grundegenskaper och i den 

meningen uppfyller illustrationerna kraven. 
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6  Resultat  
 
Testet baserades inte på ett slumpmässigt urval av försökspersoner (se kap 4). För att 

kunna belysa tendenser i materialet ifråga om testpanelernas tolkning av onda, goda 

och ’neutrala’ har jag ändå använt mig av grundläggande statistiska mått som 

medelvärde, median och standardavvikelse. Jag har också mera i detalj studerat hur 

bedömningarna av varje enskild bild varierar mellan försökspersoner och möjliga 

orsaker till de största avvikelserna. 

 
 
6.1  Karaktärer i gråskala 
 
Figur 6.1 sammanfattar bedömningsnivåerna för respektive karaktärstyp och deras 

inbördes skillnader. 
 
Figur 6.1  Personkaraktärer i gråskala. Medelvärden per karaktärstyp 

 

 
 
 
 
Med reservation för de begränsningar som gäller för hur urvalet gjorts och dess 

storlek, kan man notera tydliga skillnader mellan de tre typerna av karaktärer, och 

framför allt mellan god respektive ond.  

Tendenserna i bedömningarna för varje enskild kategori visas i tabellerna 6.1-6.5 och 

figurerna 6.1-6.5  nedan.  
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6.1.1  Karaktären god 
 
Tabell 6.1  Bedömningsprofil för karaktären god 
 
 Bild        
 A8 A9 A10 A12 A26 A30 A31 A32 
Medelvärde 3,9 5,3 2,9 5,2 3,7 3,4 2,7 3,6 
Median 4 5 2,5 5,5 3 3 2 4 
Standardavvikelse 1,2 2,2 2,4 2,2 1,5 1,9 1,7 1,4 
Räckvidd 5 8 10 9 5 7 8 5 

  
Figur 6.2  Personkaraktärer i gråskala. Medelvärden per bild för karaktären god. 
 

 
 
Som framgår av tabell 1 bilaga 1, så orsakas markant högre medelvärden för bilderna 

A9 och A12 av att båda i ett fall nått upp till maxvärdet för ond. För A12 gäller 

dessutom genomgående att testpanelen tolkar karaktären som ond snarare än god. 

Detta kan i bild A9 förklaras med att ögonen, som är ett viktigt fysionomisk element 

vid bedömning av en person, inte är synliga. De döljs istället bakom ett glödande sken 

som när karaktären illustreras på det här sättet kan uppfattas som ett ondskefullt drag 

snarare än ett karakteristika typiskt för en godsinnad hjälte.  

Uppfattningen om karaktären i bild A12 som ond kan bero på många saker. Men även 

med den här karaktären är det förmodligen så att de dolda ögonen har en betydelse för 

hur han uppfattas. De överdrivna och något osymmetriska ansiktsdragen i övrigt väger 

nog också in i resultatet. 

 
6.1.2  Karaktärerna neutral/ambivalent 
 
Tabell 6.2  Bedömningsprofil för karaktärerna neutral/ambivalent 
 
 BILD            
 A4 A5 A6 A11 A14 A16 A21 A23 A24 A25 A28 A29
Medelvärde 4,8 6,6 5,3 3,3 5,3 4,2 5,4 6,7 4,9 5,9 2,9 3,3
Median 5 6 5,5 3 5,5 4 5 7 5 6 3 3
Standardavvikelse 1,8 2,0 1,5 1,6 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,7
Räckvidd 7 7 7 6 5 5 6 5 5 7 7 9
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Figur 6.3  Personkaraktärer i gråskala. Medelvärden per bild för karaktärerna neutral /   
                ambivalent. 
 

 
 
 
 
Bedömningarna är ganska väl sammanhållna, dvs. inga individuella ytterlighetsvärden 

är noterade. Två bilder,  A5 och A28 avviker dock markant med värden mera typiska 

för ond respektive god.  

Min tolkning när det gäller A5: Avsikten var att göra en karaktär vars personlighet var 

ambivalent. Han skulle lika gärna kunna uppfattas god som ond. Även om han inte 

har en aggressiv uppsyn så kan de demonaktiga dragen och konstiga proportionerna 

ha spelat in mer än det övriga och tippat över vågskålen till favör för det onda i 

bilden. 

A28: Här var avsikten att skapa en neutral karaktär, han skulle inte porträtteras som 

vare sig god eller ond. Vad det är hos karaktären som gör att han framstår som god är 

antagligen det mjuka neutrala ansiktet. 

 
 
6.1.3  Karaktären ond 
 
 
Tabell 6.3  Bedömningsprofil för karaktären ond 
 
 BILD             
 A1 A2 A3 A7 A13 A15 A17 A18 A19 A20 A22 A27 A33
Medelvärde 7,0 7,6 6,8 4,2 5,6 6,9 7,6 7,2 7,4 6,5 6,3 7,0 7,3
Median 7 8 7 4 6 7 8 8 7 7 6 7 7,5
Standardavvikelse 1,8 1,9 1,7 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 1,3 2,1 1,0 1,7 1,8
Räckvidd 8 7 7 6 6 7 6 7 5 10 4 6 6
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Figur 6.4  Personkaraktärer i gråskala. Medelvärden per bild för karaktären ond. 

 
 

ed två undantag (A7, A13), ligger tilldelade värden i intervallet ca 6,5 – 7,5, dvs. 

igur

 
 
M

profilen för materialet ansluter till den avsedda karaktärstypen. När det gäller A7 

betraktas den genomgående av panelen som god, med flertalet värden i intervallet 2-4. 

Min egen tolkning är fortfarande att personen uppfattas som ond. I gestaltningen finns 

inga mjukgörande element i ansiktsdragen och han har ett blodigt vapen i handen.  

Min egen A13 uttrycker en något defensiv kroppshållning, samtidigt som ögonen 

ligger i skugga vilket skulle kunna förklara varför den får flera värden som indikerar 

att den tolkas som neutral. 
 
 
 
 

6.2  Karaktärer i färg och med omgivning 
 
 
F  6.5  Personkaraktärer i färg och med bakgrund. Medelvärde per karaktär 

 
 

 

abell

 
 
 
 
T  6.4  Bedömningsprofil för personkaraktären god i färg och med bakgrund.  
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B2 B4 
edelvärde 1,1 

ikelse 0,9 1

abell

 
M 0,9
Median 1 0
Standardavv ,1
Räckvidd 2 3

 
 
T  6.5  Bedömningsprofil för personkaraktären ond i färg och med bakgrund. 

B1 B3 
edelvärde 9,6 

ikelse 0,7 0

om framgår av diagram och profiltabellerna är skillnaderna mellan de två 

ycket entydigare i de här fallen pekar på att kontext och färgval 

 
 
M 8,5
Median 10 9
Standardavv ,9
Räckvidd 2 3

 
 
 
S

karaktärstyperna distinkta och variationerna mellan försökspersonernas tolkningar 

varierar mycket lite. 

Att resultaten blir så m

har betydelse för hur man tolkar en karaktärs personlighet.   
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7   Slutsatser 
 
För att återknyta till problemställningen som formulerades för det här arbetet, anser 

jag att det bidragit till att fördjupa mina insikter och färdigheter rörande användningen 

av fysionomiska formelement och kontexter för att manifestera avsedda 

karaktärstyper.  

 

De två uppsättningar illustrationer jag skapat har använts som underlag för testning av 

hur gestaltningen av fysionomi och kontext påverkar vår tolkning av karaktärer.  

Under arbetet med utformningen av underlagsmaterialet och analysen av 

testresultaten har jag haft stor nytta av observationer från speciella delar av tillämpad 

kognitionsforskning. Det gäller dels hur vi observerar ansiktsdrag för att gruppera 

människor i vad vi tror är meningsfulla sociala, egenskapsbeskrivande kategorier, dels 

de andra fysionomiska formelement vi tar speciellt intryck av.  

 

Även om en viss reservation bör göras för resultatens representativitet ligger utfallen 

av testerna på det hela taget i linje med mina förväntningar. Det är naturligtvis 

positivt, men det är samtidigt speciellt intressant att analysera de fall där tolkningarna 

tydligt avvikit från de karaktärer gestaltningarna avsett att visualisera. För dessa kan 

man i den här utförda undersökningen dra slutsatsen att ögon och ansiktsformer är av 

stor betydelse, liksom att avvikelser från det normala ifråga om kroppsbyggnad får 

tydliga genomslag.   

I undersökningen finns tyvärr också enstaka fall där markanta avvikelser från 

förväntade tolkningar inte kan förklaras, åtminstone inte med det teoretiska perspektiv 

som följts i det här arbetet. Det gäller framför allt gestalt A7 som enligt testresultaten 

uppfattas som god trots att det enligt mitt synsätt inte finns några ’mjukgörande’ 

element i fysionomin. 

 

En annan aspekt på undersökningsresultatet är om testvärden som ansluter helt till 

riktvärdena för ond respektive god skulle innebära det ’optimala’ utfallet. Enligt min 

bedömning är det inte så. Att t.ex. en ond karaktär tilldelas 6 på skalan 0-10 behöver 

inte vara ett sämre bedömningsresultat än 10. Ansiktsform, ansiktsdrag, 

kroppshållning, proportioner, kläder, färgsättning, kontext etc. konstituerar en 

komplex mosaik. Det är därför förmodligen mycket sällan en gestaltning entydigt 
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visualiserar den ena eller andra ytterligheten. Vad som är viktigt är snarare att 

betraktaren uppfattar karaktärens avsedda grundegenskaper. 

 

Avslutningsvis hoppas jag att underlagsmaterialet, testerna och resultatanalyserna 

som tagits fram i den här studien kan vara till nytta för andra grafiker i den ständiga 

strävan att bidra till förbättrade visualiseringsmetoder. 
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Visualisering av karaktärer

Hur kan jag genom visualisering av 
fysionomiska attribut och kontext 

manifestera en karaktärs personlighet?

Filip Gyllström Bilaga A/B



• Jag har i framställandet av de olika 
karaktärstyperna ond, god samt 
neutral/ambivalent använt mig av vissa 
karaktärsbildande fysionomiska element.

• Dessa element var:

Filip Gyllström



• God 
• Man: höga kindben. Symmetriskt ansikte. Tydlig 

käklinje. Markerade ögonbryn. Breda axlar. 
Smal midja. Bra kroppshållning. Symmetrisk 
kropp.

• Kvinna: Mjuka ansiktsdrag. Symmetrisk 
ansiktsform. Stora ögon. Fylliga läppar. Tunna 
ögonbryn. Ögonen lite brett isär. Höga kindben. 
Smal feminin kroppsform. Symmetrisk kropp.

Filip Gyllström



• Ond 
• Osymmetriskt ansikte. Tydliga linjer i ansiktet. 

Dolt eller delvis dolt ansikte. Dolda ögon. Strama 
läppar. Onaturlig kroppsform. Osymmetrisk 
kropp. Runda stirrande ögon. Smala ögon. 
Variationer på ögonbryn.

Filip Gyllström



• Neutral/ambivalent
• I den ambivalenta karaktärstypen har jag 

blandat ’onda’ och ’goda’ formelement medan 
jag i den neutrala versionen försökt tona ner alla 
karaktärsskapande drag. 

Filip Gyllström
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              Bilaga C1 
          
Tabell 1    Karaktären god – testresultat för kategori A  
 
 
 

Värden i intervallet   0-10         

 0 = ytterlighet för god        

10= ytterlighet för ond        

          

 Bild         

 G G G G G G G G Total / 

Tolkning A8 A9 A10 A12 A26 A30 A31 A32 deltagare 

T1 4 5 3 3 4 5 4 4 32 

T2 4 5 3 6 4 2 3 4 31 

T3 5 5 3 5 3 2 2 4 29 

T4 3 5 1 8 3 1 2 3 26 

T5 4 2 5 6 4 3 2 5 31 

T6 3 4 1 3 3 2 1 2 19 

T7 4 2 2 6 2 3 2 3 24 

T8 1 10 0 1 7 0 0 3 22 

T9 3 7 2 3 5 3 5 1 29 

T10 4 5 3 7 3 5 3 4 34 

T11 6 6 7 4 6 7 8 6 50 

T12 5 9 10 10 3 6 2 3 48 

T13 5 7 3 3 3 5 2 3 31 

T14 2 7 2 5 3 3 3 4 29 

T15 4 5 2 7 2 4 3 4 31 

T16 4 3 0 5 2 1 2 1 18 

T17 5 5 3 6 3 6 3 5 36 

T18 5 3 2 6 6 4 2 6 34 

Total / bild 71 95 52 94 66 62 49 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



                               Bilaga C2 
 

 
 
Tabell  2    Karaktären neutral (N) / oviss (A) – testresultat för kategori A  
 
 
 

Värden i intervallet   0-10       

 0 = ytterlighet för god      

10= ytterlighet för ond      

              

 Bild                        

 N A A N A A A A A A N A 
Tota
l / 

Tolkning A4 A5 A6 A11 A14 A16 A21 A23 A24 A25 A28 A29 

delt
agar
e 

T1 6 9 5 3 3 5 5 6 5 6 5 6 64

T2 5 6 6 5 5 4 8 7 3 7 2 4 62

T3 6 8 6 3 6 4 5 4 2 3 2 4 53

T4 3 6 5 1 6 4 5 8 7 6 1 2 54

T5 3 5 5 1 8 6 8 6 7 6 5 1 61

T6 3 6 5 2 4 1 4 6 5 5 1 1 43

T7 3 8 6 5 4 3 6 8 2 8 2 6 61

T8 0 2 1 3 7 2 2 5 5 5 0 0 32

T9 7 9 5 4 4 4 6 9 2 3 4 9 66

T10 5 6 7 3 5 3 6 7 5 6 3 3 59

T11 7 4 5 7 6 6 5 4 5 4 7 8 68

T12 6 5 8 6 6 4 7 9 7 10 3 0 71

T13 5 6 4 1 4 5 6 5 4 5 2 0 47

T14 4 5 6 4 5 6 5 6 5 6 4 2 58

T15 6 9 4 3 6 5 5 9 6 8 3 4 68

T16 6 7 6 3 6 6 3 7 6 6 2 2 60

T17 5 8 6 3 6 4 5 7 5 6 3 3 61

T18 6 9 6 3 5 4 6 8 7 6 3 4 67

Total / bild 86 118 96 60 96 76 97 121 88 106 52 59  
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Tabell 3    Karaktären ond – testresultat för kategori A  
 
 
 

Värden i intervallet   0-10           

  0 = ytterlighet för god            

10 = ytterlighet för ond            

              

 Bild                          

 O O O O O O O O O O O O O Total / 

Tolkning A1 A2 A3 A7 A13 A15 A17 A18 A19 A20 A22 A27 A33 
deltag
are

T1 8 9 8 4 6 6 8 7 7 7 6 7 8 91

T2 7 7 6 4 6 7 9 9 9 6 7 6 9 92

T3 8 9 6 4 5 8 7 8 7 6 6 6 8 88

T4 9 8 7 4 6 9 10 9 9 7 6 9 8 101

T5 6 3 7 6 6 7 9 8 7 7 8 8 6 88

T6 8 8 7 4 3 6 5 6 6 6 5 5 7 76

T7 8 7 9 5 8 5 9 7 9 6 7 9 9 98

T8 7 8 3 1 2 8 5 6 6 0 6 4 4 60

T9 6 10 8 4 8 5 9 4 7 10 8 10 4 93

T10 8 9 8 5 7 6 8 6 7 5 7 7 7 90

T11 1 4 4 5 4 3 4 2 5 5 4 5 4 50

T12 7 6 6 7 7 10 9 9 10 7 6 9 10 103

T13 6 9 10 5 5 7 6 9 8 8 7 5 7 92

T14 7 6 6 3 6 8 7 8 8 5 6 6 7 83

T15 9 9 8 5 6 9 8 9 7 9 6 8 9 102

T16 8 10 7 2 5 7 9 9 8 7 6 8 8 94

T17 6 7 6 4 5 7 7 8 7 7 6 6 7 83

T18 7 8 7 4 6 7 7 6 6 9 6 8 9 90

Total / bild 134 139 125 76 103 129 138 136 133 117 115 126 133  
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Tabell 4    Karaktären god – testresultat för kategori B  
 
 
 

Värden i intervallet 0-10 

  0 = ytterlighet för god 

10 = ytterlighet för ond 

    

 Bild    

 G G Total / 

Tolkning B2 B4 deltagare 

T1 2 0 2

T2 1 0 1

T3 2 3 5

T4 0 2 2

T5 2 1 3

T6 2 0 2

T7 2 1 3

T8 0 0 0

T9 1 2 3

T10 1 0 1

T11 2 0 2

T12 2 0 2

T13 0 3 3

T14 0 1 1

T15 0 0 0

Total / bild 17 13  
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Tabell 5    Karaktären ond – testresultat för kategori B  
 
 
 

Värden i intervallet 0-10 

 0  = ytterlighet för god 

10 = ytterlighet för ond  

  

 Bild    

 O O Total / 

Tolkning B1 B3 deltagare 

T1 10 9 19

T2 9 9 18

T3 10 8 18

T4 10 7 17

T5 10 9 19

T6 8 9 17

T7 10 9 19

T8 10 8 18

T9 10 7 17

T10 10 8 18

T11 10 9 19

T12 8 8 16

T13 10 8 18

T14 9 10 19

T15 10 10 20

Total / bild 144 128  
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