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Sammanfattning 
Detta arbete redovisar hur fysiska kännetecken för mänskliga känslouttryck, utan 
andra mänskliga attribut, överförs till rekvisita och uppfattas av betraktare. Kunskap i 
hur känslor blir till uttryck, är hämtat från boken Unmasking the face. En byrå, soffa 
och säng valdes till att uttrycka känslorna. Genom att tänka i animation och rörelse, 
skapades tolv modeller för känslouttrycken glädje, ilska, rädsla och förvåning. 
Möblerna och deras känslouttryck tecknades för att slutligen modelleras. 
Problemställningen besvarades genom en enkätundersökning i Skövde centrum på 
fyrtiotvå slumpmässigt utvalda personer.  

Glädje, ilska och förvåning uppfattades av majoriteten, även om förvåning var 
otydligare. Rädsla uppfattades av en mindre del. Generellt uppfattades rädsla som 
förvåning eller vemod. 

Examensarbetets syfte är att skapa underlag till att fortsättningsvis använda 
känslouttryck i döda ting. Exempelvis kommunicera känslor i terapeutiskt verktyg, 
dataspel eller andra mediala sammanhang. 

Nyckelord: Känslor, rekvisita, döda ting, form, kommunikation. 
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1 Introduktion 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur betraktare uppfattar mänskliga 
känslouttryck överförda till 3D modeller av rekvisita. Därmed skapas ett underlag för 
grafiker i vilka känslouttryck som är lätta respektive svåra att uppfatta. Det är en 
rekvisita som inte har andra mänskliga attribut än känslouttryck.  

Ett datorspel skall vara roligt att spela, då köper kunden spelet. Roligt är det om spelet 
är levande och reagerar på åtgärder som spelaren vidtar. Det är ännu bättre om 
reaktionen är oväntad och komisk, dvs. känslor dyker upp i ett dött ting. Spelet ger 
signaler som förhoppningsvis uppfattas på avsett sätt av spelaren. Spelaren uppfattar 
signalerna som ett igenkännande av sina egna känslor och reagerar på uttrycket. 

Känslor är centralt i de flesta människors liv. Känslor har olika påverkan hos personer 
och kan avgöra hur stor inlevelsen är i spelets händelser. Känslor som reaktion i ett 
datorspel kan förmedla information till spelaren om resultatet efter åtgärd. Signalerna 
kan leda till att spelaren exempelvis går olika vägar, tar olika beslut etc. 

Inventarier utstrålar normalt inga känslor och har inget självpåverkbart liv eller 
rörelse. Filmen Videodroome (Universal Studios, 1983) visar upp en 
televisionsapparat som går från sitt normala döda tillstånd, till att leva och röra på sig. 
Animerad film som till exempel Skönheten & Odjuret (Disney, 1991, 1997) seriens 
två filmer visar upp en hel uppsättning av olika möbler som lever sina liv och 
uttrycker känslor.  

När inventarier används i ett mediesammanhang, till att vara en del i en berättelse, 
kallas det för rekvisita. Rekvisita används för att återge den miljö som ska beskrivas.  

I ett människoansikte uppfattar vi känslor i muskelrörelser och i överliggande 
hudförändringar. Men känner vi igen samma känslouttryck om de överförs till ett dött 
ting, som vanligtvis inte uttrycker känslor? 

Fördjupning kring känslouttryck för att öka förståelsen i ämnet, görs genom att 
studera litteratur om känslor och deras kännetecken. För att hinna genomföra arbetet, 
begränsas det till visualisering av några grundkänslor, glädje, ilska, rädsla och 
förvåning.  

 I arbetet kommer en reaktiv rekvisita att skapas. Från utgångsläget, en neutral 
rekvisita kommer andra modeller med känslouttryck att byggas. Rekvisitan som 
arbetet kommer att behandla är en byrå, en soffa och en säng. 

Utvecklingsarbetet kommer att innefatta ritande av koncept, vilket sedan 3D modeller 
skapas ifrån. Arbetet kommer inte att beröra några andra mänskliga attribut, än 
mänskliga känslouttryck. 

För att studera hur betraktaren uppfattar 3D modellerna och vilka som är svåra att 
uppfatta, genomförs en kvantitativ undersökning. Undersökningen ger ett underlag till 
att förbättra 3D modellerna, och underlag till andra grafiker som vill studera tekniken 
att använda sig av känslouttryck i döda ting. 
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2 Bakgrund 
 
En betraktare uppfattar en bild eller form som en visuell upplevelse av verkligheten. 
”Vi kan beskriva en bild som en mer eller mindre komplicerat sammansatt 
synsensation, dvs. varseblivningen av en stimulans av ögats synsinnesceller, med ett 
visst innehåll” (Pettersson, 2001, s, 9).   

En form är något som hjärnan med hjälp av ögat uppfattar. ”Ögat uppfattar egentligen 
inget annat än former, färger, ljus och skugga. Men när hjärnan börjar arbeta kan vi 
anknyta intrycket till andra upplevelser och uppfatta formen som något bekant, t.ex. 
en man, en kvinna en häst en hund ett träd eller ett hus.” (Barber, 2008, s, 79). Andra 
upplevelser som uppfattas i en form är känslouttryck. 
 
Bildens enklaste delar, dess grundelement, är punkter, linjer och areor, ibland är dessa 
grundelement betydelsebärande och kan vara viktiga för känslouttrycken, se figur 1. 
”Grafiska grundelement är ibland betydelsebärande och ibland icke betydelsebärande” 
(Pettersson, 2001, s, 10). 

 

Figur 1  

 

Artister har fångat rörelser i döda tings former långt tillbaka i tiden, till statyers poser 
och målningars bilder. Exempel på fångad rörelse, är i den antika grekiska staty som 
föreställer en diskuskastare. Den finns i flera upplagor och i olika skick, varav den 
bäst bevarade finns i Rom”A youth is shown in the act of throwing a diskos, turning 
head and body in a twisted yet harmonious pose” (Ritcher, 1959, s, 109). Känslor hör 
också till de rörelser som ofta fångats i verk, som t.ex. i ett altarskåp. ”A further facet 
of Simones’s style is to be seen in the intense expression of emotion found in the so-
called Antwerp polyptych” (Martindale, 1967, s, 205). 

Med hjälp av animation blåser artister liv i döda tings former, att medverka i filmer 
eller dataspel. I filmer som Skönheten och odjuret (Disney, 1991) kommer människor 
och djur i skepnader av möbler till liv med hjälp av animation. I spel som Sims3 
(Electronic Arts, 2009) använder man sig av rörlig animation och sekvenser av 
modeller för att simulera liv.  

 

2.1 Form och Animation 
Ordet form definieras av Nationalencyklopedin (2010) som, ”ett konstverks hela yttre 
gestalt, inte bara linjer och volym utan även färg och ljusbehandling”. Begreppet 
relateras ofta till innehåll, varvid det avser innehållets sinnliga uttryck.  

Barrington Barber är en grafiker som har producerat ett flertal kommersiella böcker 
med syfte att lära ut tecknandet. Där ibland boken Allt du behöver veta om konsten att 
teckna (Barber, 2008). Han har arbetat på reklambyrån Oglivy and Mather, och har en 
framgångsrik karriär som artist. 
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Exempel på en form i två olika varianter, se figur 2. Ögat från vänster, i ett första 
stadie av ritandet följt av det färdiga ögat. ”Formen är ett föremåls eller kropps 
tredimensionella utseende, det vill säga dess rumsliga dimension.” (Barber, 2008, s, 
79). 

 
Figur 2 Bild hämtad ur: Allt du behöver veta om konsten att teckna (Barber, 2008). 

 

Konturen är en del i formen och något som vi omedvetet känner igen snabbt i en 
form. Exempel på konturer som många känner igen, är siluetten av en kontinent och 
siluetten av en hjälm. Figur 3 visar kontinenten Afrika och en tysk militärhjälm från 
andra världskriget. ”Konturen är den ytterlinje som vi uppfattar av ett föremål. 
Eftersom vi vänjer oss vid att se föremål i särskilda vinklar utvecklar vi visuella 
mallar och ser det vi väntar oss att se snarare än det vi faktiskt har framför ögonen” 
(Barber, 2008, s, 79). 

 
Figur 3 Bild hämtad ur: Allt du behöver veta om konsten att teckna (Barber, 2008). 

 

2.1.1 Animation 

För att få en form att röra på sig och uttrycka känslor använder man sig av 
animationsprinciperna. Det är vedertagna sätt att arbeta med rörelser. De principer 
som är relevanta för detta arbete står beskrivna i boken Illusions of Life (Thomas, 
Johnston, 1981), samförfattad av Frank Thomas och Ollie Johnston. Dessa nu döda 



 

 4 

animatörer medverkade i många av Disneys produktioner. Frank Thomas medverkade 
bland annat i, Snövit och de sju dvärgarna (Disney, 1937), Bambi (Disney, 1942) och 
Djungelboken (Disney, 1967). Ollie Johnston medverkade i filmer som, Snövit och de 
sju dvärgarna (Disney, 1937), Bambi (Disney, 1942) och Pinocchio (Disney, 1940).  

För att bli en framgångsrik animatör, är det viktigt att ha kunskap i att rita en form 
ifrån olika vinklar. Principen ’Solid drawing’, vilket betyder ungefär skissteknik, 
understryker den kunskapen. ”Does your drawing have weight, depth, and balance?  a 
casual reminder of the basics of three dimensional drawing” (Thomas, Johnston, 
1981, s, 67). Någonting författarna menade var speciellt viktigt att tänka på när man 
tecknade former som skulle uttrycka känslor, var att undvika tvillingar. En tvilling är 
något som uppstår när båda sidor av en karaktärs form uttrycker sig symmetriskt. ”If 
you get into acting, you would never think of expressing an emotion with twins 
anywhere, but, somehow, in a drawing, if you´re not thinking, its creeps in time and 
again.” (Thomas, Johnston, 1981, s, 67). 

’Exaggeration’, att överdriva, är en princip som används just till att överdriva rörelser, 
så att rörelsen blir mer övertygande och får större inverkan på den som tittar på 
animationen. Verkliga rörelser överdrivs till en karikatyr av verkligheten “When Walt 
asked for realism, he wanted a caricature of realism” (Thomas, Johnston, 1981, s, 65). 

Principen ’Squash and Stretch’, trycka ihop och sträcka ut, används för att trycka hop 
eller förlänga en form. Man kan vissa ett tryck på formen eller på det motsatta, ett sug 
i formen för att beskriva olika känslor. “The squashed position can depict the form 
either flattened out by greater pressure or bunched up and pushed together. The 
stretched position always shows the same form in a very extended condition.” 
(Thomas, Johnston, 1981, s, 48).  

’Staging’, att iscensätta, är ett sätt att presentera och förstärka den rörelse eller miljö 
som ska vara i fokus. “Its meaning, is very precise; it is the presentation of any idea so 
that it is completely and unmistakely clear” (Thomas, Johnston, 1981, s, 53). 

 

2.2 Känslor och deras fysiska avtryck 
Uppslagsverket Nationalencyklopedin (1991) ger följande förklaring till ordet 
emotions betydelse. Sinnesrörelse, sätta i rörelse, uppröra, skaka, rubba, eller känsla, 
tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg. Utmärkande för emotioner är att de har 
ett objekt t.ex. något man är rädd för. De grundläggande emotionerna har ordnats 
utifrån likhet och motsatts ställning i en cirkel. Vanligen antas att mer komplexa 
emotioner är kombinationer av dessa grundläggande tillstånd, se figur 4.  
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Figur 4 Bild hämtad ur Nationalencyklopedin (1991). 

 

2.2.1 Kroppsspråk 

Människor har två plan att kommunicera på, vi kan dels utrycka oss verbalt genom det 
talade ordet, och vi kan utrycka oss ickeverbalt genom kroppsspråket. Med hjälp av 
kroppen kommunicerar vi olika saker till vår omgivning. ”Varje människa påverkar 
genom sin hållning och sitt uppträdande sin omgivning som en signal, eller en reflex.” 
(Molcho, 1983, s, 14) Känsloyttringar kan utläsas i en förändrad kroppshållning. 
“Posture is also a key indicator of the intensity of some emotional states, for example, 
the drooping posture associated with sadness or the rigid, tense posture associated 
with anger.” (Knapp, & Hall, 2006, s, 9) 

Samy Molcho är före detta pantomimartist och professor vid Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien fram till året 2004. Han är författare till flera böcker 
däribland boken Kroppsspråk (Molcho, 1983). 

Kroppsspråk kan vara svårt att tolka, och vi tar ibland emot motsägelsefulla signaler. 
Personen som i mötet ler hjärtligt, men inte trycker till i handslaget, utan bara lägger 
fram handen i den andres hand, sänder ut motsägelsefulla signaler. ”Alla inre rörelser, 
känslor affekter, önskningar kommer till uttryck genom vår kropp. Det som vi kallar 
kroppsliga uttryck är uttryck för inre rörelser” (Molcho, 1983, s, 14). I animation 
används ofta ett övertydligt kroppsspråk för att vara tydlig med vad man vill 
förmedla. ”The Brilliant Disney art director and designer Ken Anderson said, 
Pantomime is the Basic art of animation. Body language is the root and fortunalely it 
is universial” (Williams, 2001, s, 324).   

  

2.2.2 Ansiktsuttryck 

Boken Unmasking the face (Ekman, Friesen, 2003) som är det största underlaget för 
att säkerställa uttrycket i rekvisitornas ansikte, har två samarbetande författare, Paul 
Ekman, och Wallace V. Friesen. Om skillnader i kroppens språk och ansiktets språk 
skriver dem. ”Emotions are shown primarily in the face, not in the body. The body 
instead shows how people are coping with emotion”. (Ekman, Friesen, 2003, s, 7) 

Professor Paul Ekman är expert på uttryckssätt, fysiologin av känslor, och 
mellanpersonliga missuppfattningar. Utöver sin medverkan i ovan nämda bok, är han 
utgivare eller författare av tretton andra böcker. Han har varit rådgivare till 
animationstudiorna Pixar och Industrial Light and Magic och de Amerikanska 
byråerna FBI, CIA, och ATF. 

Wallace V. Friesen är forskare inom ämnet psykologi och samarbetade med Paul 
Ekman i undersökningarna i boken.  

Några av de känslor som förmedlas med ansiktet är ilska, avsky, lycka, vemod, 
förvåning, och rädsla. Det är också några av de känslor som utforskats mest. “The six 
emotions that are the subject of this book-happiness, sadness, surprise, fear, anger, 
and disgust-were found by every investigator in the last thirty years who sought to 
determine the vocabulary of emotion terms associated with facial expressions.” 
(Ekman, Friesen, 2003, s, 22).  Andra källor pekar också mot att just dessa känslor 
uttryckes i ansiktet, även om det förmodligen finns många fler.”The literature has 
almost exclusively focused on seven emotions: anger, disgust, fear, happiness, 
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sadness, surprise, and contempt, the most contested of these expressions” (Lewis, 
Haviland-Jones, 2000, s, 239). 

 

Universella Ansiktsuttryck 

 Studier från världens olika hörn har visat, att åminstonde några ansiktsuttryck ifrån 
känslor är universella. Dem är ett resultat av människans evolution, inte en inlärd 
konstruktion som till exempel de talade språken. Kulturella skillnader finns, i när man 
kontrollerar uttrycken, som i olika sociala situationer. Det finns också kulturella 
skillnader ifrån vad man reagerar med exempelvis avsky. ”Just recently, however, 
scientific investigations have conclusively settled this question, showing that the 
facial appearance of at least some emotions, those covered in this book, is indeed 
universal, although there are cultural differences in when these expressions are 
shown.”(Ekman, Friesen, 2003, s, 23) De känslor Ekman och Friesen refererar till i 
citatet är ilska, glädje, vemod, förvåning, rädsla och avsky. 

 

Emblem 

Icke verbala rörelser som vi med ansiktet medvetet gör för att kommunicera något 
specifikt, såkallade emblem är en ickeverbal motsvarighet till verbala ord eller fraser. 
Ett emblem är att blinka med ena ögat, denna rörelse har flera betydelser, tex kan det 
betyda ett flörtande, eller ett jakande ”visst”. Emblem utförs medvetet för att 
kommunicera.  Ytterligare ett emblem är att höja ögonbrynen, medans man håller 
resten av ansiktet orört. Denna rörelse ingår i känslouttrycket för förvåning, men när 
den förekommer självständigt signalerar det ett ifrågasättande. Emblem som 
kommunicerar en del av ett helt mönster för en specifik känsla, kommunicerar om 
känslan, utan att personen som utför rörelsen behöver uppleva känslan och är då ett 
känsloemblem. 

 

Kännetecken för känslor 

Ekman och Friesen (2003) går igenom hur sex olika känslor tar form i ansiktet. Nedan 
beskrivs de i detta arbete fyra valda känslors förändringar i ansiktet.  

 Tre olika områden i människoansiktet är kapabla till att röra sig oberoende ifrån 
varandra vid olika känslor. Dessa områden är ögonbrynet och panna, ögonen med 
ögonlock och näsroten, lägre delen av ansiktet med kinder, mun, haka och mesta 
delen av näsan.  

Glädje: Läpparnas hörn är uppdragna bakåt och upp. Munnen kan vara delad eller 
inte, med visade tänder eller inte. Ett veck leder ner från näsan till kanten bortanför 
mungiporna. Kinderna är höjda, och nedanför de lägre ögonlocken finns veck. 
Ögonlocken är spända och kan vara höjda. ”Kråkfötter”(hudveck) finns vid ögonens 
yttre kanter. 

Ilska: Ögonbrynen är sänkta och ihopdragna, vertikala linjer uppstår mellan 
ögonbrynen. Det undre ögonlocket är spänt och kan vara höjt. Det övre ögonlocket är 
spänt och kan vara sänkt av ögonbrynets påverkan. Ögat uppfattas som att stirra hårt 
och framträder som utbuktande. Läpparna befinner sig i ett av två lägen; antingen 
hoppressade med mungiporna raka eller pekandes nedåt, eller öppen och spänd, som 
vid ett skrik. Näsborrarna kan vara förstorade.  
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Rädsla: Ögonbrynen är höjda och hopdragna, rynkor finns i mitten av pannan. Det 
övre ögonlocket är höjt så att ögonvitan syns. Det lägre ögonlocket är spänt och 
uppdraget. Munnen är öppen med läpparna antingen lite spända och dragna bakåt, 
eller utsträckta och dragna bakåt. 

Förvåning: Ögonbrynen är höjda till en kurva, skinnet nedan ögonbrynet är sträckt. 
Horisontella linjer löper över pannan. Ögonen är vidöppna, det övre ögonlocket är 
höjt och det lägre ögonlocket nerdraget. Ögonvitan syns över iris, och även ofta under 
iris. Käken hänger avslappnad och öppen, läpparna och tänderna är separerade. 

 

  



 

 8 

3 Problemformulering 
 
Problemställning: Hur uppfattar en betraktare mänskliga känslouttryck i en 
rekvisitas form. 

Mål:  1) Ta fram 3D modeller av rekvisitor med känslouttryck. 

  2) Ta fram ett underlag för grafiker om känslouttryck i döda ting. 
 

3.1 Metodbeskrivning 
 
1) Avgränsningar 

- Rekvisita.  
- Känslouttryck 

2) Arbetsprocess 
- Koncept 
- 3D modeller 

3) Undersökning 
- Kvantitativ undersökning 
- Utvärdera undersökningen. 

3.1.1 Avgränsningar 

 

Bestämmer rekvisita 

Det finns många olika typer av rekvisita. För att avgränsa arbetet till en rekvisita som 
formen kan påverkas till att avge känslouttryck, har en byrå, soffa och säng valts. 
Dess former har också valts p.g.a. att de har formelement som påminner om 
människan.  
 

Byrån, se figur 5, är av den formen som gör det möjligt att förmedla ett kroppsspråk. 
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Figur 5 

Soffan, se figur 6, är av den formen som gör det möjligt att förmedla ett kroppsspråk. 

 

Figur 6 

Sängen, se figur 7, är av den formen som gör det möjligt att förmedla ett kroppsspråk.  

 

Figur 7 

 

Bestämmer känslouttryck 

Av de känslouttryck som finns angivna i kapitel 2.2, kommer glädje, ilska, rädsla och 
förvåning återges i respektive rekvisita. Dessa känslor har valts som avgränsning för 
att få ett hanterligt antal modeller att arbeta med.  

Glädje och ilska valdes på grundval av känslornas användarmöjlighet, dvs. känslor 
som är viktiga för möblerna att ha för att återspegla mänskligt beteende, och då kunna 
användas inom flera områden. De valdes också för att de bedömdes lättare att 
uppfatta. Glädje är en positiv känsla som vi människor generellt eftersträvar att både 
uppleva och visa upp utåt. Ilska är en känsla som både är dramatisk för betraktaren 
och den som känner känslan. Känslan kan sägas vara negativ i den bemärkelsen att 
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det finns ett hot om våld i ett uttryck för ilska. Bärare av känslan ilska är inte under 
någon annan känsla, mer benägen att skada sig själv eller sin omgivning.  

Rädsla och Förvåning valdes på grundval av deras fysiska likheter, båda känslorna 
aktiveras i samma områden och uppträder på ett liknande sätt. Känslorna är dock 
väldigt olika i sin natur. Rädsla är en negativ känsla, och då den uppträder i sin 
starkaste form, en väldigt obehaglig upplevelse. Förvåning är en neutral känsla och 
kan varken sägas vara positiv eller negativ. Men också för att den infinner sig under 
en väldigt kort tidsrymd och sedan går över till en annan känsla, dvs. den uppträder 
ofta ”mellan” två känslor.  

De två återstående känslorna, avsky och vemod, som också är beskrivna av Ekman 
och Friesen (2003) får inte, på grund av tidsbrist, utrymme att medverka i 
undersökningen. Dessa tjänar som valbart alternativ i enkäten för att på så sätt skapa 
fler möjligheter för respondenterna att svara ett icke avsett uttryck. 

De huvudsakliga källorna till kunskap om hur känslor blir till uttryck, är böckerna. 
Unmasking the face (Ekman, Friesen, 2003), Kroppsspråk (Molcho, 1983), Character 
emotion in 2D and 3D animation (Pardew, 2008).  

För att överföra känslouttrycken till rekvisitan, kommer rekvisitornas formelement att 
ges olika mänskliga känsloattribut. Endast känslouttryck som uppträder i människans 
ansikte kommer att överföras. 

Det kommer inte att läggas till några andra mänskliga attribut som inte har med 
människans känslouttryck att göra. Mänskliga attribut som inte har med människans 
känslouttryck, kan vara mössa, halsduk, tänder, tunga, händer, fötter m.m. 

Exempel: Byrån, se figur 8, består överst av två parallella lådor som blir mänskliga 
ögon, där handtagen med beslag representerar pupiller. De från botten överliggande 
två lådorna är den mänskliga munnen. Kroppen är byråns helhet och i den finns 
rörelse.  

För att erhålla ett normaltillstånd för rekvisitan bestäms att neutral rekvisita är ett icke 
uttryckande av känsla. Ingen av de kännetecken för känslor som sammanfattas i 
kapitel 2.2.2 får visas i känslouttrycket neutral. Kunskapen om de olika fysiska 
uttrycken av känslor används som underlag för att påverka formen i de tre olika 
rekvisitorna. 

 

3.1.2 Arbetsprocess 

 

Tar fram koncept bilder 
Skisser skapas för varje möbel med respektive känslouttryck. Där blyertspennor i 
olika hårdhet, radergummi och skissblock används. Möblerna skissas i en gråskala på 
vitt papper, i en tecknad stil. Med tecknad stil menas mjuka linjer och enkla former, 
mer precist min egna tecknade stil.   
 
Animationsprinciperna under kapitel 2.1 används som verktygslåda för att påverka 
rekvisitans form.  

 

Exempel på koncept med byrån och känslouttrycket ilska, se figur 8.  
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Figur 8 

 

Skapar 3D modeller 
Slutligen modelleras de tre möblerna till de olika känslouttryckens poser. 
Modelleringsverktyget maya 8,5 (Autodesk) används till att skapa en serie av 
modeller. Första modellen i serien är en neutral rekvisita, som efterföljs av rekvisitan 
med känslouttrycken glädje, ilska, rädsla och förvåning. 

 

3.1.3 Undersökning 

För att undersöka om kännetecken för känslorna ger uttryck åt möbelns form, och 
uppfattas av betraktare. Kommer en kvantitativ undersökning att göras på de 
utvecklade 3D modellerna där företeelser mäts och räknas. Ingen egen tolkning av de 
svar som erhålles från undersökningen kommer att göras, utan svaren görs om till 
data. Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder om ett steg i 
kvantitativa undersökningar ”Steg 8 går helt enkelt ut på att, när informationen 
samlats in, gör om denna till data”(Bryman, 2002, s, 80).  

 
Urval och Undersökningsgrupp 
Undersökningen riktas mot en så bred urvalsgrupp som möjligt, då arbetet inte är 
tillrättalagd mot något specifikt användningsområde. Känslouttryck i möbler är 
användbart inom flera olika områden och en tänkt målgrupp är svår att precisera. 
 
Urvalsgruppen kommer att bestå av personer som besöker Skövde centrum mellan kl 
10:00-19:00. Personerna väljs ut slumpmässigt när de närmar sig centrumplatsen. Då 
undersökningen syftar till att skapa ett brett underlag, i hur ett tvärsnitt av 
befolkningen uppfattar känslouttrycken, är det en lämplig metod. Det är en metod som 
både möjliggör snabb kvantifiering, och fångar upp en bred urvalsgrupp.  
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Metod för materialinsamling  
Enkäten kommer att förklaras och lämnas över till respondenten att fyllas i. Enkäten 
kommer att innehålla 12 renderade bilder, fyra för varje möbel. Med en tvåsidig 
kopiering (utskrift) blir det tre blad. De renderade bilderna på 3D modellerna är i 
gråskala och saknar bakgrund. Varje 3D modell är utformad så att den återger någon 
av de valda känslorna. Som tack för medverkan kommer respondenten att få en 
trisslott. 
 
För att testa enkäten kommer en semistrukturerad intervju genomföras på en mindre 
grupp.  
 
Enkät: se bilaga 1 
Enkäten består av 4 frågor för varje skiss, se bilaga 1. Tillsammans blir det fyrtioåtta 
frågor. Frågorna är många men enkla och återkommande så att det inte skapar 
förvirring för respondenten. Enkäten består av två slutna och två öppna frågor, ”På en 
öppen fråga kan respondenterna svara fritt, och på en sluten fråga presenteras de för 
ett antal fastställda svarsalternativ som de ska välja mellan.” (Bryman, 2002, s, 157). 
 
Den svarande skall: 

1) Identifiera känslouttrycket genom att ringa in ordet för någon av känslorna, 
glädje, ilska, avsky, rädsla, förvåning vemod, ingen eller annan.  
För att det skall bli lättare att förstå vad som undersöks, låses svaren med 
förutbestämda svarsalternativ. Om alternativet annan ringas in, finns en rad att 
skriva en egen känsla på. 

2) På en Likertskala ”metod för att mäta attityder”(Bryman, 2002, s, 138) mellan 
1-5 ange hur starkt han/hon känner att möbeln återger känslouttrycket.  

3) I skissen ange det som uttrycker känslan. Deltagaren gör detta genom att ringa 
in ett eller flera områden. Här används inte låsta alternativ, för de låsta 
alternativen skulle bli så många att frågan skulle bli komplicerad. Det är ändå 
möjligt att gruppera och räkna dem i 3.1.4. 

4) En öppen fråga där deltagaren ges utrymme för en egen kommentar. Resultatet 
kan inte räknas och presenteras som diagram. Det kan emellertid finnas 
synpunkter av stor vikt, som då kommer att dokumenteras och diskuteras. 
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3.1.4 Utvärdera undersökningen  

Här utvärderas om känslouttrycken med sina kännetecken, överförda till en rekvisitas 
form genom 3D modellering, uppfattats på avsett sätt av en betraktare. 

Den första frågan ger svar på om respondenten uppfattar känslouttrycket. Här räknas 
antalet inringade känslor för möblerna och presenteras i fyra stapeldiagram, ett för 
varje känslouttryck. 
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Den andra frågan ger svar på hur starkt respondenten uppfattar känslouttrycket. Här 
summers alla poäng för en möbels känsla och det beräknas ett medelvärde, som 
presenteras i fyra stapeldiagram, ett för varje känslouttryck. 
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Den tredje frågan som är en öppen fråga och ger svar på vilka/vilket formelement i 
möbeln som respondenten uppfattar kännetecken för känslor. 

Här summeras respondenternas antal ritade cirklar, dessa visar vart respondenterna 
uppfattade känslouttrycket.  

 
 

Den sista frågan som är en öppen fråga, och i princip en kommentar rad, kan inte 
räknas och presenteras i diagram. Det kan emellertid finnas synpunkter av stor vikt, 
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som då kommer att dokumenteras och diskuteras under kapitel 4.3 analys av 
mätningarna. 

 
När undersökningens resultat utvärderats, har ett material införskaffats som svarar på 
frågorna: 

1) Om betraktaren uppfattar känslouttrycket? 
2)  Hur starkt betraktaren uppfattar känslouttrycket? 
3) Vilken del/delar av möbeln som uttrycker känslan? 
4) Ytterligare och oförutsedd information av vikt. 

Genom att analysera dessa mätningar, skall problemställning kunna besvaras. 
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4 Genomförande 
 

Arbetet har resulterat i femton modeller varav tolv är känslouttryckande och tre 
neutrala. En neutral modell tillsammans med fyra känslouttryckande modeller bildar 
en reaktiv rekvisita, totalt tre stycken reaktiva rekvisitor, se figur 9. En byrå, en soffa 
och en säng.   

 

Figur 9 

 

Rörelsen 

Det är ifrån utgångsläget i den neutrala möbeln som formen påverkats till att uttrycka 
en känsla, se figur 9 ”svart pil”. De animationsprinciper som användes i bakgrunden 
av skapandet av möblernas rörelse, dvs. den rörelse som inte syns och finns osedd 
mellan t.ex., en neutral byrå och en byrå som uttrycker förvåning, är soliddrawing, 
squash and stretch och exaggeration. Principen soliddrawing användes i skissandet, 
även om förmaningen att arbeta bort tvillingar i animationssekvensen bröts (tvillingar 
se kap 2.1.1). Sekvensen består bara av två lägen, den går ifrån ett läge till ett annat 
och uppträder som en tvilling med symetriska sidor. Mänskliga känslorörelser har 
överdrivits i modellerna, utsträckande och hoptryckande krafter på formerna i 
modellerna har också använts. 

 

4.1 Det producerade systemet 
Här beskrivs utvecklingsarbetet. Skissarbete och ytterligare avgränsningar arbetet fått. 
Slutligen presenteras de utvecklade modellerna. 

 

4.1.1  Koncept: Avgränsningar och utveckling 

 

Koncept 

Skissarbetet användes till att laborera med olika lösningar, och för att kartlägga 
uttryckens påverkan i möblerna. Vilka olika formelement de olika möblerna behövde 
ha för att kunna uttrycka de valda känslorna. Exempel på en tidig samlad karta över 
uttrycken ser vi i figur 10.  
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Figur 10 

 

Kartläggning av känslors påverkan  

För att kartlägga hur känslorna påverkar de olika delarna av möblerna, togs scheman 
för områden (områden se kapitel 4.1.2) fram som möblerna består av. Exempel på 
skisser över scheman, figur 11 för byrån, figur 12 för soffan, och figur 13 för sängen. 

 

Figur 11 
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Figur 12 

 
Figur 13 

 

Symmetri eller ickesymmetri 

Animationsprincipen soliddrawing understryker att undvika tvillingar i animationen. 
För att ge animationen ett ickesymmetrisk och ett mer levande känslouttryck, 
undersöktes möjligheten att införa emblem, (emblem se kap 2.2.2) eller andra 
ickesymmetriska rörelser från människans kroppsspråk till modellerna.  

Exempelvis en ickesymmetrisk ilsken ”gång” framåt från det neutrala utgångsläget till 
ilska, se figur 14.  
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Figur 14 

Ur de tillgängliga källorna var det svårt att hitta specifika rörelsemönster i människans 
kroppsspråk, som direkt kunde kopplas till alla de specifika känslorna och variationer 
av modeller som valts. Exempel; Vid strid eller hot om våld vinklar människan 
huvudet nedåt för att skydda den sårbara halsen och drar upp axlarna. Det är rörelser 
som både kan uppträda vid känslorna rädsla och ilska, men inte specifikt kan sägas 
tillhöra en av känslorna. Modellen riskerade att bli otydlig i vad som skulle förmedlas.  

Ickesymetriska emblem var planerad att införas, se kapitel 2.2.2, som ”blinkningen 
med ögat”. I slutändan avstods detta ifrån att göras, då det föreföll ovist hur det skulle 
uppfattas i modellerna. Svårigheter fanns i att gestalta detta emblem då modellerna 
saknar exakta motsvarigheter till ögonlock. Blinkningen med ögat kunde också, som 
den skulle uppträda i de statiska modellerna utan en förklarande rörelse, tolkas som att 
modellen fått något i ögat. 

Som en avgränsning, och för att inte riskera att blanda in rörelser som kunde tolkas 
tvetydigt. Koncentrerades arbetsinsatsen på de rörelser ansiktet gör ofrivilligt vid 
uttryckandet av känslan, d.v.s. de rörelser som är direkt kopplade till känslouttrycket, 
även om modellerna blev mindre intressanta.  

 

Förtydligande av känslouttryck 

Ett återkommande problem som uppstod när tydligare känslouttryck skulle göras, var 
att uttrycket gled över till ett annat känslouttryck. Exempelvis: När känslouttrycket 
ilska skulle modifieras till en än mer ilsken mun, genom att rita läpparna mer 
uppdragna, visade det sig att en del av uttrycket för känslan avsky införts. Denna 
uppdragna position förekommer bara i känslouttryck, hos läpparna under känslan 
avsky. Ett oönskat blandat uttryck av avsky och ilska uppstod således, se figur 15. 
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Figur 15 

Tidigt i skissandet innehöll koncepten mer inspiration av människan. Exempel på det 
var tydligt framträdande mänskliga ögonbryn. Tidig ilsken soffa med ögonbryn, se 
figur 16.  

 

Figur 16 

Periodvis användes endast möblernas ursprungselement till att uttrycka känslorna. 
Formelementetet som representerade ögonbrynet vreds till att likna ett ögonbryn. 
Exempel: Sänggaveln formades till att se ut som ett ögonbryn, men samtidigt behölls 
den ursprungliga konfigurationen av en sänggavel, se figur 17. Gaveln bestod 
fortfarande av en planka, men nu förvriden till att mer se ut som ett ögonbryn.  
Emellertid blev känslouttrycket aldrig tydligt framträdande, och en återgång gjordes 
till att göra möblerna med mer människoliknande känslouttryck. 
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Figur 17  

 

Skiss på soffan i uttrycket ilska med påverkan på ursprungliga formelement, se figur 
18. 

 

Figur 18 

Skisser för möblerna i känslouttrycket förvåning (se figur 19) innehöll under en lång 
tid, munnar som inte hölls samman i mungiporna. Något som åtgärdades i de 
slutgiltiga 3D modellerna för att få ett tydligare uttryck, genom att närma sig 
människans utseende.  
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Figur 19 

 

Modeller av modell-lera 

En bit in i arbetet modellerades de neutrala möblerna i modell-lera, eftersom det inte 
alltid var lätt att uppfatta möblernas perspektiv, se figur 20. Därefter var det mycket 
lättare att rita dem i perspektiv. Något som borde ha gjorts tidigare i projektet för att 
öka förståelsen av formerna.  

 
Figur 20 

Oförutsett kroppsspråk  

Efter att ha påverkade formerna med rörelser tagna ifrån ansiktet, uppstod något som 
kan tolkas som ett kroppsspråk i möblerna. Exempelvis: i den Rädda soffan uppstod 
en förskjutning i armstödet när soffans rygg tillika ögonbryn höjs. Armstödet bakre 
del dras inåt och uppåt samtidigt som soffkuddarna(soffans mun) pressar armstödets 
främre del utåt.  Det är ovist hur detta läses av betraktaren. En möjlighet är att det 
läses som axlar i bakre delen av armstöden, som är höjda i rädsla, eller ilska? En icke 
symetrisk skiss av en rädd soffa syns i figur 21. Samma påverkan i armstöden 
återfinns i den slutgiltiga symetriska 3D modellen, se figur 33. 
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Figur 21 

 

4.1.2 Modeller 

Efter att ha gjort koncept på modellerna som skulle produceras, där de mest 
övergripande förändringarna på den ursprungliga formen kartlagts, började 
modelleringsarbetet.   

Mjukvaran som användes till att göra modellerna var Autodesk Maya 8.5.  

Modellerna visas i mayas ursprungs-shader (lambert 1) gråskala. Scenen är ljussatt 
med tre ljuskällor. 

 

Neutralt uttryck människa och möbel  

 

Olika områden: 

Tre olika områden, se figur 22, i människoansiktet kan röra sig oberoende ifrån 
varandra vid känslouttryck. Dessa områden har motsvarigheter i rekvisitan men 
avviker och ser olika ut i respektive möbel. Färgerna är förklarande färger och ingår 
inte i modellerna. 

 
Figur 22 

Blått: Det översta området består av ögonbryn och panna. Byrån, soffan och sängen 
saknar panna, vilket omöjliggör gestaltandet av de tydliga veck som uppträder i 
pannan vid känslorna rädsla och förvåning.  

Grönt: Den mellersta delen består av ögonen med ögonlock och roten av näsan. 
Möblernas iris och pupiller påverkades ej. Motsvarigheter hittar vi i byråns handtag 
och soffans knappar, sängen saknar motsvarighet till iris och pupiller. Pupiller 
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reagerar vid uttryckande av känslor, dock fanns ingen tillgänglig litteratur över 
pupillens direkta utvidgning och hopdragning kopplad till de valda känslorna.  

Orange: De nedre delarna av ansiktet består av kinderna, mun, mesta delen av näsan 
och hakan. Alla möbler saknar nedre del av näsan vilket delvis påverkar 
känslouttrycket ilska, då näsborrarna kan vara utvidgade under detta känslouttryck. 

 

Byrå: Se figur 23 

Övre del: Den främre delen av byråns överliggande skiva motsvarar ögonbrynen.  

Mellan del: Den mellersta delen består av de översta två parallella lådorna som 
motsvarar ögonen med ögonlock. Beslag med handtag är iris och pupill. 
Mellanrummet mellan lådorna motsvarar roten av näsan. Byrån saknar visuellt de 
övre och undre ögonlocken. För att lösa detta problem har en osynlig kraft använts på 
de formelement som representerar ögonens ögonvita (byråns övre lådor). En 
utsträckande kraft på ögonvitans motsvarande formelement har används om 
ögonlocken har öppnar sig. En hoptryckande kraft har använts om ögonlocket stängts 
igen. Om ögonlocket är spänt i känslouttrycket har en liten förminskning av vitan 
gjorts.  

Nedre del: Byråns undre lådor motsvarar munnens läppar. Byråns främre lägre sidor 
motsvarar kinder och den undre delen av haka.  

 

Figur 23 

Soffa: Se figur 24 

Övre del: Soffans övre del av dess rygg(bakom soffkuddarna) motsvarar ögonbrynen.  

Mellan del: Den mellersta delen består av två parallella ryggkuddar som motsvarar 
ögonen. Armstödets inre delar motsvarar de mänskliga ögonens yttre delar (ungefär 
tinningar). Knappen i ryggkuddarna motsvarar pupiller. Inre delen av sittkuddarna 
motsvarar de undre ögonlocken. Soffan saknar visuellt det övre ögonlocket. Istället 
representeras öppnandet och stängandet av detta med en påverkan av motsvarigheten 
till soffans ögonvita (ryggkudden). En utsträckande kraft om ögonlocket öppnas och 
en hoptryckande kraft om den stängs. Mellanrummet mellan kuddarna motsvarar 
roten av näsan.  

Nedre del: Den främre delen av sittkuddarna och soffans lägre kant motsvarar läppar. 
Soffans lägre kant motsvarar också hakan. Armstödets främre delar motsvarar kinder. 
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Figur 24 

Säng: Se figur 25 

Övre del: Sängens gavel motsvarar ögonbryn.  

Mellan del: Kuddarna motsvarar ögon. Täckets övre kant motsvarar det undre 
ögonlocken. Sängen saknar visuellt det övre ögonlocken. Istället representeras 
öppnandet och stängandet av dessa med en påverkan av motsvarigheten till sängens 
ögonvita (kuddarna). En utsträckande kraft om ögonlocken öppnas och en 
hoptryckande kraft om de stängs. Mellanrummet mellan kuddarna motsvarar roten av 
näsan.  

Nedre del: Den främre kortsidan av madrassen och sängens underrede bildar mun. 
Mitten av madrassens sidor motsvarar kinder. 

 
 

Figur 25 
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Känslouttryck glädje 

 

 
Figur 26 

 

Glädje byrå: Se figur 26, till vänster. 

Övre del: Ingen påverkan i övre delen. 

Mellan del: ”Kråkfötter” dvs. veck vid ögonens kanter och veck under ögonen 
uppträder vid sidan och under de övre lådorna. Undre ögonlocken är spända vilket 
symboliseras av en uppdragning av de övre lådornas nedre kant i höjdled.  

Nedre del: Kinderna är framtagna ur byrån och höjda. De undre lådorna (munnen) är 
hopdragna, för att efterlikna en mänsklig mun i ett leende med mungiporna 
uppdragna.  

 

Glädje soffa: Se figur 26, mitten. 

Övre del: Ingen påverkan i övre delen. 

Mellan del: Kråkfötter uppträder i armstödets inre del och insida, veck uppträder 
under ögat (ryggkuddar) på den inre delen av sittkuddarna, det undre ögonlocket (inre 
delen av sittkuddarna) är höjt och spänt. 

Nedre del: Armstödens främre del (kinder) är höjda och utbuktande. Främre delen av 
sittkuddarna och soffans lägre kant (munnen) är uppdragna i ett leende med 
mungiporna pekande uppåt. 

 

Glädje säng: Se figur 26, till höger. 

Övre del: Ingen påverkan i övre delen. 

Mellan del: Kråkfötter uppträder i madrassens hoptrasslade inre del vid gaveln, veck 
uppträder under ögonen (kuddarna) vid täckets övre kant, det undre ögonlocket 
(täckets övre kant) är uppdraget och spänt. 

Nedre del: Madrassens sidor (kinder) är framtagna och utbuktande. Främre kortsidan 
av madrassen och sängens underrede (munnen) är uppdragna i ett leende med 
mungiporna pekande uppåt. 
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Känslouttryck ilska 

 

Figur 27 

 

Ilska byrå: Se figur 27, till vänster. 

Övre del: Ögonbrynen (främre del av byråns överliggande skiva) är sänkt och 
hopdragen. Vertikala linjer uppstår mellan ögonbrynen. 

Mellan del: Byråns ögonvitor (de två översta parallella lådorna) är hoppressade av 
ögonbrynets påverkan på det övre ögonlocket (osynlig kraft). Det undre ögonlocket är 
höjt (osynlig kraft) som pressar på ögonvitorna underifrån, ögonvitorna buktar utåt.  

Nedre del: Byråns läppar (de undre lådorna) är sammanpressade med mungiporna 
pekandes nedåt, hakan är framtagen i en rörelse tillsammans med undre läppens 
rörelse uppåt. 

 

Ilska soffa: Se figur 27, mitten. 

Övre del: Ögonbrynen (soffans övre del av rygg) är sänkt och hopdragen. Vertikala 
linjer uppstår mellan ögonbrynen. 

Mellan del: Soffans ögonvitor (ryggkuddarna) är hoppressade av ögonbrynets 
påverkan på det övre ögonlocket (osynlig kraft). Det undre ögonlocket är höjt (inre 
del av sittkuddar), ögonvitorna buktar utåt.  

Nedre del: Soffans läppar (främre del av sittkuddar och lägre kant) är 
sammanpressade med mungiporna pekandes nedåt. 

 

Ilska säng: Se figur 27, till höger. 

Övre del: Ögonbrynen (sängens gavel) är sänkt och hopdragen. Vertikala linjer 
uppstår mellan ögonbrynen. 

Mellan del: Sängens ögonvitor (kuddarna) är hoppressade av ögonbrynets påverkan 
på det övre ögonlocket(osynlig kraft). Det undre ögonlocket är höjt (täckets övre 
kant), ögonvitorna buktar utåt. 

Nedre: Sängens läppar (främre kortsidan av madrassen och sängens underrede) är 
sammanpressade med mungiporna pekandes nedåt. 
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Känslouttryck rädsla 

 

 
Figur 28 

 

Rädsla byrå: Se figur 28, till vänster. 

 Övre del: Ögonbrynen är höjda och ihopdragna (främre del av byråns överliggande 
skiva). 

Mellan del: Byråns ögonvitor (de två översta parallella lådorna) är utsträckta uppåt av 
det övre ögonlocket (osynlig kraft) öppnande. Det undre ögonlocket är spänt och 
uppdraget (osynlig kraft), som pressar på ögonvitorna underifrån.  

Nedre del: Byråns läppar (de undre lådorna) är sammandragna för att likna en 
mänsklig mun och utsträckta. Undre lådan (läpp) är öppnad med mungipan dragen 
tillbaka. 

 

Rädsla soffa: Se figur 28, mitten. 

Övre del: Ögonbrynen är höjda och ihopdragna (soffans övre del av rygg). 

Mellan del: Soffans ögonvitor (ryggkuddar) är utsträckta uppåt av det övre ögonlocket 
(osynlig kraft) öppnande. Det undre ögonlocket är spänt och uppdraget (inre del av 
sittkuddar).  

Nedre del: Byråns läppar (främre del av sittkuddar och lägre kant) är utsträckta. Lägre 
kanten (läpp) är öppnad med mungipan dragen tillbaka.  

 

Rädsla säng: Se figur 28, till höger. 

Övre del: Ögonbrynen är höjda och hopdragna(sänggavel). 

Mellan del: Sängens ögonvitor (kuddar) är utsträckta uppåt av det övre ögonlocket 
(osynlig kraft) öppnande. Det undre ögonlocket är spänt och uppdraget (övre del av 
täcket).  

Nedre del: Sängens läppar (främre kortsidan av madrassen och underredet) är 
utsträckta och förda tillbaka. Underredet (underläpp) är öppnad med mungipan dragen 
tillbaka. 
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Känslouttryck förvåning 

 

 
Figur 29 

 

Förvåning byrå: Se figur 29, till vänster. 

Övre del: Ögonbrynet (främre del av byråns överliggande skiva) är höjd till en kurva 

Mellan del: Ögonen (de två översta parallella lådorna) är vidöppna, övre ögonlocket 
(osynlig kraft) är uppdraget, lägre ögonlocket (osynlig kraft) är neddraget,  

Nedre del: Käken (nedre del av byråns framsida) hänger avslappnad och öppen. 
Läpparna (de undre lådorna) är separerade med mungiporna hopförda. 

 

Förvåning soffa: Se figur 29, mitten. 

Övre del: Ögonbrynet (soffans övre del av rygg) är höjd till en kurva. 

Mellan del: Ögonen (ryggkuddar) är vidöppna, övre ögonlocket (osynlig kraft) är 
uppdraget, lägre ögonlocket (inre del av sittkuddar) är neddraget,  

Nedre del: Käken (undre del av soffans lägre kant) hänger avslappnad och öppen, 
läpparna (främre del av sittkuddar och soffans lägre kant) är separerade.  

 

Förvåning säng: Se figur 29, till höger. 

Övre del: Ögonbrynet (sängens gavel) är höjd till en kurva. 

Mellan del: Ögonen (kuddarna) är vidöppna, övre ögonlocket (osynlig kraft) är 
uppdraget, lägre ögonlocket (övre del av täcket) är neddraget.  

Nedre del: Käken (främre del av sängens underrede) hänger avslappnad och öppen, 
läpparna (främre kortsidan av madrassen och sängens underrede) är separerade. 

 

4.2 Genomförda mätningar 
Totalt femtio respondenter svarade på enkäten varav fyrtiotvå används i det 
presenterade materialet. Resterande åtta stycken enkäter var ofullständigt ifyllda, 
missförstod uppgiften eller bedömdes oseriösa.  

 

Enkät 

Eftersom undersökningen tog plats i en för respondenten obekväm miljö, var en enkel 
utformning av enkäten av stor vikt. Ett enkelt ”ringa in” system användes. 
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Pilotundersökning: 

Fyra personer s.k. piloter valdes ut att genomföra en test av enkäten, innan den 
faktiska undersökningen. Efter genomförandet intervjuades piloterna. Piloterna var i 
åldrarna tjugotre till tjugofem. 

Då undersökningen skulle utspela sig i en relativ obekväm miljö för respondenten, var 
tidsaspekten viktig i min undersökning. Svar söktes på om det var några svårigheter i 
att förstå formuleringarna av frågorna. Om det var svårt att förstå hur de skulle svara. 
Om det var lätt att förstå upplägget med fyra återkommande frågor. Om det ”ringa in” 
system som användes i enkäten var enkelt att använda sig av. 

Tid togs på varje deltagares medverkan, vilken uppgick till mellan 10-15 minuter. 

 

Resultat av Pilotundersökning: 

Fråga ett: Osäkerhet fanns kring hur man ändrade sitt alternativ, efter att ha svarat 
men sedan ändrat sig.  

Fråga två: En pilot förstod inte vad som menades med ordet ”starkt” och undrade om 
det var hur kraftigt eller hur tydligt uttrycket var. 

Fråga tre: Ingen problematik framkom. 

Fråga fyra: En pilot uppfattade det som tvång att skriva en kommentar. 

Annan problematik: Hur piloten svarade om två stycken känslor uppfattades? 

 

Inledande undersökning: 

I den inledande undersökningen framkom ett problem som inte fångats upp i 
pilotstudien. Fråga nummer ett ändrades från ”Ringa in ordet för känslan som 
förmedlas”, till det mer precisa ”Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden”. 

 

Undersökning 

Mätningar genomfördes i Skövde centrum på två ställen, i Commers köpcentrum och 
utanför Dressman i Skövde centrum. Undersökningen skedde på tisdagen fjärde maj, 
onsdagen femte maj och torsdagen sjätte maj. Samtliga dagar mellan klockslagen tolv 
och sjutton. 

 

Slumpmässigt urval 

Respondenten närmades och bjöds in att delta i undersökningen. Enkäten förklarades 
och respondenten visades till en plats där penna, undersöknings blankett och 
skrivunderlägg var förbered. Platserna var på de bänkar som finns utanför Dressman 
och på de bänkar som finns i trapporna i mitten av Commers köpcentrum. Därefter 
avlägsnade jag mig till en plats med uppsikt över respondenten, fem till tio meter bort. 

Som tack för medverkan fick respondenten en trisslott. 
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Beskrivning av enkäten för respondenten. 

Genomgång av enkät gjordes tillsammans med respondenten. Respondenten gavs 
följande information, samtidig som alternativen pekades ut. I texten nedan refererar 
”ni” till den respondent eller de respondenter som informationen riktar sig till. 

På fråga ett ringar ni in ordet för det uttryck ni ser, om ni ser något i det föremål som 
finns i bilden. Uppfattar ni inget uttryck, ringar ni in alternativet ”ingen”. Ser ni någon 
annan känsla som inte finns med bland alternativen, finns det en rad att skriva en egen 
känsla i. Har ni svårt att välja mellan två valbara känslor eller uppfattar flera känslor i 
föremålet skriver ni ned vilka känslorna är under ”annan känsla”.  

På fråga två ringar ni in styrkan, ett till fem, på den känsla ni valt i första frågan. 

På fråga tre ringar ni in i bilden där ni uppfattar uttrycket. Då kan ni ringa in, hur ni 
vill, och med hur många olika antal ringar som ni vill(visar exempel på inringningar i 
bilden). 

Fråga fyra är frivillig och ni använder den som en rad till att skriva ner saker som inte 
täcks upp av alternativen, otydligheter i frågorna, förtydliganden av svaren, andra 
kommentarer, vad ni vill skriva ned helt enkelt. 

Beskrivningen av enkäten avslutades genom, att säga att det inte finns något fel eller 
rätt svars alternativ, utan det är hur ni uppfattar objektet som är viktigt.  

Sedan informerades respondenten om att jag ställde mig ungefär 5-10 meter bort, och 
att det bara var att vinka om det fanns några otydligheter, eller om det var något de 
funderade över.  

 

4.2.1  Redovisning av utfall  

Här redovisas ålder och kön samt ges en förklaring på efterkommande kapitel. 

 

Respondenter fördelad på kön och Åldersgrupper: se figur 30. 

Undersökningen syftar till att skapa ett brett underlag, i hur ett tvärsnitt av 
befolkningen uppfattar känslouttrycken. Undersökningen visar inte om det finns några 
skillnader i hur olika åldrar eller olika kön uppfattar känslouttrycken. Emellertid är 
det av intresse för läsaren att känna till respondentgruppens demografi. Då arbetet gör 
anspråk i att utföras på ett tvärsnitt av befolkningen. Undersökningen bestod av 
fyrtiotvå respondenter varav tjugofyra män och arton kvinnor.  
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Förklaring av efterkommande kapitel 

I de efterföljande kapitlen kommer undersökningens utfall att redovisas. 
Känslouttrycken glädje, ilska, rädsla och förvåning redogörs i var sitt kapitel. Varje 
kapitel innehåller: 

1A) Stapeldiagram som visar hur respondenten uppfattar det uttryck för den avsedda 
känslan i de tre rekvisitorna byrå, soffa och säng. Staplar med sju respondenter eller 
flera lyfts fram för diskussion. 

1B) Redogörelse för de av respondenten angivna, andra uttryck än de fasta svars 
alternativ som enkäten gav. 

2) Stapeldiagram som visar medelvärde på styrkan i det uppfattade uttrycket. 
Medelvärdet är uträknat för respondenter som uppfattade den specifika känslan. 
Värden på de uttryck som respondenterna såg tydligast har lyft fram. 

3) Vart respondenten uppfattade känslouttrycket, redovisas i en bild där 
respondentens antal ritade cirklar visas. Respondenten gavs möjlighet att rita flera 
cirklar, siffran redovisar följaktligen inte antal respondenter, utan antal cirklar. 
Ringade respondenten in hela uttrycket, visas antalet vid texten ”hela” i bilden, följd 
av en siffra för antal cirklar. Ringade respondenten in samma del till vänster och 
höger om mittlinjen, visas endast den ena cirkeln med antal i bild.  

För de känslouttryck som hade stor spridning finns liknande bilder (3b, 3c, osv). 
Känslouttrycket uppfattades av respondenten vara en annan än det som var avsedd. 

4) Redogörelse för respondentens kommentarer angående bildens känslouttryck. 
Enkäten erbjöd respondenten möjligheten att skriva fritt på två kommentar rader.  

Då kommentaren är skriven i anknytning till ett specifikt känslouttryck, har det 
känslouttryck respondenten angett fyllts i. 

 

4.2.2 Utfall känslouttryck glädje 

 

1A) De fyrtiotvå respondenterna uppfattade känslouttrycket glädje enligt diagrammet, 
se figur 31. 
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Figur 31 

1B) Andra uttryck än de fasta svarsalternativen, glädje. 
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Byrå: Otroligt glad, belåten, förvåning/ingen.  

Soffa: Nöjd, belåtenhet, pillemarisk. 

Säng: Jätteglad, nöjd, lömsk, belåtenhet, nöjd, nöjd.  

 

2) Medelvärde för styrka i det uppfattade uttrycket, se figur 32. 
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Figur 32 

 

3) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket glädje. Trettiosju respondenter såg 
uttrycket för glädje i byrån, trettiofem såg uttrycket för glädje i soffan och trettiotvå 
såg uttrycket för glädje i sängen. Antal inringar och vart dessa placerades, se figur 33. 

 

Figur 33 

4) Respondentens kommentarer angående bildens känslouttryck, glädje. 

 

Byrå: Lådorna nertill liknar en leende mun, ny byrå, skratt rynkor, huh!, 

Soffa: Ser ut som en nöjd groda, dynorna liknar en mun, lite lustig stil ”spindel”, mur 
glad, den säger mej inget, skrattar och den är söt, förvåning - ser skön ut att ligga i, 
mun med ögon, som en stor glad mun,  

Säng: Saknar ögonens uttryck men syns ändå, de små ”ögonen” (kuddarna) ger ett 
något självgott intryck, lugn och harmoni, den ser nöjd ut, ser belåten ut, ser ut som en 
farfar, den ser ut som en mun, en glad mun, läppar som sängkant, pupiller fattas, svårt 
att komma underfund med ansiktet/stängda ögon? 

 

 

4.2.3 Utfall känslouttryck ilska 
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1A) De fyrtiotvå respondenterna uppfattade känslouttrycket ilska enligt diagrammet, 
se figur 34. 
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Figur 34 

 

1B) Andra uttryck än de fasta svarsalternativen, ilska. 

 

Byrå: Ilska/avsky, ilska avsky, butterhet, distans, hat. 

Soffa: Elakhet, håll distans, sur. 

Säng: Ilska/avsky, lurighet finurlighet, trött sur, separation. 

 

2) Medelvärde för styrka i det uppfattade uttrycket, se figur 35. 
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3A) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket ilska. Tjugoåtta respondenter 
såg uttrycket för ilska i byrån, trettiotre såg uttrycket för ilska i soffan och arton såg 
uttrycket för ilska i sängen. Antal inringningar och vart dessa placerades, se figur 36. 



 

 34 

 

Figur 36 

 

3B) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket avsky då ilska var avsedd . Åtta 
respondenter såg uttrycket för avsky i byrån, en såg uttrycket för avsky i soffan och 
elva såg uttrycket för avsky i sängen. Antal inringningar och vart dessa placerades, se 
figur 37.  

 

Figur 37 

 

 4) Respondentens kommentar angående bildens känslouttryck, ilska. 

 

Byrå: Vredesblandad avsky, benen gör så att den ser mer bestämd ut, robust, underlig 
byrå eller ting, bildar en sur mun. 

Soffa: De hopknycklade dynorna liknar ögonbryn, separerande, tycker den är ful, den 
ser chill ut, märklig, kuddarna. 

Säng: Starkt markerande, ser lite bitter ut, vad är det? konstig, butter gubbe, pupiller 
fattas, ögonbryn pupiller fattas. 

 

4.2.4 Utfall känslouttryck rädsla 

1A) De fyrtiotvå respondenterna uppfattade känslouttrycket rädsla enligt diagrammet, 
se figur 38. 
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1B) Andra uttryck än de fasta svarsalternativen, rädsla. 

 

Byrå: Uttråkad, trött, förvåning/vemod. 

Soffa: Skratt, uppgivenhet, osäkerhet, sur, misstro, avsky/förvåning. 

Säng: Lugn, besviken, trött, glädje/förvåning. 

 

2) Medelvärde för styrka i de uppfattade uttrycken, se figur 39. 
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3A) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket rädsla. Sju respondenter såg 
uttrycket för rädsla i byrån, sex såg uttrycket för rädsla i soffan och sju såg uttrycket 
för rädsla i sängen. Antal inringar och vart dessa placerades, se figur 40. 

 

Figur 40 
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3B) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket förvåning då rädsla var avsedd. 
Fjorton respondenter såg uttrycket för förvåning i byrån, sju såg uttrycket för 
förvåning i soffan och tre såg uttrycket för förvåning i sängen. Antal inringningar och 
vart dessa placerades, se figur 41.  

 

Figur 41 

 

3C) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket vemod då rädsla var avsedd.  
Sex respondenter såg uttrycket för vemod i byrån, sju såg uttrycket för vemod i soffan 
och sexton såg uttrycket för vemod i sängen. Antal inringningar och vart dessa 
placerades, se figur 42.  

 

Figur 42 

 

3D) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket avsky då rädsla var avsedd.  Tre 
respondenter såg uttrycket för avsky i byrån, åtta såg uttrycket för avsky i soffan och 
ingen såg uttrycket för avsky i sängen. Antal inringningar och vart dessa placerades, 
se figur 43.  

 

Figur 43 

 

4) Respondentens kommentar angående bildens känslouttryck, rädsla. 

 

Byrå: Stora ögon lätt öppen mun förvånad, hade mungiporna lyfts lite hade den 
verkat hysteriskt glad, ser rolig ut en glad gubbe, skrattande ögon, svagt markerande 
sorg, förvånad och ledsna ögon. 
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Soffa: Känns varken arg eller rädd höjda ögonbryn och små pupiller känns ändå som 
förvåning, den är missnöjd, avsky - tycker den är ful, vet ej, sänkt panna och samtidigt 
uppspärrade ögon, ser förvånad och avundsjuk. 

Säng: Känns som att den sover, glad pack, skön att ligga på, kuddarna liknar stängda 
ögon ger ett säkert och avslappnat intryck, rädsla den är knepig han kan vara fett glad 
också, vemod höjda ögonbryn. 

4.2.5 Utfall känslouttryck förvåning 

1A) De fyrtiotvå respondenterna uppfattade känslouttrycket förvåning enligt 
diagrammet, se figur 44. 
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1B) Andra uttryck än de fasta svarsalternativen, förvåning. 

 

Byrå: Förvåning/ingen. 

Soffa: Rädsla/förvåning, rädsla/förvåning, uttråkad, besvikelse, förvirring, 
förvåning/butterhet. 

Säng:  Homer Simpson dum!, rädsla/förvåning, korkad, pussig, behaglig, uttråka. 

 

2) Medelvärde för styrka i de uppfattade uttrycken, se figur 45. 
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3A) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket förvåning. Tjugotvå 
respondenter såg uttrycket för förvåning i byrån, femton såg uttrycket för förvåning i 
soffan och arton såg uttrycket för förvåning i sängen. Antal inringar och vart dessa 
placerades, se figur 46. 

 

Figur 46 

 

3B) Vart Respondenterna uppfattade känslouttrycket glädje då förvåning var avsedd. 
Fjorton respondenter såg uttrycket för glädje i byrån, två såg uttrycket för glädje i 
soffan och tre såg uttrycket för glädje i sängen. Antal inringningar och vart dessa 
placerades, se figur 47. 

 

Figur 47 

3C) Vart Respondenterna uppfattade rädsla då förvåning var avsedd. Två 
respondenter såg uttrycket för rädsla i byrån, tolv såg uttrycket för rädsla i soffan och 
två såg uttrycket för förvåning i sängen, se figur 48 .  

 
Figur 48 

 

4) Respondentens kommentar angående bildens känslouttryck, förvåning. 

 

Byrå: Överraskande glädje, glad mun, ser ut lite som kalle anka, helheten uttrycker 
ingen enhetlig känsla – öppna ”munnen” och ”ögonbrynen” uttrycker förvåning, 
förvåning -kan även vara rädsla kanske, ser ut som en glad gubbe, förvåning – ser 
chockad ut också, jag började skratta när jag såg den, stora läppar hehe☺, förvåning - 
kanske glädje. 

Soffa: Förvåning höjda ögonbryn, det står ganska jämnt mellan rädsla och förvåning 
här, förvåning genom den relativt avslappnade ”munnen” rädsla genom de 
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uppspärrade ”ögonen”, lite svårt att se, ser ut som en glad mun, rolig – lustig kalle 
anka. 

Säng: Förvånat ansikte, ”vit” i ögonen – panik, ser ut som en näbb, kalle anka!, kalle 
anka igen, avsky tänker den understa dynan som en tunga som att sängen ätit nåt 
äckligt, ser ut som en anka. 

 

4.3 Analys av mätningar 
Analysen delas in i respektive känsla. 

 

4.3.1 Analys glädje 

1) En absolut majoritet av respondenterna uppfattade det avsedda uttrycket glädje i 
alla de tre möblerna. Av de känslor som respondenterna uppfattade utöver de valbara 
alternativen i enkäten, var den övervägande majoriteten i linje med känslouttrycket 
glädje. Det vanligaste svaret under alternativet ”annan känsla” var att möblerna såg 
nöjda eller belåtna ut.  

2) Alla tre möblerna hade normala till starka värden för styrkan i uttrycket för glädje. 
Byrån hade de högsta och sängen de lägsta. 

3) De områden som respondenterna uppfattade uttrycket var i de lägre delarna av 
ansiktet och var övervägande munnen med mungipor och kinder. De förändringar som 
modellerats in i mellersta området(ögonen) som kråkfötter, rynkor under ögonen och 
åtstramning av undre ögonlocken, uppmärksammades bara av ett fåtal.  

De fristående kinder som tagits fram i sängens madrass uppmärksammades inte av 
någon respondent. Däremot uppmärksammades munnen och mungiporna i sängen av 
flertalet respondenter som en leende mun, trots avsaknaden av kinder att le in i. 
Kråkfötter och veck under ögonen ringades specifikt inte in.  

4) Av respondenternas kommentarer framkommer det att munnen är viktig för att 
uttrycket ska uppfattas.  

 

Byrån: Byrån har det tydligaste och mest lättuppfattade uttrycket för glädje. 

Soffa: Soffan har ett tydligt och lättuppfattat uttryck för glädje. 

Säng: Sängen har ett tydligt och lättuppfattat uttryck för glädje, dock är det svagaste 
uttrycket av de tre. Avsaknaden av pupiller i sängen kan ha lett till ett otydligare 
uttryck. 

4.3.2 Analys ilska 

1) Majoriteten av respondenterna uppfattade det avsedda uttrycket ilska i de tre 
möblerna. Avsky uppfattades i byrån och i en högre utsträckning i sängen. Det 
vanligaste svaret under alternativet ”annan känsla” som respondenten gav var en 
blandning av avsky och ilska. Distans var en känsla som respondenten angav, vilken 
passar in under både ilska och avsky. 

2) Byrån och soffan ansågs uttrycka ilska starkt. Det fåtal respondenter som ansåg att 
byrån uttryckte avsky hade dock ett högre värde på styrkan. Respondenterna ansåg att 
sängen hade ett starkare ilsket uttryck än de som såg uttrycket för avsky. 
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3) De flesta cirklarna placerades i de övre delarna av ansiktet med fokus på 
ögonbrynen. Mindre uppmärksamhet gavs munnen.  

De som såg avsky placerade också till största delen sina cirklar i den övre regionen 
med fokus kring ögonbrynet. Soffan undantagen då endast en respondent av fyrtiotvå 
förväxlade uttrycket ilska för avsky.  

4) Byrån och sängen fick kommentarer som visade på en viss tveksamhet till det 
ilskna uttrycket. Bitter och butter var ord som användes för att beskriva sängen.  

 

Byrån: Byrån har ett tydligt och starkt uttryck för ilska. Viss hopblandning med 
avsky förekom. Den kantiga munnen kan tolkas som att den är höjd i avsky istället för 
sammanbiten med mungiporna nedåt i ilska. 

Soffa: Soffan har ett mycket tydligt och starkt uttryck för ilska. De tydliga arga 
ögonbrynen gör det lätt att se ilskan. Den tydligt sammanbitna och halv cirkelformade 
sura munnen ger inga frågetecken. Uttrycket blandas inte ihop med avsky som de 
andra möblernas uttryck till viss del gör. 

Säng: Sängen har ett uttryck för ilska men kan uppfattas som ett uttryck för avsky. 
Större hopblandning med avsky förekom, där munnen kan tolkas som en höjning av 
överläppen, som i avsky. Istället för med mungiporna nedåt, som i ilska.   

 

Förväxling mellan avsky och ilska 

Det finns stora likheter i uttrycket för ilska och uttrycket för avsky. Båda uttrycken 
innefattar en sänkning av ögonbrynen, med en sänkning av de övre ögonlocken som 
följd. Ögonbrynen i ilska är dock mycket tydligare framträdande och har större 
påverkan på de övre ögonlocken.  

En höjning av de undre ögonlocken förekommer i uttrycket ilska. Detta förekommer 
också i uttrycket för avsky, till en följd av att näsan påverkas och skrynklas.  

Den tydligaste företeelsen för avsky är en höjd överläpp och en näsa som skrynklas. 
Då möblerna saknar näsa, är det nära tillhands att tro att respondenterna uppfattat de 
ilskna munnar med mungiporna nedåt, som en i avskyende höjning av överläppen 
med en medföljande underläpp, se figur 49 . 

 

Figur 49 

Utan näsan och den ”icke påverkan” som ilska medför på denna del, blir det 
följaktligen svårare att hålla isär uttrycken. 
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4.3.3 Analys rädsla 

1) Ingen av de tre möblerna hade en majoritet av respondenter som uppfattade det 
avsedda uttrycket för rädsla. En majoritet uppfattade byrån som förvånad. Soffan 
uppfattades som väldigt tvetydig och pekade på förutom rädsla, mot avsky, förvåning 
och vemod. I Sängen uppfattade en övervägande majoritet av respondenterna vemod.  

2) Respondenten uppfattade förvåning som starkast i byrån. Det rädda uttrycket var 
det starkaste i soffan, tätt följt av de andra uttrycken avsky, förvåning och vemod. I 
sängen ansågs uttrycket för vemod nästan lika starkt som uttrycket för rädsla. 

3) Det fåtal som uppfattade rädsla spred ut sina cirklar jämnt över de tre möblernas 
områden.  

Den majoritet som såg förvåning i byrån placerade cirklarna i det övre och mellersta 
området med fokus på ögonbryn och övre del av ögon (ögonlock). De som uppfattade 
förvåning i soffan satte också sina cirklar i de övre områdena. 

Respondenter som såg vemod i byrån och soffan, liksom den majoritet respondenter 
som såg vemod i sängen, placerade de flesta cirklarna i de övre och mellersta 
områdena.  

Avsky uppfattades endast av ett flertal i soffan, och placerades då sprida över hela 
möbeln.  

4) Byrån fick kommentarer som pekade mot både glädje och förvåning. Ögonen 
uppfattades som både ”skrattande” och ”ledsna”.  

Soffan fick väldigt tvetydiga och spridda kommentarer. 

Sängen gavs tvetydiga kommentarer. En respondent upplevde att avsaknaden av 
pupiller i kuddarna, gav sängen ett lugnt och avslappnat intryck. Kommentaren ”Skön 
att ligga på” och kommentaren ”känns som att den sover” pekar mot ett ”lugnt” 
intryck av modellen.  

 

Byrå: Byrån har ett uttryck av otydligt rädsla. Flertalet respondenter uppfattade det 
som ett förvånat uttryck. 

Soffan: Soffan har ett tvetydigt uttryck. Avsky, rädsla, förvåning och vemod 
uppfattades av lika många.  

Säng: Sängen har ett uttryck av otydligt rädsla. Flertalet respondenter uppfattade 
uttrycket som vemod.  

 

Förväxling mellan förvåning och rädsla 

Det finns stora likheter i uttrycken för förvåning och rädsla. Ögonbrynen är höjda i 
båda uttrycken, men hopdragna i det rädda uttrycket. De övre ögonlocken är höjda i 
båda uttrycken. I förvåning är det undre ögonlocket sänkt, det undre ögonlocket är 
höjt i rädsla. Munnen är öppen i båda uttrycken, avslappnat hängandes i Förvåning, 
halvöppen och åt sidorna utsträckt i rädsla.  

Kännetecken för rädsla uppfattades som kännetecken för Förvåning av 
respondenterna. 

 

Förväxling mellan vemod och rädsla 
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I vemod är de inre hörnen av ögonbrynen uppdragna och skinnet nedan ögonbrynet är 
triangulerad. Det övre ögonlockets inre hörn är uppdraget. Mungiporna kan vara 
nerdragna.  

Den trianguleringen som förekommer i vemod i det översta och mellersta området kan 
läsas in i sängens översta och mellersta område, under och i ögonbrynen och det 
tomrum som finns mellan kuddarna. Munnen i sängen uppfattades av flera 
respondenter som uttryckande av vemod. Munnen med överläppen är inte helt sluten i 
uttrycket och kan läsas som att överläppen har mungiporna nedåt, se figur 50 . 

 

Figur 50 

4.3.4 Analys förvåning 

1) Alla tre möblerna hade övervägande ett förvånat uttryck. I byrån såg många 
respondenter glädje. I soffan såg nästan lika många respondenter rädsla som 
förvåning. Det vanligaste blandade uttrycket i soffan var rädsla och förvåning.  
Sängen hade ett uttryck för förvåning, men också spridda andra svar. Andra 
känslouttryck som angavs i sängen var dum och korkad. 

2) Glädje uppfattades som lite starkare än de som såg förvåning i byrån. Uttrycket för 
rädsla uppfattades som lite starkare än de som såg förvåning i soffan. 

3) Förvåning uppfattades i möblernas hela ansikten. Byråns öppna mun ansågs vara 
den tydligaste delen i det förvånade uttrycket. Soffan fick cirklar placerade jämnt över 
hela uttrycket med viss betoning på ögonbrynen. Sängen fick flest cirklar runt ögonen 
och den öppna munnen. 

Glädje uppfattades främst i byråns mun. 

4) Byrån fick kommentarer som pekade mot förvåning, men också mot glädje. 
Soffans kommentarer pekade både mot förvåning och mot rädsla. Sängens vanligaste 
kommentar var associationen med näbbar, ankor och Kalle Anka.  

 

Byrå: Byrån har ett förvånat uttryck, men många såg glädje i dess mun.  

Soffan: Soffan har ett blandat uttryck av förvåning och rädsla. 

Säng: Sängen har ett förvånat uttryck. 
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Förväxling mellan glädje och förvåning  

Förväxling mellan glädje och förvåning förekom främst i byrån där flera respondenter 
uppfattade munnen som glad. 

 

Förväxling mellan rädsla och förvåning 

Det finns stora likheter i uttrycken för rädsla och förvåning. Ögonbrynen är höjda i 
båda uttrycken, men hopdragna i det rädda uttrycket. De övre ögonlocken är höjda i 
båda uttrycken. I förvåning är det undre ögonlocket sänkt, det undre ögonlocket är 
höjt i rädsla. Munnen är öppen i båda uttrycken, avslappnat hängandes i förvåning, 
halvöppen och åt sidorna utsträckt i rädsla.  

Kännetecken för förvåning uppfattades som kännetecken för rädsla av 
respondenterna. 
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5 Slutsatser 
 

Glädje och ilska går mycket bra att uttrycka med en byrå, en soffa och en säng. 
Förvåning går bra men kan göras tydligare. Rädsla är svårare att uttrycka, och 
modellerna behöver ses över. Förvåning och rädsla är de uttryck som blandas ihop 
mest. 

 

5.1 Resultatsammanfattning 
 

Glädje: 

För att uttrycka glädje räcker det att ha en mun med leende mungipor. Det är bra om 
kinder finns för att göra uttrycket starkare men de är inte nödvändiga. Alla möblerna 
har tydliga uttryck för glädje. 

Ilska: 

Tydliga ilskna ögonbryn tillsammans med en sammanpressad halvcirkel formad 
mun(soffan) är effektivare att visa på ilska, än det fyrkantigare ilskna mun som finns i 
byrån och sängen. Avsaknaden av näsa gör uttrycket för ilska mer benäget att tolkas 
som avsky tillsammans med den ”fyrkantigare” munnen. 

Rädsla 

Generellt missuppfattade de flesta respondenterna uttrycken. De höjda hopdragna 
ögonbrynen utan visuell samhörighet med en panna och näsa, räcker ej för att visa på 
rädsla. Ögonbrynen var det respondenterna angav som tydligast visade på förvåning i 
byrån och bland det tydligare som visade vemod i sängen, dvs. ögonbrynen var 
otydliga i att förmedla det avsedda rädda uttrycket. Utan panna ser man inte de tydliga 
skillnaderna i de olika vecken som uppstår i förvåning och rädsla. 

Förvåning 

Byrån uppfattades som förvånad dock kan munnen uppfattas som glad. Soffan 
uppfattades som både förvånad och rädd. Sängen uppfattades vara till övervägande 
del förvånad, dock inte fullt ut. 

 

Möblerna som plattform att uttrycka känslor 

Byrån var tydligast i sina uttryck då den påminner mest om människans lodräta 
ansikte. Soffan var nästan lika tydlig i sina uttryck trots sitt vågräta veckade och 
avlånga ansikte. Sängen hade det otydligaste ”ansiktet”, avsaknaden av pupiller som 
den största anledningen. Dock hade detta en viss ”lugnande effekt” då ansiktet 
uppfattades, ögonen uppfattades då som stängda. 

 

5.2 Diskussion 
Om man tittar på liknande företeelser, där möbler också används till att uttrycka 
känslor, som Disneys Skönheten och Odjuret (1991, 1997). Finner man att Disney till 
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viss del beroende på vilken karaktär, använder sig av delar av möblernas ursprungliga 
element till att uttrycka känslor. Disney har behållit delar av möblernas ursprungliga 
element, och lagt till externa mänskliga attribut som ögon ögonbryn och mun. På 
vissa karaktärer har de helt enkelt placerat ett mänskligt ansikte inuti möbeln, som 
flyter runt efter animatörens behov.  

I detta arbete har enbart möbelns ursprungliga utseende används, utan att lägga till 
externa mänskliga attribut. Detta har visat sig svårare att göra än förväntat, och 
anledningen till att Disney gjort sina möbelkaraktärer på det sättet tydliggjorts. 
Möjligheten att uttrycka en bredare repertoar av exempelvis känslor eller tal 
möjliggörs på det sättet. Det här arbetets förhållningssätt, att uttrycka känslorna med 
befintliga formelement, är svårare och mer begränsad. Om detta görs fås emellertid en 
mer autentisk känslouttryckande möbel.  

I Skönheten och Odjuret (1991, 1997) är det förtrollade människor som blivit möbler, 
vilket förklarar de extra tilläggen av ögon, ögonbryn, mun etc som finns i dess form. 
Förhållningssättet i detta arbete ger en ”förtrollad” möbel, vilket inte behöver 
förklaras med en sådan bakgrunds historia, utan förklaras av sig själv.   

Från att ha sorterat bland många idéer, har känslouttryck och rekvisita färdigställts. 
Rekvisitan är inte fulländad, eftersom känslouttrycket rädsla fick dåligt utfall i 
undersökningen. Valet av möblerna är ändå bra, eftersom de innehåller olika 
formelement och visar vilka kännetecken som kan vara viktig för att känslouttrycket 
skall uppfattas av en betraktare. 

Valet av känslouttryck var intressant, eftersom uttryck som dels är lätt att uppfatta 
(glädje) och dels uttryck som är lätt att förväxlas med andra uttryck (rädsla och 
förvåning) valdes. För uttrycket rädsla finns det fortfarande mycket kvar att putsa på. 
Kraftigare drag av rädsla hade stärkt modellerna. 

Arbetet har gett en förståelse till hur vi uppfattar mänskliga känslor överförda till en 
möbel och visat hur ett känslouttryck kan brytas upp i mindre kännetecken. Efter 
undersökningen har en bättre förståelse skapats för hur andra mänskliga delar, som 
inte är en naturlig form i möbeln (näsa, panna), kan vara av stor vikt för hur 
betraktaren uppfattar uttrycket. 

I efterhand så borde tiden ha planerats bättre för att då ta reda på inte bara varje 
känslouttrycks kännetecken, utan även likheter i känslouttrycken för att undvika 
förväxlingar. Mer tid hade då kunnat läggas på att få det som är specifikt för ett 
känslouttryck mer framträdande. 

Mål 1) ta fram 3D modeller av rekvisita med känslouttryck, åstadkoms med ett 
övervägande lyckat resultat. Mål 2) ta fram ett underlag för grafiker om känslouttryck 
i döda ting, har också åstadkomits med ett lyckat resultat. Grafiker som vill nyttja 
tekniken om känslouttryck i döda ting har en god grund att stå på i detta arbete. Det är 
mycket att läsa, och mycket information att hämta, så underlaget skulle kunna göras 
mer pedagogiskt.  

 

5.3 Framtida arbete 
Känslouttryck används för att skapa engagemang och inlevelse. Det kan användas till 
att skapa intresse för ett budskap. Det kan också användas till att över distans 
kommunicera om känslor. Med distans menas inte bara en geografisk distans utan 
också förmågan att uttrycka sig. 
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Underlag för karaktärsdesign: 

En grafiker som vill skapa en karaktär baserad på en möbel har en god grund att stå på 
i detta arbete. För att få en levande karaktär är det viktigt att karaktären kan uttrycka 
olika känslor. Känslouttrycken i detta examensjobb kan ligga till underlag för en 
karaktärsdesign baserad på en byrå, en soffa eller säng. 

 

Underlag för terapeutiskt hjälpmedel: 

Inom psykiatrin använder terapeuten sig av små figurer av sten. Dessa har olika 
känslouttryck, olika former och är av olika material. De används i samtal för att skapa 
en bredd, och om möjligt ett djup, i samtalen. Många personer har svårt att uttrycka 
sina känslor verbalt och i de situationerna är det bra för terapeuten att ha verktyg som 
möjliggör detta för patienten.  

Med detta arbete som grund kan en motsvarande mjukvara utvecklas.  

 

Underlag för andra mediala sammanhang 

Vart behovet än finns, i film, i reklam eller i televisionen, i att utveckla ett ickeverbalt 
språk för döda ting, tjänar detta arbete som underlag. 
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    1.   Ringa in Kön: 
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2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje      Ilska          Avsky          Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 
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1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 
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4) Egen kommentar angående bildens 
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Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

 

 

 



 

 4 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 
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                                                                           . 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

 

 

 



 

 5 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 
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2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 
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2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

2) Markera med ring hur starkt känslan uttrycks: 

Ingen     Starkt 

       1-----2-----3-----4-----5 

 

1) Ringa in ordet för uttrycket du ser i bilden: 

Glädje          Ilska          Avsky       Rädsla 

Förvåning       Vemod(sorg)         Ingen 

Annan känsla:                                            : 

 

3) Ringa in i bilden den/de delar som uttrycker 
känslan: 

4) Egen kommentar angående bildens 
känslouttryck:                                                  

Svar:                                                                   . 

                                                                           . 

 

 

 


