
Mall ska
pad av

 Henrik

Mall s
kapad 

av Henr
ik

M
a
ll fö

r
 e
x
a
m
e
n
s
a
rb
e
te
 i d

a
ta
s
p
e
ls
u
tv
e
c
k
lin
g
. H

ö
g
s
k
o
la
n
 
i 
S
k
ö
v
d
e
. 2
0
1
3

 
 

DEN ANIMERADE PSYKOPATEN 
Och hur den uppfattas jämfört med sin icke-

animerade motsvarighet 

THE ANIMATED PSYCHOPATH 
And how it is perceived compared to its non-

animated counterpart 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2013 

 

Bonny Nilsson 

 

Handledare: Christo Burman 

Examinator: Stefan Ekman 



Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks det ifall karaktärer med psykopatiskt beteende uppfattas mindre 

skrämmande och mer lättsamt i animerad form än i icke-animerad form. En litteraturstudie 

har genomförts som till stor del fokuserar på psykopater i film och de extrema personligheter 

och beteende som är frekventa i animerade verk. Två klipp har skapats utifrån två icke-

animerade referensklipp innehållandes psykopatiska karaktärer spelade av skådespelare 

med identisk handling, karaktärsbeteende och miljö fast i animerad form. Dessa animerade 

klipp utvärderas genom strukturerade kvalitativa intervjuer med en fokusgrupp inriktad på 

föräldrar med barn som är 7-9 år gamla. Undersökningen visar att de animerade 

karaktärerna upplevs som mindre skrämmande och mer lättsamma än sina icke-animerade 

motsvarigheter. 

Nyckelord: Animation, karaktärsskildring, fiktiva psykopater, uppfattning 
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1 Introduktion 

 
Psykopater i fiktion är ett väl använt fenomen i dagens och gårdagens film och TV. 

Skräckfilmer, thrillers och deckare är genrer där karaktärer med psykopatiska egenskaper är 

ett högst bekant element, då det är karaktärer vi som betraktare upplever som skrämmande 

och obehagliga. Detta arbete undersöker hur animerade karaktärer uppfattas jämfört med 

icke-animerade karaktärer, ifall de är ett lika skrämmande element som sina icke-animerade 

gelikar eller om deras stiliserade natur och orealistiska utförande ger dem ett mer lättsamt 

uttryck. Arbetet grundar sig i hur karaktärer skildras i animerad form och icke-animerad 

form. Det finns en stark koppling mellan dessa faktorer, då animerade karaktärer ofta har så 

pass extrema personligheter att de uppvisar beteende som är typiskt för psykopater, men 

benämns inte som psykopater i alls samma utsträckning som karaktärer i icke-animerad film 

och TV.  

Exponeringen av extrema karaktärer i animerade verk har även påtalats inom mer 

medicinska sammanhang. ”Combining principal and minor characters, a total of 85% of 

Disney animated films contained references to characters with mental illness. More 

specifically, 21% of all principal characters were referred to as mentally ill” (Lawson & Fouts, 

2004). Detta citat beskriver delar av resultat från en psykologisk studie gjord på Disneys 

animerade långfilmer. En liknande undersökning som utförts i Nya Zealand av Wilson, 

Nairn, Coverdale och Panapa (2000) visar att 80% av tecknade animerade TV-serier 

innehåller referenser till psykisk ohälsa. Här inkluderas alltså inte de karaktärer som i sina 

verk aldrig refereras till som galna, så ”mörkertalet” i det här fallet är stort. Denna 

exponering av karaktärer som anses vara galna är alltså omfattande i animerade verk. Ett 

exempel kan vara den animerade karaktären Snurre Sprätt. Snurre Sprätt är en relativt galen 

karaktär som inte är obekant med att utföra empatilösa våldshandlingar och andra 

avvikande beteenden, men som aldrig benämns som psykopat i något av de verk där han 

förekommer. 

För att undersöka förhållandet mellan dessa karaktärer och ifall det är så att det finns en 

skillnad i uppfattning mellan animerade och icke-animerade psykopatiska karaktärer 

skapades det utifrån två icke-animerade referensklipp två animerade klipp med psykopatiska 

karaktärer som efterliknar sina respektive referensklipp vad gäller handling, karaktärer och 

miljö. Dessa klipp undersöktes sedan genom en rad kvalitativa intervjuer som tog upp olika 

aspekter av informanternas uppfattningar och intryck för de totalt fyra klippen. 

Informanterna utgick ifrån en fokusgrupp som består av föräldrar med barn som är 7-9 år 

gamla. Detta urval bedömdes som lämpligt eftersom det är en grupp med vuxna personer 

som frekvent utsätts för animerade verk. 
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2 Bakgrund 

Med bakgrund i animerade filmer och TV-serier grundar sig detta arbete på en hypotes om 

psykopater i animerade verk, en hypotes som säger att människor uppfattar detta beteende 

hos animerade karaktärer på ett annorlunda sätt än de uppfattar karaktärer spelade av 

skådespelare i icke-animerade verk med samma störningar, oberoende av hur de skildras. 

Även om en psykopatisk animerad karaktär skildras på ett dramatiskt skräckinjagande sätt, 

kommer det inte att uppfattas lika skrämmande som en karaktär i ett icke-animerat verk. I 

en del fall kommer de två olika karaktärerna inte bara uppfattas olika, utan sätten de 

uppfattas på kommer vara raka motsatser. Det vill säga att då en karaktär spelad av en 

skådespelare uppfattas som obehaglig, uppfattas en animerad karaktär som lättsam och 

komisk. Detta beror emellertid troligen på hur realistisk den animerade karaktären är, både 

vad gäller grafiskt utseende och rörelseanimation. En animerad psykopatisk karaktär i ett 

animerat eller icke-animerat verk som är gjort i realistisk stil (ett exempel är Gollum i 

filmtrilogin om Sagan om Ringen) bör rimligen uppfattas som mer obehaglig än en 

animerad psykopat skapad i stiliserad grafik. 

 

Figur 1 Karaktären Gollum i filmtrilogin om Sagan om Ringen (exempel på 
realistisk grafik). 

 

Figur 2 Exempel på den stiliserade grafik som används i detta arbetes analys. 

De animerade verk och karaktärer som kommer att diskuteras, exemplifieras och undersökas 

i denna studie är gjorda i stiliserad grafik. Det bör också poängteras att detta arbete inte 
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avser att diagnostisera de karaktärer som nämns med något psykiskt tillstånd, det är endast 

deras gestaltning och skildring inom ramen för fiktiva verk som diskuteras. Rubriken nedan 

handlar om psykopati som den definieras av psykologiska experter inom ämnet idag, och 

tjänar i detta arbete enbart syftet att fungera som en referensram och påvisa skillnaden 

mellan verklig psykopati och psykopati i fiktion. 

2.1 Psykopati 

Psykopati är, enligt Otto F. Wahl (1995: 16-19), en term som ofta används felaktigt i film och 

TV. Det benämns frekvent i samband med termer som psykos och psykotisk, vilket är 

benämningar på tillstånd helt skilda ifrån psykopati. Utöver detta så är psykopati en 

benämning som inte längre används officiellt i psykologiska diagnoser. Detta menar Wayne 

Wilson (1999: 68) är för att psykopati är ett begrepp som är för omfattande och löst förklarat 

för att tillämpas exakt. Egenskaperna som tillskrivs tillståndet är inte uniforma och cyniska 

experter inom området menar att vem som helst som beter sig självcentrerat och känslolöst 

kan stämplas med begreppet psykopat. 

Psykopati är ett psykiskt tillstånd som karakteriseras med kroniskt antisocialt och 

immoraliskt beteende, bristande verklighetsmedvetenhet och förmåga att ljuga och bedra 

utan att känna ånger eller skam. Termen används oftast då tillståndet har samband med 

kriminella gärningar. Den kanske mest hemska egenskap som går igen hos psykopater är 

deras gravt bristande eller fullkomliga avsaknad av empati. Detta, i brist på ett bättre ord, 

”frigör” dem från den moraliska struktur andra människor lever i och tillåter dem att utföra 

avvikande eller kriminella gärningar utan hänsyn för andra människors liv och välmående. 

Termen psykopati används ofta som utbytbart med sociopati, dyssocial och antisocial 

personlighetsstörning. Det är viktigt att poängtera att detta är benämningar på tillstånd som 

skiljer sig från varandra, men som även till viss del är samhöriga och delar egenskaper 

(Hesse, 2009). Den mest använda metoden för att mäta psykopati och psykopatiska 

tendenser är The Hare Psychopathy Checklist. 

The Hare Psychopathy Checklist-Revised är ett verktyg som beskriver de egenskaper som 

tillskrivs psykopater, egenskaper som delas in i två kategorier: antisocialt beteende och 

affektiva störningar.  

Antisocialt beteende tillskrivs följande egenskaper: sexuell promiskuitet, konstant behov av 

stimulering, benägenhet till uttråkning, parasitisk livsstil, bristande kontroll över sitt 

beteende, avsaknad av realistiska framtidsmål, impulsivitet, oansvarighet, lagöverträdanden 

utförda i ungdomen, tidiga beteendeproblem, många korta äktenskapliga förhållanden, 

återkallande av villkorlig frigivning och kriminell mångsidighet.  

I kategorin för affektiva störningar finns följande egenskaper: falsk och ytlig charm, en 

storslagen självkänsla, patologisk benägenhet till lögn, förslagen list, manipulativ, avsaknad 

av ånger, ytlighet, känslolöshet, oansvarighet och avsaknad av empati (Hesse, 2009).  

Wahl skriver att precis som andra personlighetsstörningar, men till skillnad från psykotiska 

tillstånd som ofta blandas samman med psykopati, är psykopati fri från tydliga plötsliga 

symptom som för individen själv är påträngande och störande. Psykopater verkar istället 

gradvis utveckla livslånga personlighets- och beteendemönster som individen själv är relativt 

bekväm med (Wahl 1995: 18). De knyter sällan djupa vänskapsband med andra människor 



 4 

utan håller sina förhållanden i ytliga stadier. Det är också ovanligt att psykopater visar någon 

känsla av lojalitet till personer i sin omgivning.   

Psykopater har oftast en tillräckligt och funktionsduglig uppfattning om omvärlden och är 

bortsett från deras antisociala beteende psykiskt och fysiskt hälsosamma. Wahl (1995: 18) 

beskriver hur psykopati i många stater i USA ur en juridisk synvinkel inte räknas som ett 

tillstånd av sinnessjukdom. Brottslingar kan således inte åberopa sinnessjukdom på grund 

av psykopati, då det inte är ett tillstånd som förminskar individens förmåga att se det 

felaktiga i sina handlingar. Psykopater saknar till synes samvete och agerar utifrån fysisk 

eller känslomässig gagn. I motsats till vad film och TV förmedlar, betyder emellertid en 

psykopatisk personlighet inte automatiskt att individen har begått eller kommer att begå 

mord eller andra kriminella gärningar. 

2.2 Den fiktiva psykopaten 

2.2.1 Bakgrund, kultur och genre 

Den fiktion som existerar kring psykopaten som seriemördare är en aspekt av en mycket 

större kulturell fascination över våldsamma brott och seriemördare. Den är i många 

avseende en reflektion över samhällets rädsla för den inneboende, dolda ondskan hos 

människor, det osynliga monstret som gömmer sig mitt ibland oss. Modern till den fiktiva 

psykopaten som sådan anses vara The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Robert 

Louis Stevensons roman från 1886. Fram tills dess hade skräck i fiktion bestått av klara 

motparter, såsom människan mot monstret, där monstret är den uppenbara ondskan och 

antagonisten. Nu introducerades en ny typ av monster, det mänskliga monstret. Dr. Jekyll är 

den godaste och den mest osjälviska av människor, men inom honom bor en ondska som tar 

sin form som Mr. Hyde, karaktärens psykopatiska alter ego. I boken förändras Jekyll även 

fysiskt då han förvandlas till Mr. Hyde. Detta var enligt Stevenson själv emellertid bara ett 

sätt att hålla läsaren omedveten om det faktum han bedömde som viktigast, att Dr. Jekyll 

och Mr. Hyde är en och samma person, vilket inte avslöjas förrän i slutet av boken (McCarty 

1993: 14).  

Seriemördaren som fiktivt fenomen har sedan 1970-talet (inte minst i film) fått en alltjämt 

stigande popularitet, framförallt i USA (Simpson 2000: 1) vilket resulterar i att det, i den 

Hollywood-era vi länge befunnit oss, snabbt blivit en internationell fascination. Emellertid är 

de flesta existerande verk som är relevanta för ämnet och de verk som nämns i detta arbete 

produkter av Hollywood, vilket innebär att det i synnerhet är USA som kultur och samhälle 

dessa verk och karaktärer reflekterar. Författare, filmskapare och andra skapare av fiktion 

skapar myter och berättelser om seriemördare som nu är en reflektion av samhällets 

oförmåga att förstå den psykopatiska seriemördaren, och dess kanske obehagligaste och 

obegripligaste egenskaper; avsaknaden av motiv och hur den samvetslöst bryter mot all 

moral. Denna karaktär porträtteras som den ultimata ondskan, ett för samhället främmande 

väsen som samtidigt reflekterar tillbaka på samhällets egna avvikelser och perversioner. På 

så vis är psykopaten som karaktär ett abnormalt fenomen samtidigt som den är en produkt 

av samhället (Simpson 2000: 1). 

Narrativet om den psykopatiska seriemördaren har genom sin breddade användning och 

ökade populäritet utvecklats till en egen subgenre som är kapabel att stå för sig själv, men 

som ofta överlappar med skräck, thriller och deckare (Simpson 2000: 9). Emellertid är 

seriemördarens mest passande genre fortfarande skräck. Skräckgenren kan definieras som 
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en skildring av monster för ändamål att störa, uppröra och förvirra dess betraktare. 

Psykopaten kan med detta i åtanke med fördel spela en central punkt i fiktiva verk inom 

skräckgenren. 

Horror-movie madmen are not visionary obsessives, glorying in scientific 

reason as they single-mindedly pursue their researches. They are, rather, 

victims of overpowering impulses that well up from within; monsters brought 

forth by the sleep of reason, not by its attractions. 

(Tudor 1989: 185) 

Tudor (1989: 185) menar att psykopater och mördare inom skräckfilm mördar, lemlästar, 

våldtar och utför liknande handlingar på grund av ett inre tvång och för att deras psyke hyser 

farliga överskott av den mänskliga passionen. Andra antagonistiska karaktärer inom 

skräckgenren demoniseras, men psykopaten undgår detta försök till att distansera. Istället är 

den inte bara bland oss utan snarare en del av oss, en reflektion av vår egen igenkännliga 

mänskliga passion (Simpson 2000: 11). Psykopaternas skrämmande och avvikande 

handlingar visar upp dem som monster, medan skildringar eller avslöjanden om hemska 

uppväxter och traumatiserande barndomsminnen gör dem mer mänskliga för betraktaren.  

2.2.2 Genus 

Narrativet om den psykopatiska mördaren skulle kunna påstås lida av manlig chauvinism. 

Den har som tidigare nämnts blomstrat ut i 1900-talets USA, ett patriarkalt samhälle där 

mannen som kön är dominant, och skildrar i överdriven majoritet våld och mord utförda på 

kvinnliga karaktärer (Simpson 2000: IX-X). Detta skildrar inte bara den manliga 

gärningsmannens dominans över sina kvinnliga offer, utan även kvinnan som jungfru i nöd, 

en stereotyp som har anor i självaste begynnelsen av berättarkonsten (McCarty 1993: 107). 

Det är emellertid inte bara ett resultat av skaparnas värderingar och åsikter, utan av verkliga 

psykopatiska seriemördare som i majoritet varit män med kvinnliga offer. Det kanske mest 

kända exemplet är Jack the Ripper, som på 1880-talet brutalt mördade ett flertal 

prostituerade kvinnor i London. Eftersom Jack the Ripper aldrig arresterades eller 

identifierades kan vi inte med säkerhet veta vilka motiv han hade för sina gärningar. Säkert 

är att han hade många kända efterföljare, såsom Ted Bundy och ”the hillside murderers”.  

Kvinnan som psykopatisk mördare har emellertid använts i fiktion, om än inte alls i samma 

utsträckning i det impulsiva och mållösa stuk som manliga psykopater ofta porträtteras. I 

filmatiserad form finns få exempel. Ett av dem är Debbie Salt, den kvinnliga seriemördaren i 

filmen Scream 2.  Kvinnliga filmgalningar skildras dock sällan som stereotypiska psykopater 

och har oftast ett motiv till sina grymma handlingar, även om de i många fall är framkallade 

av vanföreställningar (vilket inte faller inom ramen för psykopati). Ett exempel är filmen 

Fatal Attraction (1987). Glenn Close spelar karaktären Alex Forrest, en kvinna som blir 

besatt av karaktären Dan Gallagher, spelad av Michael Douglas. Alex Forrest är ett bra 

exempel på hur kvinnliga filmgalningar ofta skildras. Hon begår de avvikande handlingar 

hon begår på grund av att hon är besatt, och inte för att hon njuter av det på det sätt som en 

stereotypisk manlig filmpsykopat gör. Det finns därför inga stereotypiska kvinnliga 

filmpsykopater som är lämpliga som referensmaterial i denna undersökning. Av detta skäl 

har ingen kvinnlig filmpsykopat valts ut som referens för detta arbete. 
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2.3 Stereotypisk psykopati i icke-animerad film och TV 

Hannibal Lecter, Max Cady, Jokern, John Doe, Patrick Bateman, Francis Dolarhyde och 

Norman Bates. Alla dessa filmkaraktärer benämns i sitt verk eller utanför verket någon gång 

som psykopater, och skulle kunna ses som stereotypiska gestaltningar av ”filmgalningen”. 

Morten Hesse skriver i sin artikel Portrayal of Psychopathy in Movies (2009) om psykopati 

och det han kallar ”the story of the human monster”. Psykopaten är i det här fallet det 

mänskliga monstret, en central punkt i berättelsen i fråga. Denna person är moraliskt 

avvikande och planerar att störa den befintliga sociala ordningen, antingen av egoistiska skäl 

eller av cirkulära skäl, det vill säga att karaktären helt enkelt vill störa den sociala ordningen. 

Denna individ kan både agera ensam eller skaffa sig anhängare. De besitter förmågan att 

agera helt normalt, men är ändå kapabla och benägna till att utföra hänsynslösa avvikande 

handlingar. De är manipulativa, känner inga svårigheter eller skam över lögn och svek och 

har en avsaknad av empati. Denna karaktär porträtteras i många filmer, särskilt inom 

seriemördar-subgenren, som kall, beräknande och med ett klart mål. Det verkar finnas en 

underliggande mening bakom de dåd psykopaten utför, eller åtminstone är det vad verkens 

skapare vill att betraktaren ska tro. 

When the sequence of murder takes place in a film about a serial killer, the 

spectator, like the investigators, immediately looks for a meaning located 

within the acts of madness. A great deal of the cinematic energy is directed 

precisely at creating a sense of meaningfulness in the acts. The crimes become 

highly motivated signifiers, part of a code structure that needs to be 

understood and read. The killings become carefully constructed messages – 

sometimes to the law, sometimes to the self-reflexive killer, but always to the 

spectator. 

(Fuery 2004: 28) 

Hesse beskriver hur denna målmedvetenhet och meningsfullhet inte riktigt stämmer överens 

med samtida forskning kring psykopati. Psykopatiskt beteende karakteriseras i denna 

forskning av en hög grad av impulsivitet och avsaknad av mening. Dessa egenskaper och 

tendenser stämmer alltså bättre in på verkliga psykopater, men innehas emellertid i viss grad 

av Heath Ledgers Jokern (The Dark Knight, 2008) och Hannibal Lecter (The Silence of the 

Lambs, 1991), karaktärer som kommer att återkomma och diskuteras närmare längre fram i 

detta arbete.  

Betraktare stämplar karaktärer som psykopater utifrån de egenskaper de själv tycker eller 

tror att en psykopat borde ha (Wilson 1999: 68). Detta är av yttersta vikt att poängtera och 

en essentiell faktor inom området. Filmernas psykopat är i många avseenden inte förenlig 

med verklighetens psykopat. Dessa karaktärer i film ges ofta en generös dos av psykiska 

tillstånd som sällan eller aldrig samhör med verklig psykopati och viktigast av allt att notera 

är att de är konstnärliga porträtteringar av psykopater avsedda för underhållning. Wahl 

(1995: 19) nämner som exempel seriemördaren i Thomas Harris flerfaldigt filmatiserade 

roman Red Dragon (1981). Karaktären har här genom effektivt arbete erhållit en relativt 

ansvarsfull yrkesmässig position, han är också effektiv och eftertänksam när han i boken 

brutalt mördar hela familjer. Samtidigt besitter han en aggressiv fanatism för en målning 

och det han tror målningen representerar. I delar av boken har han vanföreställningar om att 

ta form som den demon målningen föreställer, och han lider av hallucinationer och inbillade 

röster som talar om för honom vad han ska göra. Denna blandning av psykiska tillstånd och 
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symptom är i verkliga psykopater högst onaturlig. Robert Ressler är en FBI-profilerare och 

den person som har myntat begreppet seriemördare. Han menar att Thomas Harris romaner 

är superba som fiktion, men inte realistiska i sin porträttering av mördare. Mördaren i Red 

Dragon kombinerar ett flertal olika sorters mördarprofiler, och har personlighetsegenskaper 

som är högst osannolika att samexistera i en person. Så trots sin popularitet som 

porträttering av karaktärer i film och TV, är denna typ av psykopat en i verkligheten 

osannolik företeelse (Wahl 1995: 19). Som fiktiv karaktär är den emellertid ett kraftfullt och 

underhållande element. 

Nedan kommer två fiktiva karaktärer som används som referens för analysen i detta arbete 

att diskuteras och beskrivas. Karaktärerna har valts ut på grund av sina karakteristiska 

personligheter och sina stereotypiska psykopatiska egenskaper och beteenden. 

2.3.1 Jokern i The Dark Knight 

Filmen The Dark Knight (2008) är regisserad av Christopher Nolan och är den andra filmen 

i hans trilogi om Batman. I denna film terroriseras den fiktiva staden Gotham City och dess 

invånare av Jokern, en ikonisk serietidningsskurk som länge varit en populär karaktär i 

verken om Batman. Heath Ledgers, skådespelaren som spelar Jokern i denna film, tolkning 

av Jokern är en genialisk och extrem gestaltning av en filmpsykopat. Till skillnad från många 

fiktiva psykopater visar han inga försök till att dölja sitt psykopatiska inre från omvärlden 

utan är i alla avseenden Jokern, en person som fullkomligt tagits över av sin psykopatiska 

sida. Han gestaltas i filmen som en genialisk brottsling utan långsiktiga mål med sina 

avvikande handlingar. Han gör till synes det han gör enbart för tillfällig stimulans och för att, 

som han vid en punkt i filmen även uppmanar en annan karaktär att göra, störa den 

naturliga ordningen och ”introduce a little anarchy”. I filmen talar han vid en punkt om sig 

själv som följande: ”Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog 

chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it! You know, I just... do 

things”. Han beskriver sig vid ett tillfälle i filmen som en kaosets agent och berättar om sin 

åsikt att kaos är rättvist. Allt eftersom filmens handling går framåt får man se Jokern utföra 

ett skrämmande antal mord och våldshandlingar och han känner ingen ånger eller 

samvetskval över det han gör utan verkar istället frodas i sina kaotiska och mordiska dåd. 

Jokern vet att hans handlingar enligt sociala och moraliska normer är fel. Han gör sig inga 

besvär med att upprätthålla ett normalt beteende utan bryter ut i hysteriska skrattanfall och 

aggressiva utbrott genom filmens gång. Han har också ett relativt ryckigt beteendemönster, 

med tics som inkluderar att slicka sig runt munnen, tungrörelser och smackande med 

munnen. Karaktärens komiska tilltalande av andra karaktärer och stundtals barnsliga 

beteende påvisar även den positiva stimulans Jokern avnjuter till följd av sitt psykopatiska 

agerande.  

 

Figur 3 Heath Ledger i rollen som Jokern i The Dark Knight. 
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2.3.2 Hannibal Lecter i The Silence of the Lambs 

Filmen The Silence of the Lambs utkom år 1991 och är regisserad av Jonathan Demme. Den 

är baserad på boken med samma namn, skriven av den tidigare nämde Thomas Harris. 

Filmen handlar om en aspirerande FBI-agent som blir inkopplad i fallet om en seriemördare 

som mördar unga kvinnor och flår deras hud. För att lösa fallet behöver FBI-agenten råd 

från den kannibalistiske psykopaten Hannibal Lecter, spelad av Anthony Hopkins, som vid 

tillfället sitter inspärrad på en högriskanstalt. Lecter har redan tillfångatagits och avslöjats 

som den seriemördare och psykopat han är och således gör han sig, i likhet med Jokern, inga 

besvär med att dölja sin avvikande personlighet. Han är emellertid inte lika extrem och 

impulsiv i sitt beteende som Jokern, vilket för undersökningens skull skapar en bra kontrast 

mellan de båda karaktärerna. Visuellt är Lecter en proper herre med noggrant bakåtkammat 

hår, som trots den fängelseuniform han bär utstrålar klass och auktoritet. Samtidigt är den 

kanske mest påtagbara känslan runt honom det obehag som hans intensiva blick och det 

faktum att han sällan släpper den och sällan blinkar inger. Denna intensitet tillsammans 

med det lugn som resten av hans kroppsspråk förmedlar är en unik kombination, en ovanlig 

kombination som är svår att definiera och som i högsta grad bidrar till att ge Lecter den 

skrämmande och mystiska känsla som omger honom. Han är också en extremt intelligent 

och beräknande person, och manipulativ i hög grad. Denna manipulativa förmåga visas 

tydligt genom filmens gång, bland annat då han genom enbart verbal kommunikation får en 

fånge i en närliggande cell att begå självmord. De våldsamma eller kriminella dåd Lecter 

utför (men som man dock inte får se) genom filmens gång är något Lecter inte känner någon 

som helst ånger för, och han känner heller ingen empati för sina offer. Fängelsechefen över 

den anstalt där Lecter sitter fången berättar precis innan man får se Lecter första gången om 

hur Lecter tidigare anfallit en sköterska, slagit hennes käke ur led och bitit av och ätit upp 

hennes tunga och ena öga. Under hela anfallet steg hans puls aldrig över 85 slag per minut, 

vilket visar det lugn med vilket han utför sina avvikande och brutala handlingar. Det är också 

tydligt att Lecter är medveten om att det han gör är fel ur samhällets ögon, det är också 

tydligt hur detta inte är något som berör honom i det minsta. Lecter upplevs genom hela 

filmen som en högst sofistikerad person, även då han beskriver en del av sina hemska 

handlingar. Till och med den kannibalism han utövar då han mördat sina offer upplevs som 

sofistikerad. Han äter inte bara delar av människor råa, utan tillagar köttet och serverar sig 

själv det som ingredienser i gourmetrecept. Lecter besitter en stark känsla av självaktning 

och en för psykopater typisk narcissism. Detta bevisas i filmen då man tydligt märker hur 

förolämpad han blir över att FBI skickar en ännu inte färdigutbildad agent för att försöka 

rådfråga och diskutera med honom. 

 

Figur 4 Anthony Hopkins i rollen som Hannibal Lecter i The Silence of the 
Lambs. 
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2.4 Extrema karaktärer i animerad film och TV 

Innan detta ämne diskuteras bör det klargöras vilka typer av grafiska verk det är som 

diskuteras och exemplifieras i detta arbete. Stiliserad stil innefattar i denna studie alla 

animerade verk som inte eftersträvar realism eller hyperrealism i sitt visuella utförande. 

Detta innebär all grafik där karaktärernas fysiska utseende inte är anatomiskt korrekt, deras 

uttryck överdrivna eller rör sig på ett sätt som inte stämmer överens med realistiska rörelser. 

Det finns emellertid olika grader av stiliserad grafik, och de verk som diskuteras under 

denna rubrik och i genreproblematiken tillhör de högre graderna av stiliserad grafik. Det 

animerade materialet som skapas för detta arbete och som presenteras senare i dokumentet 

tillhör en lägre grad av stiliserad grafik, eftersom att deras rörelser är skapade för att 

efterlikna de icke-animerade referenser de utgår ifrån. Begreppet stiliserad grafik används 

alltså som ett övergripande begrepp i detta arbete och appliceras på all grafik som inte 

eftersträvar fullkomlig realism. 

Animerade filmer är en vanligt förkommande källa till underhållning i dagens samhälle. Det 

är inte bara barn som låter sig underhållas av dessa, animerad film i dess olika former ses av 

människor i alla åldrar. I animerade filmer och TV-serier porträtteras karaktärer ofta med 

extrema personligheter. Exempel på extrema karaktärer är Snurre Sprätt tillsammans med 

resten av karaktärerna i Looney Tunes och en mängd karaktärer i Disneys och Pixars 

animerade filmer. Detta extrema gestaltande av personligheter är något som går igen i stora 

delar av den animerade filmindustrin. Många av personligheterna är jämförbara med bilden 

av den fiktiva psykopaten. I många fall, och särskilt i fallet med karaktärerna i Looney 

Tunes, finns det frekventa inslag av våld, både milt och grovt, och i många fall en till synes 

fullkomlig avsaknad av empati hos ”gärningsmannen”. Dessa tillstånd och beteenden i 

animerade verk talas det emellertid inte mycket om. Människor ser de animerade filmerna 

och tar dem för de källor av underhållning som de är menade att vara. Dessa extrema 

personligheter i en animerad kontext är så frekventa att det är troligt att de flesta som ser 

animerad film inte reflekterar över det. Exempel på en karaktär från Looney Tunes som har 

beteendemönster som är jämförbara med de fiktiva karaktärer som nämns i det ovanstående 

kapitlet är Snurre Sprätt. Han är impulsiv, manipulativ, känner ingen ånger över lögn och 

svek och har till synes inga riktiga mål med sina avvikande handlingar. Han utövar våld och 

visar inga tecken på ånger eller samvetskval över detta.  

Ett problem på detta område är att många karaktärer i animerade TV-serier porträtteras 

annorlunda från avsnitt till avsnitt. Ett exempel är Stewie Griffin ifrån TV-serien Family 

Guy. I många avsnitt skildras han som en känslokall mördare som är besatt av tanken på 

världsherravälde, och i andra avsnitt skildras han med en mycket mer human och normal 

personlighet. En karaktär som också uppvisar ett extremt beteendemönster med fiktions-

psykopatiska tendenser är ZIM, huvudkaraktären i den animerade serien Invader ZIM. 

Denna serie sändes på barnkanalen Nickelodeon mellan åren 2001-2002 och senare även år 

2006. Serien handlar som tidigare nämnts om en karaktär som tillskrivs ett psykopatiskt 

beteende, inkluderande hotfulla och våldsamma handlingar. Den sänds på en kanal som har 

barn i allmänhet som målgrupp, och bör således ha bedömts lämplig för den aktuella 

publiken. Om denna TV-serie hade gjorts om i en så perfekt kopia av originalet som möjligt 

fast som ett icke-animerat verk, hade den fortfarande bedömts vara lämplig för barn? Vad är 

det som gör att det inte uppfattas som hemskt och skrämmande när det är skapat i stiliserad 

grafik? 
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Figur 5 Karaktären ZIM från TV-serien Invader ZIM. 

2.5 Genreproblematik 

Det finns en genreproblematik vid komparativa studier av icke-animerade filmpsykopater 

och animerade karaktärer med psykopatiskt beteende. De icke-animerade filmpsykopaterna 

ingår i de allra flesta fall i filmer som kategoriseras under genrerna action, thriller eller 

horror. Så är inte fallet för de animerade karaktärerna som nämnts ovan. Dessa ingår i 

komiska sammanhang. Stewie Griffin från Family Guy skildras som kallblodig mördare, 

ondskefullt geni med storhetsvansinne, manipulativ i komiska syften etc. Likadant är det 

med Snurre Sprätt och övriga karaktärer i Looney Tunes. De utför brutala och våldsamma 

handlingar samt manipulativa dåd i komiska kontexter. Utöver detta förekommer dessa 

karaktärer i verk som är gjorda i en högre grad av stiliserad grafik och detta bidrar givetvis 

ytterligare till den distansering som gör att de upplevs som komiska. Således är det inte 

problemfritt att jämföra dessa karaktärer och hur de uppfattas. Emellertid är det inte genrer 

eller grafiska stilar som undersöks i detta arbete, utan karaktärers gestaltning och hur de 

uppfattas. Undersökningen utgår från två klipp, ett animerat och ett icke-animerat som 

skildrar samma scen med samma dialoger/monologer, alltså undviks genreproblemet i 

undersökningen. En del i undersökningen är då frågan huruvida det faktum att en karaktär 

är animerad kan bryta gränserna mellan genrer och ifall psykopatiskt beteende som inte 

hade accepterats inom ramen för en komisk genre i icke-animerat material kan göra det då 

det är i animerad form. 

 

Figur 6 Stewie misshandlar Brian i TV-serien Family Guy. 
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3 Problemformulering  

Syftet med detta arbete är att diskutera och exemplifiera fiktiva psykopatiska karaktärer 

samt huruvida psykopatiska animerade karaktärer upplevs annorlunda av betraktare än 

icke-animerade karaktärer som skildras på samma sätt. Resultaten analysen genererat kan 

användas för att bättre förstå hur man skildrar psykopatiska karaktärer, och hur ens arbete 

kommer att uppfattas av eventuella betraktare. 

Att icke-animerade psykopater i film och TV är ett obehagligt och skrämmande fenomen är 

något vi med nutida forskning och med tanke på dess frekventa användande i dessa medier 

kan vara säkra på. Såvitt jag kunnat hitta finns det emellertid ingen nutida forskning om 

extremt och psykopatiskt beteende hos animerade karaktärer och hur det uppfattas av 

betraktare. 

3.1 Frågeställning 

Inom animerad film och TV skildras ett otal karaktärer med extrema beteendemönster som 

gränsar till eller är fall av fiktiv psykopati, vilket lett mig till följande frågeställning: 

Uppfattas stiliserade animerade karaktärer som uppvisar psykopatiskt beteende mindre 

skrämmande och mer lättsamt jämfört med icke-animerade karaktärer som uppvisar samma 

typ av beteende? 

Ifall det finns en skillnad i uppfattning, är det den stiliserade grafiken, de animerade 

rörelserna eller något annat som utgör den? 

Kan det faktum att en karaktär är animerad göra dess psykopatiska beteende accepterat 

inom en genre där det inte hade accepterats i icke-animerade sammanhang? 

3.2 Metodbeskrivning 

Jag har valt ut korta sekvenser från The Dark Knight och The Silence of the Lambs som på 

ett passande sätt visar Jokern, Hannibal Lecter och deras avvikande beteende. De utvalda 

sekvenserna skildrar på ett så lämpligt sätt som möjligt karaktärernas psykopatiska 

personligheter utan att involvera för mycket grovt språk eller våld, faktorer som hade kunnat 

komma att påverka analysen på ett negativt sätt då informanterna kanske påverkats mer av 

det än av det psykopatiska beteende som är väsentligt för studien. Dessa videoklipp 

användes i nästa skede som referens för att skapa 3D-animerade sekvenser av samma klipp. 

Den animerade versionen efterliknar i så hög utsträckning som möjligt det icke-animerade 

materialet. Liknande kameravinklar används såväl som liknande miljö och ljussättning. För 

att analysen skulle generera så sanningsenliga resultat som möjligt är det viktigt att det 

inspelade och det animerade klippet skildras på samma vis. Animationerna skapades 

manuellt för att ge mig så stor kontroll över de animerade sekvenserna som möjligt. I nästa 

fas fick en utvald informantskara genomgå strukturerade intervjuer. Analysen utfördes inom 

ramen för en kvalitativ undersökning. Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2003: 99-103) 

beskriver hur kvalitativa intervjuer och fältobservationer är vitala metoder för att hantera 

data och analyser som undersöker människors åsikter och uppfattningar, vilket är denna 

studies största fokus och således är en kvalitativ studie att föredra som analysmetod. För att 

generera data har jag använt jag mig av strukturerade intervjuer i min interaktion med 
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informanterna. Detta tillät mig att utföra välordnade intervjuer med fördefinierade frågor, 

som fortfarande var öppna och tillät utförliga svar. 

3.2.1 Målgrupp 

Denna studie utfördes på en målgrupp som består av föräldrar med barn i 7-9 års ålder. 

Motiveringen till val av målgrupp är att personer med barn i den nämnda åldern exponeras 

mer frekvent för animerade verk då deras barn generellt sett uppskattar dem. Denna 

målgrupp ger även möjlighet till ett bredare spektrum av intervjufrågor, då man till exempel 

kan ställa frågor om huruvida de villigt skulle exponera sina barn för det praktiska materialet 

i denna studie. Därmed snuddar diskussionen även vid ämnet om censur, men det är inte 

mitt huvudfokus. Meningen är att med hjälp av denna fråga kunna få ett konkret svar på hur 

informanten i fråga upplever de fiktiva karaktärerna i sina olika versioner. Ifall svaret på 

frågan om exponering blir Ja på det animerade material men Nej på det icke-animerade 

material har man fått en tydlig och konkret bild av hur testpersonen uppfattar karaktärerna. 

Lämpliga testpersoner letade jag upp med hjälp av personer i min närhet, som kände 

personer inom urvalet de kunde sätta mig i kontakt med. Informanterna är anonyma, men 

för att kunna inkludera en genusaspekt i min analys noterades kön, samt informantens och 

dennes barns ålder. Det fanns inga krav på informanterna utöver att de är föräldrar med 

barn i ålder 7 till 9 år. Detta därför att jag anser att detta är en studie som bör reflektera en 

så komplett bild som möjligt av samhällets uppfattningar i denna fråga och således fick 

representanter delta oberoende av vilken social grupp de ingår i. Då detta är en kvalitativ 

undersökning med ett begränsat antal informanter eftersträvade jag emellertid inte att få 

representanter från samtliga sociala grupper. En grupp jag undvek att inkludera var 

personer med god kunskap om animation och hur det fungerar. Jag tror att dessa personers 

kunskap om ämnet hade kunnat påverka hur de uppfattade de animerade klippen på ett sätt 

som inte är gynnsamt för undersökningen (till exempel kanske de omedvetet hade fokuserat 

mer på animationernas kvalitet än på vad som förmedlas). Studien utfördes på en 

fokusgrupp med sex informanter, tre kvinnor och tre män.  

3.2.2 Intervjuformat 

Datainsamlingen i detta arbetes analys skedde genom strukturerade kvalitativa intervjuer. I 

en strukturerad intervju ställer intervjuaren förbestämda frågor till informanten eller 

informanterna. Dessa frågor är öppna frågor som kan ge utförliga och subjektiva svar. På 

grund av sin strukturerade natur kan svaren från dessa intervjuer låta sig hanteras och 

presenteras i tabeller, trots att det är relativt utförliga svar. Informanterna i min studie har 

fått se de animerade sekvenser jag skapat samt det icke-animerade referensmaterial jag valt 

ut från The Dark Knight respektive The Silence of the Lambs. Jag utförde sedan individuella 

intervjuer med utgång ifrån ett fördefinierat frågeformulär. Intervjuerna spelades in med 

mikrofon för att jag i efterhand skulle kunna sammanställa den data som samtalen 

genererade. Jag visade först upp de animerade klippen, för att sedan ställa frågor kring det. 

När detta diskuterats klart visade jag det icke-animerade referensmaterialet och startade 

därefter en diskussion kring det och om relationen mellan de båda klippen. Frågorna berör 

informanternas uppfattning av den stereotypiska filmpsykopaten och hur de uppfattar de 

karaktärer jag visar för dem. Frågornas huvudsakliga uppgift var att utreda hur 

informanternas intryck skiljer sig mellan de animerade versionerna av karaktärerna och 

deras icke-animerade motsvarighet. 
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Informanterna hade i vissa fall redan sett Jokern tidigare, och alla informanter hade sett 

Hannibal Lecter tidigare. Detta kunde komma att påverka analysen och för att motverka 

detta problem har det innan varje intervju förtydligats att det endast är innehållet i klipp 

som visas upp som är fokus för diskussionen. Att informanterna ändå associerade klippen 

med sina tidigare erfarenheter av karaktärerna eller verken de förekommer i var att vänta, 

men dessa associationer förväntas inte störa undersökningen. Klippen som visas upp under 

intervjun är det som informanternas fokus låg på. Associationerna bedömdes inte förändra 

hur deras uppfattningar och intryck av karaktärerna skiljer sig mellan animerat och icke-

animerat material. 
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4 Tidigare forskning 

 

Detta arbete grundar sig på ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker. Lawson och Fouts 

(2004) artikel ”Mental Illness in Disney Animated Films” beskriver hur vanligt 

förekommande mental ohälsa är i Disneys animerade filmer. Man gör emellertid ingen 

studie på hur människor uppfattar och påverkas av det i realtid. Detta arbete handlar istället 

om hur ofta det refereras till psykisk sjukdom i dessa filmer, om dessa referenser är negativt 

laddade och hur det kommer att påverka barns syn på psykiskt sjuka individer. En liknande 

studie kallad “How Mental Illness is Portrayed in Children’s Television” av Wilson, Nairn, 

Coverdale och Panapa (2000) gjordes i Nya Zealand. Även i denna studie mättes frekvensen 

av referenser till mental ohälsa och analyserade dess prospektiva påverkan. Denna studie 

begränsade sig dock inte till Disneys filmer utan utfördes på en mängd olika tecknade serier 

som visades på TV i Nya Zealand. Dessa två artiklar utgör emellertid en stor del av all 

publicerad forskning kring psykiska tillstånd i animerade verk som jag haft att tillgå.  

Ovanstående forskning är medicinsk och psykologisk. Jag är medveten om det 

problematiska med att förbinda forskning om verkliga psykiska tillstånd med fiktiva 

karaktärer, och jag vill än en gång poängtera att det är inte det denna studie syftar till att 

göra. 

Mortens Hesses Portrayal of Psychopathy in the Movies (2009) beskriver verklig psykopati 

och psykopati i film ur ett medicinskt perspektiv. Han skriver också om hur psykopati i 

verklighet och film skiljer sig, och diskuterar även inlärning om psykopati genom spelfilm. 

Wayne Wilsons bok The Psychopath in Film diskuterar kring samma område, och utreder 

själva begreppet psykopati. En annan bok som berör ämnet om psykopater i film är Media 

Madness: Public Images of Mental Illness (Wahl 1995). Här beskrivs psykopati i fiktion och 

media, och Wahl tar också upp hur psykopati i dessa sammanhang ofta används som 

utbytbart med andra psykiska tillstånd. Simpsons Psycho Paths: Tracking the Serial Killer 

Through Contemporary American Film and Fiction (2000) diskuterar den fiktiva 

psykopaten som narrativ i amerikansk fiktion, där den använts mest frekvent och har fått 

mest uppmärksamhet. Han tar upp genre och kulturella såväl som sociala och politiska 

aspekter inom ämnet. The Psychopath in Film (1999) av Wayne Wilson har i detta projekt 

hjälpt mig att definiera psykopaten i film (i den utsträckning det är möjligt, då det är ett 

något omstritt ämne) och gett lite klarhet i hur betraktare uppfattar filmatiserade 

psykopater. John McCarty tar i sin bok Movie Psychos and Madmen: Film Psychopaths 

from Jekyll and Hyde to Hannibal Lecter (1993) upp psykopatiska och psykotiska 

karaktärer i exemplifierade filmer. Han börjar med hur karaktären har sitt ursprung i 

karaktärerna Dr. Jekyll and Mr. Hyde (som egentligen är en och samma karaktär) och 

fortsätter framåt genom historien till tidigt 1990-tal. 
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5 Genomförande 

I detta kapitel presenteras det praktiska verk som skapats för detta arbete, två klipp med 

animerade versioner av stereotypiska filmpsykopater skapade utifrån icke-animerade 

referensklipp. Skapandet av animationerna och dess process kommer att diskuteras och 

exemplifieras. Samtliga animationer är handanimerade, utan hjälp av tekniker som motion 

capture eller liknande. Modellerna för karaktärerna som skildras i de animerade klippen är 

baserade på animationsriggen Morpheus, med vissa modifieringar i textur och modell. 

Programmet som använts för animering är Autodesk Maya. 

Även då rörelserna som animerats eftersträvar en viss realism då de är gjorda för att 

efterlikna rörelserna i referensklippen bedöms de färdiga klippen vara gjorda i stiliserad 

grafik. Själva grafiken och karaktärernas visuella egenskaper i klippen är stiliserad grafik och 

kommer att diskuteras som sådant. 

5.1 Planering av animation 

Det tidigaste stadiet av det praktiska arbetet var att välja ut sekvenser ur filmer som skildrar 

ikoniska filmpsykopater. Efter att noggrant analyserat och övervägt filmer med stereotypiska 

psykopater valdes Jokern från The Dark Knight och Hannibal Lecter från The Silence of the 

Lambs. 

Jokern valdes för att han ur många aspekter är en extrem psykopat med ett avvikande 

rörelsemönster. Han är slarvigt sminkad som en clown i ansiktet, han utför hemska 

kriminella gärningar och han gör sig inga besvär med att dölja sin personlighet. The Dark 

Knight skildrar tydligt vilken irrationell typ av antagonist Jokern är, och hur det är just detta 

som gör honom till en så besvärlig motståndare för Batman. I filmen beskriver karaktären 

Alfred Jokern i ett passande citat: ”Some men aren’t looking for anything logical, like money. 

They can’t be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the 

world burn.” Denna irrationella personlighet genomsyrar Jokerns beteende och 

rörelsemönster, och gör honom därför till en passande referens för detta arbete. 

Hannibal Lecter valdes ut på grund av sin ikoniska psykopatiska personlighet. Han är 

betydligt lugnare till sättet än Jokern, och det är ofta detta som gör honom så skrämmande. 

Lecter döljer heller inte sin psykopatiska personlighet eftersom han redan blivit fångad och 

avslöjad, och således finns det gott om sekvenser i filmen där han visar upp sin avvikande 

personlighet. Han har även en del avvikande beteenden, till exempel hans stirrande ögon 

som sällan blinkar, som är tacksamma att använda sig av och ger en tydlig bild av hans 

personlighet. 

Trots att båda karaktärerna är bra exempel på stereotypiska filmpsykopater är skillnaderna 

mellan dem markanta. Något som är intressant med Hannibal Lecter är att hans psykopati 

uttrycks på ett underförstått vis. Han har ett i högsta grad behärskat beteende, briljant 

gestaltat av Anthony Hopkins, och det som förmedlas som skrämmande med karaktären är 

vad man vet om honom och hans handlingar men som inte visas i filmen. Jokerns 

psykopatiska personlighet uttrycks däremot på ett helt annorlunda sätt. Det som gör Jokern 

skrämmande är hans fullkomligt oförutsägbara agerande och totala avsaknad av 

beteendemässiga och moraliska gränser. Vad som helst kan hända, när som helst, och Heath 

Ledgers tolkning och gestaltande av Jokern förmedlar Jokerns psykopati på ett utmärkt sätt. 
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För att så väl som möjligt kunna presentera karaktärernas psykopatiska personligheter gick 

en del av förarbetet ut på att noggrant gå igenom referensfilmerna och välja ut en enda kort 

sekvens ur var film som på ett för arbetet lämpligt sätt porträtterar Jokern och Hannibal 

Lecter. Dessa sekvenser ska isolerade kunna visa karaktärernas psykopatiska drag för en 

betraktare som inte har någon tidigare erfarenhet av karaktärerna eller av originalfilmerna. 

Sekvensen som valdes ut för Joker-klippet är en del av en scen ur filmen där Jokern blivit 

arresterad av polisen och förhörs av Batman. Det är första scenen i filmen där Batman och 

Jokern talar med varandra ansikte mot ansikte och då Batman verkligen inser vilken sorts 

person det är han har att göra med. Filmatiseringen och manuset för denna scen har 

utformats för att effektivt spegla Jokerns personlighet för betraktarna. Samma sak gäller för 

scenen som används som referens för Lecter-klippet. Här ser man Lecter inuti sin cell medan 

han talar med den aspirerande FBI-agenten, och berättar för henne om hur han åt upp en 

persons lever. 

Detta arbetes undersökning jämför animerade psykopater med icke-animerade psykopater. 

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att animationen av Jokern har ett beteende- och 

rörelsemönster som upplevs som avvikande. Heath Ledgers tolkning av Jokern och Anthony 

Hopkins tolkning av Hannibal Lecter har noggrant studerats i syfte av att de animerade 

karaktärerna ska spegla dessa tolkningar. 

5.2 Animation 

Att skapa animation är att skapa illusion av liv. Att få någonting stelt och orörligt att se ut 

som att det har ett eget liv. För att kunna göra detta är det viktigt att förstå hur verkligt liv 

ser ut och rör sig. I boken The Illusion of Life: Disney Animation (1995: 47) skriver Frank 

Thomas och Ollie Johnston om Disneys 12 animationsprinciper. Dessa principer är 

utformade i första hand för Disneys 2D-animation men går i hög utsträckning att applicera 

även på 3D-animation. Vid animation är det ett bra förslag att ta med dessa principer i 

beräkningen och detta arbete är inget undantag. 

Richard Williams skriver i sin bok The Animators Survival Kit (2001: 63) om The 

combination of straight ahead and pose to pose. Detta är en animationsteknik som utgår 

ifrån Disneys fjärde animationsprincip, Straight ahead and pose to pose. Williams beskriver 

hur metoderna Straight ahead och Pose to pose båda har specifika för- och nackdelar. 

Straight ahead är en metod som innebär att man gör animationen i kronologisk följd, det vill 

säga att man startar i bildruta ett och gör sedan animationen från start till slut. Detta ger 

animatören mer frihet och ger utrymme för mer kreativitet, men är tidskrävande och saknar 

struktur. Pose to pose är en metod som går ut på att man väljer ut de viktigaste bildrutorna 

och skapar dessa poser först. När detta är gjort skapar man övergångarna mellan de 

viktigaste bildrutorna, och i sammanhang med 3D-animation kan man låta programmet 

automatiskt interpolera övergångarna. Denna teknik ger animatören en bra struktur och går 

snabbt att arbeta med, men animationerna kan komma att kännas livlösa då kreativiteten 

försvinner. En kombination av dessa är emellertid det ultimata och det är denna metod jag 

använt mig av i skapandet av studiens animerade material. 

Detta betyder att man använder sig av pose to pose för att lägga upp en planering som bara 

förevisar en anvisning för animationen. Resten av arbetet görs med hjälp av Straight ahead 

för att ge utrymme åt ett mer livfyllt och kreativt rörelsemönster. Williams (2001: 63) listar 

fördelarna med the combination of straight ahead and pose to pose som följande: 
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- Working this way combines the structure of working from pose to pose with the 

natural free flow of the straight ahead approach 

- It’s a balance between planning and spontaneity 

- It’s a balance between cold bloodedness and passion 

5.2.1 Animation av Jokern och Hannibal Lecter 

Innan animationsfasen tog vid var det nödvändigt med vissa förberedelser. För att på riktigt 

kunna komma åt Jokerns och Lecters karaktärer var det nödvändigt att först göra så att 

modellerna såg ut som dem. Animationsriggen jag valt för detta arbete har extensiva 

möjligheter för justering av kroppstorlek, kön, hårfrisyrer och ansiktshår. Således började 

jag med att välja ut de mest passande hårfrisyrerna till karaktärerna av de som var 

tillgängliga, och ge dem passande färg. 

I Jokerns fall var nästa steg att skapa en textur till hans ansikte. Detta arbete gjordes i Adobe 

Photoshop CS6. Med hjälp av ritplatta och Photoshop skapade jag en textur som efterliknar 

det smink Jokern bär i filmen, emellertid i mer stiliserad grafisk stil. Ärr målades också vid 

karaktärens mun för att ge Jokern det karakteristiska ”Glasgow smile” som klär hans ansikte 

i The Dark Knight. Filmiska knep och tekniker används frekvent för att påvisa att mentalt 

sjuka karaktärer skiljer sig från de andra karaktärerna. Karaktärerna i sig ges ofta 

frånstötande och annorlunda fysiska drag, såsom ruttnande tänder och oregerligt hår (Pirkis, 

Blood, Francis & McCallum, 2006). I Jokerns fall som karaktär i The Dark Knight är detta 

ett passande påstående, då hans ansikte i högsta grad upplevs som fysiskt annorlunda och 

frånstötande tack vare hans ärr. I övrigt så är nästan varje aspekt av Jokerns utseende 

annorlunda, allt från hans kläder till sitt obskyrt färgade hår och slarvigt applicerade 

clownsmink. Detta gör honom till ett utmärkt exemplar för detta arbetes undersökning, då 

dessa visuella egenskaper gör att betraktare lättare kopplar ihop Jokern med galenskap. 

Detta påstående kan emellertid inte kopplas till Lecter. Visuellt är han en fullt normal person 

utan rent fysiska avvikande drag, varken genetiska, framkallade av olycka eller 

självförvållade. 

 

Figur 7 Jokerns ”Glasgow smile” och smink i The Dark Knight. 

Sekvensen som valts ur The Dark Knight innehåller tre olika kamerainställningar, så när 

animationsfasen av Jokern tog vid började jag med att skapa grundposer för den första 

inställningen som är ungefär fem sekunder lång. Eftersom karaktärerna sitter ner under hela 
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sekvensen sker det inga överdrivna kroppsrörelser och således fokuserade grundposerna 

mest på ansiktet och dess position. Sekvensen som valts ur The Silence of the Lambs 

innehåller endast en kamerainställning, och Lecter håller mer eller mindre samma pose 

genom hela klippet, så här fokuserades grundposerna uteslutande på ansiktet och dess 

uttryck. 

Under processen med att animera Jokern och Lecter har det varit viktigt att hela tiden gå 

igenom referensklippet och försöka ge den animerade sekvensen samma känsla och 

gestaltning. Det har i vissa moment varit nödvändigt att överväga och ta beslut angående 

vilka rörelser och ansiktsuttryck som bör efterlikna originalklippet i så hög utsträckning som 

möjligt, och vilka rörelser som för animationens skull bör göras annorlunda. Ett exempel på 

en av dessa rörelser är då Jokern rättar till sin krage. Det var tvunget att göra detta 

annorlunda i det animerade klippet eftersom att det annars skulle synas att karaktärens 

kläder är endast i texturen. Således sker inga förändringar i modellen då han drar i sin krage. 

Detta löstes genom att placera handen framför kragen. Betraktaren kan då inte se ifall 

kragen verkligen rättas till eller inte. 

Ett problem som uppstod vid arbetet med karaktärens läppsynk var att Heath Ledger i rollen 

som Jokern använder lite ovanliga läpprörelser för vissa ord och läten, vilket förmodligen är 

något som bidrar till att hans framförande känns så originellt och nyskapande. Dessa 

avvikande munrörelser är en bidragande faktor till Jokerns synliga psykopatiska 

personlighet. För animationen i detta arbete var det emellertid lite av ett problem, eftersom 

det var svårt att efterlikna dessa läpprörelser och samtidigt få det att se ut som att 

karaktären säger det han säger. Vid arbetet med Lecter var fallet med läppsynken istället att 

monologen i klippet håller ett ganska högt tempo, och det var utmanande att få uttalet av 

orden att se korrekt ut.  

Det har funnits både nackdelar och fördelar med att animera mot en referensvideo. Den 

stora fördelen har varit att det har krävts mindre planering och eftertanke innan varje 

moment i animationen, eftersom referensvideon visar vad som behöver göras och vad som 

kommer att vara nästa steg. Detta betyder att det inte behöver läggas tid på att komma på 

egna rörelser och uttryck. Jokerns psykopatiska sida visar sig genom de rörelser och ljud 

som originalklippet förser och det behövs inte modifieras för att fungera för detta arbete. 

Samma sak gäller för Lecter, även om han har fått lite mer rörelse i det animerade klippet för 

att göra det lite intressantare. Samtidigt är det en begränsning som är till problem. Att inte 

kunna vara kreativ och ge karaktären de rörelser som instinktivt känns bäst och mest 

passande till ljudklippet kan lätt göra att karaktären känns livlös och bara följer ett planerat 

rörelseschema. Att animera rörelser som instinktivt känns bra och att vara impulsiv och 

kreativ i sitt arbete är viktiga faktorer när det kommer till animation. Varje animatör har sin 

egen stil och sätt att arbeta och att inte kunna ge utlopp för sin egen kreativitet hämmar 

arbetet. 
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Figur 8 Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade 
versionen av Jokern som skapats för detta arbete. 

En teknik man kan använda när man animerar är att isolera det som Richard Williams 

refererar till som the key eller the keys. The key är den berättande bilden. Den frame eller de 

fåtal frames som på egen hand visar vad som händer i scenen. Dessa frames är det viktigt att 

lägga extra arbete på, för att de verkligen ska uttrycka det man vill att de ska förmedla. Ett 

bra sätt att bestämma vilka frames som är keys är att visualisera det animerade klippet som 

en bildserie på några få bilder i en serietidning, och försöka se framför sig vilka frames från 

animationsklippet det skulle vara som utgjorde den. I det animerade klipp som skapats för 

detta arbete har de tillfällen i klippet då Jokern tydligast visar sin avvikande och 

psykopatiska personlighet valts ut som keys vid animationsarbetet. Lecters keys var lätta att 

bestämma sig för, då det endast är ett fåtal gånger i klippet han rör sig eller ändrar 

ansiktsuttryck. Således blev dessa tillfällen utvalda som keys.  

Detta stycke är, trots att de båda karaktärerna spelar likvärdiga roller i undersökningen, mer 

fokuserat på arbetet med Jokern än Hannibal Lecter. Detta beror på att Joker-klippet var det 

första av de två klippen som animerades, och således var detta arbetet mest utmanande. Vid 

arbetet med Lecter fanns dessa utmaningar och svårigheter i åtanke och således gick det i de 

flesta fall att undvika. I de fall detta inte var möjligt hade utmaningarna redan påstötts en 

gång tidigare, och gick således lättare och snabbare att bemöta. 
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Figur 9 Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade 
versionen av Lecter som skapats för detta arbete. 

I den icke-animerade originalsekvensen syns två tagningar på Batman. Dessa har inte följts 

särskilt noggrant eftersom jag bedömt att de inte spelar någon viktig roll för analysen i detta 

arbete. Därför har den första tagningen på Batman, som är i klippets inledning, utelämnats. 

Den andra tagningen är med men karaktären som är i Batmans ställe liknar inte Batman 

visuellt. Detta för att det som sagt inte bedömdes nödvändigt för detta arbetes analys och för 

att det skulle tagit tid att få denna karaktär att se ut som Batman, tid som istället lagts på den 

animerade Jokern då denna är det essentiella i arbetet. Den animerade karaktären som 

representerar Batman ser istället ut som på bilden nedan. Detta utseende valdes till stor del 

för att skapa en kontrast mellan Jokern och Batman, samma sorts kontrast som finns i 

originalklippet. Jokern är en blek gestalt men ändå färgglad, medan Batman är en mörk 

gestalt, nästan helt täckt i svart. Således valdes en svart färgton till karaktärens hår och 

underlinne. Hans hudton är också mörkare än Jokerns för att förstärka denna kontrast. 

Mustaschen som pryder karaktärens ansikte valdes då den ger intrycket av en stereotypisk 

amerikansk poliskonstapel, eller åtminstone ett utseende som är stereotypiskt för poliser i 

amerikanska filmer och TV-serier. Detta förstärker känslan av att karaktärerna befinner sig i 

ett förhör på en polisstation, vilket det faktiskt gör. 
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Figur 10 Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade 
karaktären som representerar Batman i detta arbete. 

5.2.2 Animera psykopatiskt beteende 

Att i ett klipp som är mindre än 20 sekunder långt ge en klar gestaltning av psykopati är en 

utmaning, även när det är så tydligt avvikande karaktärer som Jokern och Hannibal Lecter. 

Att det är animerade klipp gör det ännu lite svårare. Betraktare är vana vid att animerade 

karaktärer har ett mer extremt rörelsemönster, då det i animationssammanhang är viktigt 

att skapa rörelser som tydligt förmedlar det animatören tänkt sig. Samtidigt som 

animationerna alltså behöver vara tydliga och lätta att förstå bör de för undersökningens 

skull inte överdrivas för mycket, då de animerade klippen ska efterlikna originalklippen i så 

hög grad som möjligt. Således är det viktigt att hålla en bra balans mellan typiskt överdrivna 

animerade rörelser och mer realistiska och verkliga rörelser. Den del i arbetet som denna 

balans var mest utmanande att uppnå på var ansiktsrörelserna. Det är relativt små rörelser 

och eftersom de animerade karaktärernas anatomi inte stämmer helt överens med en verklig 

människas anatomi är det viktigt att rörelserna är tydliga. Samtidigt ska de inte bli 

överdrivna och extrema till den grad att de börjar närma sig en cartoon-stil. 
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Figur 11 Exempel på hur överdrivna och tydliga ansiktsuttryck i cartoon-stil kan 
se ut. Karaktären är Wile E. Coyote från Looney Tunes. 

Att inte använda för överdrivna rörelser men fortfarande presentera Jokern som avvikande 

var utmanande, och än mer så var det i arbetet med Lecter eftersom originalklippet 

innehåller så få rörelser. Ljudet och dialogen i klippen hjälper naturligtvis till att förmedla 

karaktärernas psykopatiska personligheter och beteende, men det visuella behöver matcha 

det ljudet förmedlar för att klippens presentation ska bli så komplett som möjligt. Jag 

använde mig mycket av ögonen för att visa karaktärernas avvikande personligheter. Att 

använda ögonen i sina mest uppspärrade och kisande stadier visade sig vara ett effektivt sätt 

att förmedla extremt beteende. Att ögonen snabbt roterar från att kolla åt ett håll till ett 

annat är i vissa situationer även ett bra sätt att förmedla galenskap och en inre konflikt eller 

dialog. Emellertid är det som arbetet tidigare snuddat vid så att psykopati inte är ett tillstånd 

som förknippas med några fysiska tics eller plötsliga kroppsinfall. Det är dessutom så att 

psykopater har en fullgod uppfattning om rätt och fel, detta trots att deras handlingar är vad 

som i det spektrum benämns som fel (Wahl 1995: 18). Eftersom de är medvetna om att deras 

beteende är socialt avvikande gör dig sig extra besvär med att verka normala, vilket gör att 

de i de flesta fall inte har ett stereotypiskt och distinkt rörelsemönster som går att animera 

och lätt förmedlar psykopati till en betraktare. I fallet med Jokern är det en karaktär som 

omfamnar sitt psykopatiska sinnestillstånd och därför gärna uttrycker sig galet. Detta gör att 

vad gäller animationen i övrigt så har jag försökt hålla mig till originalklippet i så hög 

utsträckning som möjligt. Jokerns ryckiga rörelser var en stor utmaning att efterlikna i 

animation, och såg robotaktiga och onaturliga ut. Därför valde jag att ge karaktären ett lite 

mjukare och mer flytande rörelsemönster. Lecters rörelser utökades i den grad det kändes 
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lämpligt, eftersom att animation hade känts livlös och ointressant ifall den varit lika stilla 

som referensklippet. I slutet av klippet gör Lecter några märkliga insugningar med munnen. 

I originalklippet rör han sitt huvud mot kameran en aning. Denna rörelse förstärktes i det 

animerade klippet. Anledningen till detta är att den obehagliga känsla som förmedlas då 

detta sker i originalklippet inte framgick i det animerade klippet. Således rör sig karaktärens 

ansikte närmare kameran i det animerade klippet, för att ge detta tillfälle i klippet ett 

starkare uttryck.  

The 1983 Mental Health Act defines psychopathic disorder as ”a persistent 

disorder or disability of mind (whether or not including significant 

impairment of intelligence) which results in abnormally aggressive or 

seriously irresponsible conduct 

(Hollin 1992: 100) 

Ovanstående är en officiell definition av psykopati som säger att psykopati förknippas med 

aggressivt och oansvarigt beteende. Medan detta är beteende som går att fånga och ge liv i 

animation så är det inte beteende som människor vid kontakt automatiskt kopplar till 

psykopati. Alla människor uppträder någon gång aggressivt och oansvarigt i någon grad, och 

kan göra så utan att ha ett psykopatiskt sinnestillstånd. Detta betyder att det krävs mer än 

att dessa beteendemönster inkorporeras i en animation för att ge betraktare koppling till 

psykopati och galenskap.  

Michael Fleming och Roger Manwell skriver att även psykiatriska experter har stora 

svårigheter att definiera olika former av galenskap, och således är det inte underligt om 

lekmannen har besvär med att i film och fiktion fastställa olika psykiska tillstånd (1985: 21). 

Fleming och Manwell berör också ämnet om var gränsen går för galenskap, och ifall man är 

galen då man utför avvikande och extrema handlingar i en abnormal och galen situation 

(1985: 21). Galenskap bör kunna betraktas som att utföra galna handlingar eller uppvisa 

galet beteende i normala situationer. Klippet från The Dark Knight som används som 

referens i detta arbete uppvisar Jokerns avvikande beteende i ett polisförhör med Batman. 

Detta är visserligen knappast något som kan refereras till som en normal situation, men 

Jokern uppträder ändå på ett sätt som är avvikande för situationen. En normal människa, 

eller till och med en stereotypisk kriminell människa, i förhör med Batman hade med största 

sannolikhet uppvisat rädsla, ångest inför möjligheten att få fängelsestraff eller en ovilja att 

samarbeta. Jokern visar inte tecken på någon av dessa känslor, utan agerar på ett sätt som 

förfaller sig märkligt för gemene man. Detta gör att trots att psykopati inte innefattar fysiska 

manifestationer så agerar Jokern på ett sätt som för tankarna till galenskap. Så även 

Hannibal Lecter. Han befinner sig i en liknande situation och beter sig på ett sätt som inte 

ter sig normalt för sammanhanget. En FBI-agent besöker honom i hans fängelsecell och i 

normala fall bör det finna en tydlig skillnad i auktoritet och dominans i denna situation, där 

FBI-agenten är den självklart dominanta faktorn. I denna scen ur The Silence of the Lambs 

är det dock tydligt att det är Lecter som är den dominanta parten, vilket inte är typiskt för 

situationen. Han beter sig också allmänt underligt och mystiskt och det är svårt att avgöra 

vad det är han vill ha ut av samtalet eller åt vilket håll han styr det. Detta är en del av det som 

gör Lecter så skrämmande och obehaglig. 
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5.3 Rendering och efterredigering 

Renderingsfasen av detta arbete har till viss del varit problematiskt. Till karaktärernas hud 

används ett subsurface scattering-material för att få fram en behaglig och naturlig 

ljusåtergivning. Vid ett tillfälle i arbetet hade karaktärerna plötsligt statiska ljusränder på sin 

hud. Detta visade sig vara ett problem i materialets lightmap som var lätt att lösa, allt som 

behövde göras var att skapa en ny lightmap. Det tog dock lång tid att felsöka och när 

lösningen upptäckts hade det redan gått en arbetsdag åt detta. 

 

Figur 12 Den röda inringningen visar ljusränderna. I själva verket är de över 
hela karaktären men syns tydligast på höger axel. 

Ljussättningen och karaktärernas skuggor i klippet med Jokern har även det varit en källa 

till bekymmer. I originalklippet uppfattar jag miljöns ljussättning som lite grönaktig, 

åtminstone så återspeglar väggarna en grönaktig nyans, medan karaktärerna har en blåaktig 

ljusåtergivning. För att lösa detta på ett smidigt sätt använde jag mig av Light linking. Light 

linking innebär att man kopplar av eller på ljusets påverkan på specifika objekt. I detta fall 

innebär det att jag skapade ett point light med linjärt förfall som utsöndrar ett grönaktigt 

ljus, och kopplade bort ljusets påverkan på karaktärerna. Jag skapade sedan ett point light 

med blåaktigt sken som enbart var kopplat till karaktärerna. Resultatet kan ses i figur 8 och 

figur 9, som visar jämförelser mellan originalklippet och det animerade klippet. 

Ljussättningen i klippet med Lecter var enklare att arbeta med. Den består av två point 

lights, ett som kastar skuggor och delvis skyms av väggen Lecter lutar sig mot, och ett som är 

placerat rakt framför karaktärens ansikte och lättar upp ljuset på de mörka områdena. 

Vad gäller skuggorna i Jokerns klipp så avger ljuset som är kopplat till karaktärerna skuggor 

som matchar de i originalklippet. Emellertid skiljer sig karaktärerna i båda klippen i fysisk 

skepnad, material och klädnad från referenskaraktärerna och således är det oundvikligt att 

det finns en viss skillnad. Eftersom de animerade karaktärerna inte slaviskt följer sina icke-

animerade likars rörelser så gör även detta att skuggorna upplevs olika.  Skuggorna i klippen 

har åstadkommits genom att ljuset som skiner på karaktärerna använder sig av Raytrace-
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skuggor. I Jokerns fall används i scenen även Final gathering som påverkar skuggornas 

kontrast och intensitet. Final Gather-funktionen valdes bort i klippet med Lecter eftersom 

ljussättningen ansågs komplett utan den, och även för att det sparar renderingstid. I ett 

tidigare skede användes en spotlight istället för ett point light på karaktärerna, vilket gav 

intensivare skuggor. Final gather var då bortkopplat i båda klippen vilket även det leder till 

intensivare skuggor, eftersom Final gather tillåter indirekt ljus att påverka vilket lättar upp 

skuggorna. Detta valdes bort då skuggorna blev för intensiva och såg onaturliga ut i scenen. 

Det gav dessutom en överdrivet dramatisk känsla åt scenen som kan komma att påverka 

arbetets undersökning. Jämförelsen mellan animerade och icke-animerade psykopater ska 

betona beteendet hos karaktären. En överdrivet dramatisk omgivning och ljussättning kan 

ge betraktare intryck som påverkar undersökningens resultat. 

 

Figur 13 Den animerade Jokern med intensivare skuggor. 

En annan renderingseffekt som är viktig när man jobbar med animation för att få rörelserna 

att se så naturliga och levande ut som möjligt är Motion blur. Motion blur efterliknar den 

rörelseoskärpa som blir till i icke-animerat material, och skapar således rörelser som 

uppfattas som mer realistiska. En jämförelse syns i figur 14. Här ser man tydligt med hjälp av 

oskärpan att karaktären på bilden till vänster är i rörelse vilket inte är visuellt märkbart på 

karaktären till höger. 
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Figur 14 Motion blur-funktionen aktiv kontra inaktiv. 

Den effekt som sist lades till i post-produktionen var skärpedjup. Kameran i Autodesk Maya 

har en funktion som stödjer skärpedjup, men detta är en funktion som är aningen svår att 

arbeta med då kameran är i rörelse. Utöver detta lägger det till avsevärd renderingstid. 

Således valde jag att lägga till skärpedjupseffekten vid efterredigeringen i Adobe After Effects 

istället. Denna lösning sparar renderingstid men det betyder även att skuggningen på 

karaktärerna i Joker-klippet blir lite mörkare. Detta eftersom att det enda som ska påverkas 

av skärpedjupseffekten är bakgrunden, och jag blir då tvungen att rendera ut bakgrunden för 

sig och karaktärerna för sig. Det innebär att karaktärerna renderas kommer Final gather-

funktionen inte att räkna med det indirekta ljuset ifrån omgivningen, och därav kommer 

skuggorna att bli mörkare. Detta undveks i Lecter-klippet. Jag valde att inte ha någon 

kamerarörelse i detta klipp, och därför är bakgrunden helt statisk. Eftersom att bakgrunden i 

referensklippet är så suddigt skapade jag med hjälp av Photoshop en bild med liknande 

former, och lade sedan till skärpedjupseffekten på denna i After Effects. 
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Figur 15 Den animerade Hannibal Lecter och bakgrunden med 
skärpedjupseffekt. 

Vad gäller beskrivningen av renderingen så är även detta stycke mer fokuserat på Jokern än 

på Hannibal Lecter. Detta beror på att det var vid arbetet med Jokern som 

renderingsinställningarna undersöktes och testades för att vara så ideala för arbetet som 

möjligt. När Lecter-klippet skulle renderas användes samma inställningar, och således var 

renderingsdelen av det arbetet liten. Det enda som ändrades och ställdes om var 

ljussättningen, även om den liknar ljusinställningarna i Joker-klippet. 

5.4 Produktionsprocess 

Det animerade materialet renderades ut i Autodesk Maya till bildsekvenser i PNG-format. 

Dessa bilder importerades sedan tillsammans med ljudet ifrån referensklippet till Adobe 

After Effects, där efterredigeringen skedde, och bildsekvenserna klipptes ihop till ett 

komplett videoklipp. Det ihopsatta materialet renderades ifrån After Effects i MP4-format, 

med codecen H.264, som är ett format som tar upp litet datautrymme samtidigt som det 

bibehåller en relativt hög kvalitet på videoklippet och kan spelas upp i de flesta mediaspelar-

mjukvaror. Detta för att filerna ska vara enkla att hantera vid intervjuer och vara tillgängliga 

för informanterna på de datorer och uppspelningsenheter som finns tillgängliga. 

  



 28 

6 Analys 

Den huvudsakliga problemformuleringen för detta arbete består i att undersöka ifall 

animerade karaktärer med psykopatiskt beteende uppfattas mindre skrämmande och mer 

lättsamt jämfört med psykopatiska icke-animerade karaktärer, trots identisk handling och 

dialog/monolog. Underfrågorna i sin tur utreder vad det är som utgör den eventuella 

skillnaden i uppfattning, och ifall det enskilda faktum att en animerade psykopatiskt 

karaktär är animerad placerar det i andra genrer än ifall det inte hade varit animerat. 

6.1 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie har varit föräldrar med barn mellan 7-9 år. Detta urval 

bedömdes som det mest lämpliga då dessa personer kommer i kontakt med stiliserad 

animation i hög utsträckning på grund av barns intresse för animerade verk. Dessutom 

kunde frågor angående klippens och karaktärernas lämplighet för barn inom det relevanta 

åldersspannet ställas och svaren användas för att få en klarare bild av informanternas 

uppfattning av karaktärerna. 

För att kunna inkludera en genusaspekt i analysen intervjuades lika antal män som kvinnor, 

det vill säga tre män och tre kvinnor. Ingen av informanterna delar barn eller hushåll. Detta 

är ett medvetet val då risken att föräldrar till samma barn delar värderingar och tankesätt 

angående vad som är lämpligt eller ej för deras barn ansågs vara för stor, och således kunde 

vissa aspekter i undersökningen komma att bli redundanta. 

Intervjuerna utfördes på sex informanter. Dessa informanter är anonyma. Det enda som 

antecknats är deras kön, ålder och åldern på deras barn som befinner sig inom åldersspannet 

7-9 år. Informanterna går därför under beteckningar som angivets dem för undersökningens 

skull. Dessa beteckningar består av en bokstav ur alfabetets följd som tilldelats 

informanterna i den ordning de deltog i intervjuerna, det vill säga att den första informanten 

fick beteckningen A medan den sjätte informanten fick beteckningen F. Tabellen nedan visar 

den information som antecknats för varje informant. 
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 Informantens ålder Barnets/barnens ålder Informantens kön 

A 45 7 Man 

B 47 9 Kvinna 

C 42 8 Man 

D 36 8 och 9 Kvinna 

E 35 7 Kvinna 

F 45 7 Man 

Tabell 1 Den information som antecknats om informanterna. 

6.2 Presentation 

För att kunna genomföra en komparativ studie på de animerade klipp som skapats för denna 

studie och de referensklipp de skapats utifrån utfördes en kvalitativ undersökning på en 

fokusgrupp med sex personer bestående av föräldrar med barn i åldern 7-9 år. I denna 

kvalitativa undersökning har strukturerade intervjuer använts för att generera resultat. 

Innan varje intervju fick informanterna veta att den undersökning de deltog i handlar om 

animerade karaktärer och hur de upplevs, samt att de efter genomförd intervju fick en mer 

detaljerad beskrivning av vad arbetet handlar om. Detta för att en detaljerad beskrivning 

före intervjun kan komma att påverka informanternas svar på specifika frågor. De ombads 

även att fokusera endast på innehållet i de klipp de visas, då de spelfilmer materialet utgår 

ifrån är kända filmer som informanterna troligen kommit i kontakt med tidigare.  

Under intervjun fick informanterna se ett animerat klipp, och svara på frågor om detta. 

Sedan visades ett klipp på samma karaktär med samma handling från det ursprungliga icke-

animerade verket, och det ställs då frågor kring detta och om hur de båda klippen uppfattas 

jämfört med varandra. Denna process upprepades sedan en gång till med en annan karaktär.  

Frågorna som ställdes utgår ifrån ett strukturerat frågeformulär (se appendix A), med frågor 

som tillät öppna svar och motiveringar. Dessa frågor var till största del utformade för att 

tydligt påvisa den skillnad, eller likhet, i intryck och uppfattning som informanterna 

upplevde mellan de animerade och de icke-animerade versionerna av de karaktärer som 

visades. Frågornas sekundära uppgift var att besvara arbetets första underfråga, det vill säga 

att konstatera vad det är som utgör en eventuell skillnad i uppfattning. Ifall det är just den 

stiliserade grafik som använts, karaktärernas animerade rörelser, det faktum att det inte är 

verkliga personer och miljöer eller liknande. Den sista funktionen frågorna utgjorde var att 

besvara studiens andra underfråga, nämligen ifall övergången från icke-animerat till 

animerat automatiskt kan betyda ett skifte i genre, trots att verken skildrar samma 

karaktärer, miljöer och handling. 

Efter genomförd intervju fick informanterna, som tidigare nämnt, en mer detaljerad 

förklaring av vad arbetet handlar om. De fick veta att arbetet fokuserade på stereotypiska 
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filmpsykopater och att arbetets huvudfokus var att fastställa huruvida animerade karaktärer 

automatiskt uppfattas annorlunda än icke-animerade karaktärer, trots identisk dialog och 

handling. 

6.3 Pilottest 

Pilottestet för undersökningen utfördes på två informanter. Dessa informanter togs till 

skillnad från den egentliga fokusgruppen ur ett bekvämlighetsurval, och stämde således inte 

överens med fokusgruppen. Detta för att informanter som uppfyllde kraven för 

fokusgruppen var svåra att få tag på, och således bedömdes det att de informanter som höll 

sig inom ramarna för fokusgruppen som det var möjligt att få tag på bör vara en del av den 

riktiga undersökningen, inte pilottestet. Således utfördes pilottestet på två män, 23 

respektive 26 år gamla, båda utan barn.  

Då frågorna för pilottestet (se appendix B) utformades låg en större vikt vid det faktum att 

karaktärerna är stereotypiska filmpsykopater. De inledande frågorna tog upp vilka 

karaktärer informanterna tänkte på då de hörde benämningen stereotypiska filmpsykopater, 

och vilka egenskaper som utgör en sådan karaktär. Efter varje visat klipp ställdes även en 

fråga angående ifall informanterna uppfattade karaktären som visats för dem som en 

psykopat. I övrigt var frågorna samma som användes i den riktiga undersökningen. 

Då pilottestet genomfört upptäcktes det att informanterna hade mycket negativa 

associationer till ordet psykopat som således påverkade deras svar. Ett exempel är då en av 

informanterna först bedömde ett klipp som lämpligt för barn i åldern 7-9 år, för att genast 

ändra sig till att klippet inte är lämpligt med motivationen ”fast nej, han är ju en psykopat. 

Det kan inte vara lämpligt för barnen”. Denna frekventa användning av ordet psykopat gav 

en ledande effekt för informanternas svar på frågorna i intervjun. Således bedömdes det 

lämpligt att inte använda benämningen psykopat innan alla klipp visats upp och frågor kring 

dessa besvarats. Det ansågs inte väsentligt att informanterna uttryckligen fick veta huruvida 

karaktärerna är psykopater eller inte i ett inledande skede av intervjun. 

I övrigt genomfördes pilottestet med framgång och resterande frågor visade sig vara 

relevanta. De genererade svar som kan användas för att besvara studiens 

problemformulering. 

6.4 Resultat av intervjuer 

Resultaten för varje fråga presenteras nedan. Upplägget för detta stycke följer studiens 

jämförelse av karaktärerna. Således jämförs den första frågan efter samtliga klipp, angående 

vilka intryck informanterna fick av karaktärerna, först för att till sist jämföra informanternas 

svar för den avslutande frågan om varför de tror deras intryck skiljde sig mellan de 

animerade och de icke-animerade karaktärerna eller inte. 
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Fråga 1: (Animerade klipp) Hur upplever du den här karaktären? 

 (Icke-animerade klipp) Skiljer sig dina intryck något av den här karaktären från den 

animerade? 

Den inledande frågan efter varje klipp tog upp informanternas intryck av karaktärerna som 

visas för dem. Syftet med denna fråga är att kunna fastställa ifall intrycken skiljer sig mellan 

animerat och icke-animerat material, hur mycket det skiljer sig och varför. 

 Animerade 

Jokern 

Icke-animerade 

Jokern 

Animerade 

Hannibal Lecter 

Icke-animerade 

Hannibal Lecter 

A Lite 

skrämmande 

men intressant. 

Samma intryck. Skrämmande. Samma intryck. 

B Skrämmande, 

galen, ond och 

sjuk. 

Samma intryck. Skrämmande, galen, 

ond och sjuk. 

Samma intryck. 

C Ond men med 

humor. 

Mer genuint ond, 

mer galen. 

Inte elak, men inte 

snäll heller. Lite 

galen och intensiv. 

Genuint elak och 

obehaglig. 

D Skrämmande. Mer skrämmande. Visuellt ej 

skrämmande, 

monolog 

skrämmande. 

Mer skrämmande. 

E Tramsig 

(barnslig) och 

komisk. 

Skrämmande, inte 

komisk längre. 

Komisk, lite 

skrämmande. 

Skrämmande. 

F Skrämmande 

men ändå 

komisk. 

Mer skrämmande, 

inte längre komisk.  

Galen och 

skrämmande. 

Mer skrämmande. 

Tabell 2 Sammanfattning av informanternas svar på fråga 1. 

Informant A upplevde den animerade Jokern som en lite skrämmande men intressant 

karaktär. Han kände att han blev nyfiken på karaktären, vilket kan tolkas som att han gärna 

skulle sett mer av den. Motiveringen till att karaktären var lite skrämmande var att han såg 

skrämmande ut och även det han sa lät skrämmande. Informant A fick då han fick se det 

icke-animerade referensklippet av Jokern samma intryck och uppfattningar som av det 

animerade klippet av Jokern. Vad gäller den andra karaktären, Hannibal Lecter, ansåg 

Informant A att han var mer skrämmande i sin animerade form än vad Jokern var. Detta 

berodde främst på monologen och karaktärens avslutande rörelse, då han gör ett sörplande 

ljud med munnen. Informant A kände att även intrycken från denna karaktär inte skiljde sig 

mellan den animerade och den icke-animerade versionen. 

Följande svar från informant B skiljde sig lite från den första intervjun, och även från de 

resterande fyra som kom efter. Hon fick samma intryck och uppfattningar från samtliga 
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klipp. Intrycken av karaktärerna var att de var skrämmande, onda, galna, sjuka och maniska. 

I Jokerns fall ansåg informant B att det var hans mimik och rörelser som gjorde honom 

skrämmande, både i det animerade och icke-animerade klippet. De intryck hon fick av Lecter 

var på samma grund som de hon fick av Jokern, emellertid upprörde monologen i detta klipp 

i högre grad än för Joker-klippet. 

Informant C tyckte att den animerade Jokern var en ganska typiskt humoristisk animerad 

karaktär. Han fick intryck av att det var en ond karaktär, om än inte genomgående ond. I 

likhet med informant B motiverade han sina intryck med att de berodde på karaktärens 

mimik och uttryck. När han sedan fick se den icke-animerade versionen av Jokern tyckte han 

att karaktären kändes mer genuint ond och galen, och att han kändes som den typiske 

skurken. När det animerade klippet av Lecter visades för informant C uppfattar han det inte 

som särskilt elakt, men säger att det uppenbart inte är en snäll karaktär heller. Han tycker 

att den animerade Lecter känns lite galen och intensiv, så som animerade karaktärer typiskt 

kan vara. Den icke-animerade Lecter i sin tur känns enligt informant C mer genuint elak och 

som en riktigt obehaglig rollfigur. 

Vid intervjun med Informant D upplevdes alla klipp som skrämmande, om än i varierande 

grad. Den animerade Jokern var skrämmande med motiveringen att det var karaktärens 

skratt och utseende det berodde på. Den icke-animerade Jokern var emellertid mer 

skrämmande, på grund av att det nu var verkliga personer och alltså inte animerat. Den 

animerade Lecter upplevdes inte som visuellt skrämmande på samma vis som Jokern, 

istället var det monologen som för informant D utgjorde den skrämmande faktorn i detta 

klipp. I det icke-animerade referensklippet av Lecter upplevdes karaktären som mer 

skrämmande, med samma motivering som för Jokern, nämligen att det nu hade gått från 

animerade karaktärer till verkliga personer. 

Då informant E tillfrågades om hur hon upplevde den animerade Jokern svarade hon att den 

inte var skrämmande för henne. Lite lagom barnslig liksom, lite rolig. Man kan nog mycket 

väl skratta åt karaktären”. När frågan ställdes angående den icke-animerade Jokern tyckte 

hon att karaktären hade blivit mer skrämmande. Den roliga känslan hade försvunnit med 

den animerade grafiken tyckte hon. När informant E sedan fick se den animerade Lecter fick 

hon liknande intryck som de hon fick av den animerade Jokern. Hon tyckte att man ser mer 

humor i det när det är tecknat. Den animerade Lecter var mer skrämmande än den 

animerade Jokern, men inte mycket mer än så. Den icke-animerade Lecter upplevdes dock 

som skrämmande med motiveringen att det blir mer skräckinjagande när det är riktiga 

personer. Detta tyckte hon gällde för både barn och vuxna. 

Informant F tyckte att den animerade Jokern var lika delar skrämmande och komisk, att 

karaktären låg någonstans mitt emellan dessa intryck. Detta kunde han emellertid inte 

motivera utan sa att ”den bara var det”. Den icke-animerade Jokern i sin tur upplevdes som 

mer skrämmande än den animerade. Då informant F sedan fick se den animerade Lecter fick 

han inte samma komiska intryck som han fått av den animerade versionen av Jokern. Han 

tyckte dock inte att det var så skräckinjagande heller, då karaktären inte såg särskilt 

skrämmande ut. Skillnaden mellan den animerade Lecter och den icke-animerade var inte 

särskilt stor enligt informant F, mer än att den icke-animerade klart var mer skrämmande. 
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Fråga 2: Finns det något humoristiskt i klippet? 

Syftet med den andra frågan som ställdes efter varje klipp var att ta reda på ifall karaktärer 

automatiskt upplevs som mer humoristiska och lättsamma när de är i animerad form. 

 Animerade 

Jokern 

Icke-animerade 

Jokern 

Animerade  

Lecter 

Icke-animerade 

Lecter 

A Nej Nej Nej Nej 

B Nej Nej Nej Nej 

C Ja Nej Ja Nej 

D Ja Ja, mer morbid Ja Ja, mer morbid 

E Ja Nej Ja Nej 

F Ja Nej Ja Nej 

Tabell 3 Sammanfattning av informanternas svar på fråga 2. 

Informant A upplevde ingen av de karaktärer och klipp som visades för honom som särskilt 

humoristiska, även om han var mer bestämd då det gällde de icke-animerade karaktärerna 

(vid fråga 2 angående Hannibal Lecter svarade han till exempel ”nja, inte direkt” angående 

den animerade karaktären och ”inte det minsta” angående den icke-animerade). Han tyckte 

att dialogerna/monologerna var för morbida för att klippen skulle kunna uppfattas som 

humoristiska. 

Informant B fick inte heller några humoristiska intryck från något av klippen. De 

skrämmande och ”sjuka” intryck som klippen gav henne var enligt henne alldeles för starka 

för att karaktärerna skulle kunna uppfattas som humoristiska. 

Då frågan ställdes till informant C tyckte han att det fanns humor i de animerade klippen, 

med motiveringen ”Det blir ju lite mjukare på något sätt, när det är animerat”. Han tyckte 

även att karaktärernas minspel och sättet de uttrycke sig på bidrog till det humoristiska. De 

icke-animerade karaktärerna upplevdes däremot inte som humoristiska. Informant C tyckte 

inte att det var samma sak längre då det inte var animerat, karaktärerna kändes då värre på 

något sätt. 

Vid intervjun med informant D svarade hon på denna fråga att samtliga klipp var 

humoristiska. Hon tyckte att alla klippen innehöll en viss morbid humor, anpassad för vuxna 

personer. Hon ansåg emellertid att humorn kändes morbid i en högre grad i de icke-

animerade referensklippen.  

Informant E tyckte att de animerade klippen innehöll humor, med karaktärer som man 

mycket väl kunde skratta åt. Vid detta tillfälle i intervjun kunde hon emellertid inte 

specificera vad i klippen eller hos karaktärerna som gjorde dem humoristiska. När de icke-

animerade klippen visades för informant E tyckte hon att humorn helt hade försvunnit. 

Detta motiverade hon med att det inte längre var samma känsla som i de animerade klippen. 

Hon ansåg att humorn på något sätt försvann med den animerade grafiken. 
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Då informant F fick svara på frågan ansåg han att de animerade klippen innehöll humor. Det 

som bidrog till det humoristiska var hur karaktärerna såg ut, och sättet de uttryckte sig på. 

Mer exakt än så kunde han inte specificera sig. Då samma fråga ställdes om de icke-

animerade karaktärerna ansåg han att humorn hade försvinnit. Han motiverade sig med att 

det blev mer skrämmande, och karaktärerna såg inte längre roliga ut. 

Fråga 3: Är det här klippet lämpligt för ditt/dina barn?  

Då animerade verk är något som barn ofta uppskattar och ser på i hög utsträckning, fyller 

denna fråga syftet att utreda ifall animerat material automatiskt kan bli lämpligt för en lägre 

ålder (trots samma handling, karaktärer och miljö) bara på grund av det faktum att det är 

animerat. Denna fråga syftar inte till att utreda en censuraspekt, utan endast ifall intrycken 

av karaktärerna skiljer sig i så hög grad mellan animerat och icke-animerat att de hamnar på 

olika sidor av denna avgränsning. 

 Animerade  

Jokern 

Icke-

animerade 

Jokern 

Animerade  

Lecter 

Icke-

animerade 

Lecter 

A (Barn 7 år) Gränsfall Nej Nej Nej 

B (Barn 9 år) Nej Nej Nej Nej 

C (Barn 8 år) Ja Nej Ja Nej 

D (Barn 8 och 9 år) Gränsfall Nej Nej Nej 

E (Barn 7 år) Ja Nej Ja Nej 

F (Barn 7 år) Ja Nej Ja Nej 

Tabell 4 Sammanfattning av informanternas svar på fråga 3. 

Informant A ansåg att den animerade Jokern var ett gränsfall gällande lämpligheten att visa 

för hans barn. Han ansåg att den animerade grafiken gjorde så att klippet såg barnvänligt ut, 

men att dialogen möjligen var något för grov för hans barn. På samma fråga gällande den 

animerade Lecter svarade han att han inte tyckte det var lämpligt för hans barn. Detta var för 

att karaktärens monolog i detta fall var för grov, och att barn lätt kunde bli rädda då Lecter 

säger att han har ätit upp någons lever. Informant A tyckte vid samma fråga angående de 

icke-animerade klippen inte att det var lämpligt för hans barn. Detta motiverade han med att 

barn lätt kan få mardrömmar, och att dialogen/monologen var för grov. 

När samma fråga ställdes till informant B var hon koncis i sina svar. Inget av klippen som 

visades för henne var lämpligt för hennes barn att se på. Hon ansåg att karaktärerna var 

alldeles för obehagliga och ”sjuka” för att vara lämpliga. Även dialogerna/monologerna 

ansågs vara för ”sjuka” för att vara lämpliga för hennes barn. Detta gällde samtliga klipp. 

Informant C tyckte att de animerade klippen var lämpliga för hans barn att se på. Då han 

ombads motivera varför han bedömde dem som lämpliga svarade han det var på grund av att 

det var animerat, och att det inte hände något uppseendeväckande. De icke-animerade 

klippen bedömdes av informant C som olämpliga för hans barn att se. Klippen blev mer 
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skrämmande när de inte längre var animerade. I jokerns fall ansåg han också att 

clownsminket karaktären bär blev mer påtagligt och därav mer obehagligt i dess icke-

animerade form. 

Vid intervjun med informant D ansåg hon att den animerade Jokern var ett gränsfall i fråga 

om lämplighet för hennes barn att se. Den icke-animerade Jokern bedömdes emellertid som 

olämplig för hennes barn att se på, med motiveringen att det kändes värre när det var mer 

verkligt. Vid samma fråga angående den animerade Lecter var hon mer bestämd och tyckte 

inte att det var lämpligt för hennes barn. Anledningen till detta var att dialogen var för grov. 

Detta gällde även för den icke-animerade Lecter. Även här var dialogen för grov, och då det 

inte längre var animerat blev de skrämmande faktorerna i klippet för verkliga. 

Informant E ansåg att de animerade klippen var lämpliga för hennes barn att kolla på. 

Anledningen till detta var att klippen var animerade och kändes snälla. Hon ansåg att det är 

lätt att se det humoristiskt när animerade karaktärer är ”lite galna”. De icke-animerade 

klippen var emellertid inte lämpliga för hennes barn. Det kändes inte längre snällt och 

humoristiskt när det är verkliga personer. 

Informant F i sin tur ansåg även han att de animerade klippen var lämpliga för hans barn att 

se. Detta motiverade han med att han tror att barn upplever animerat material som mer 

lättsamt, även om det skildrar samma handling och karaktärer som icke-animerat material. 

De icke-animerade klippen ansåg han således inte vara lämpliga för hans barn. I Lecters fall 

motiverade han detta med att dialogen var för grov. När det då påpekades att det var identisk 

monolog i det animerade klippet svarade informant F att det känns mer lättsamt då en 

animerad karaktär säger det, och att det låter mer allvarligt och på riktigt när en verklig 

person säger det. 

Fråga 4: Vilka möjliga genrer skulle det här klippet kunna placeras i? 

Denna fråga fyller syftet att undersöka studiens andra underfråga, nämligen ifall det faktum 

att ett verk är animerat gör att det kan tillhöra andra genrer än ifall det är ett icke-animerat 

verk, trots identisk handling, karaktärer och miljö. 

 Animerade 

Jokern 

Icke-animerade 

Jokern 

Animerade  

Lecter 

Icke-animerade 

Lecter 

A Superhjältefilm Superhjältefilm Skräck Skräck 

B Psykologisk skräck Psykologisk skräck Psykologisk skräck Psykologisk skräck 

C Pixarfilm Action, Äventyr Action Thriller, Skräck 

D Superhjältefilm Superhjältefilm, 

thriller 

Skräck, thriller Skräck 

E Pixarfilm, Komedi Thriller Pixarfilm Thriller 

F Komedi, Drama, 

Action, Äventyr, 

Skräck 

Action, Thriller, 

Skräck 

Komedi, Drama, 

Action, Äventyr, 

Skräck 

Action, Thriller 

eller Skräck 
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Tabell 5 Informanternas svar på fråga 4. 

 

Vid de tillfälle i intervjuerna då fråga 4 ställdes ombads informanterna inte att motivera sina 

svar. Detta val gjordes då detta arbete inte har till syfte att undersöka vad det är som utgör 

gränserna för olika genrer, och således skulle den eventuella information informanterna gav 

vara överflödig och till stor del irrelevant. Det som undersöks med den här frågan är endast 

ifall testpersonernas skillnad i uppfattning är så stark att de animerade verken kan tillhöra 

andra genrer än de icke-animerade, trots identisk handling, karaktärer och miljö. 

Fråga 5: Vad är det som gör att dina intryck skiljer sig mellan de animerade och de icke-

animerade klippen? (Alternativt: Varför skiljer de sig inte?) 

Fråga 5 har till syfte att utreda denna studies första underfråga, det vill säga vad det är som 

utgör en skillnad i uppfattning mellan animerade och icke-animerade karaktärer med 

psykopatisk beteende, om det är så att det finns en skillnad i uppfattning. 

Vid intervjun med informant A skilde sig hans svar åt mellan animerat och icke-animerat 

endast en gång. Emellertid menar han att han faktiskt tycker att det finns en skillnad mellan 

animerat och icke-animerat, men att innehållet i just de här klippen var aningen för grovt för 

att skillnaden skulle vara avgörande för hans intryck. Han anser att det finns en 

nyansskillnad mellan animerat och det som ser verkligt ut. Angående intervjuns barnaspekt 

svarade han följande: ”Någonstans tror jag ändå att barn förstår att animerat är animerat 

och att animerade karaktärer gärna är lite såhär galna.”  

De intryck som informant B fick ifrån klippen i sina olika versioner skiljde sig inte åt på 

någon punkt i intervjun. Således fick hon svara på den alternativa fråga om varför intrycket 

inte skiljde sig åt. På detta svarade hon att hon inte tyckte att det faktum att klippen var 

animerade hjälpte dem att uppfattas som mildare i detta fall. De skrämmande och 

obehagliga intryck hon fick ifrån dem var för starka för att detta skulle utgöra någon 

skillnad. 

Informant C svarade att både grafiken, karaktärernas mimik och deras rörelser var lite 

mjukare i sina animerade versioner, och att detta bidrog till skillnaden mellan animerat och 

icke-animerat. Han ansåg också att det var en påtaglig skillnad på karaktärernas blick. Han 

kände att upplevelsen av de icke-animerade klippen kom något närmare på något vis, på 

grund av att det var verkliga ögon som gav blickarna. 

Informant D tyckte att klippen kändes mindre verkliga i sina animerade former, och att detta 

bidrog till att intrycken för de animerade klippen blev mildare. Hon tyckte emellertid att det 

borde kännas lika skrämmande, eftersom dialogerna/monologerna var desamma, men 

konstaterade att det var helt enkelt var ögats intryck som utgjorde skillnad. Det animerade 

materialet såg snällare ut. 

Informant E trodde att skillnaden i intryck berodde på den stiliserade grafiken, och att 

karaktärerna inte var anatomiskt korrekta. Hon tyckte inte att de animerade karaktärerna 

hade samma mänskliga drag som de icke-animerade karaktärerna hade, utan att många drag 

var överdrivna, såsom karaktärernas stora huvuden. Den naturliga känslan som fanns i de 

icke-animerade klippen fanns inte i de animerade. 
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När frågan ställdes till informant F svarade han att han tycker att animerat material ser 

snällare ut än icke-animerat. Han ansåg att materialet blev mer lättsamt och mindre 

allvarligt i animerad form. Han tyckte emellertid att det var större skillnad på Jokerns olika 

versioner än Lecters. Detta berodde på att clownsminket var mer påtagligt och skrämmande 

i icke-animerat format. 

6.5 Analys av resultat 

Informanternas skillnad i uppfattning mellan det animerade materialet och det icke-

animerade materialet var i de flesta fall markant. Det enda undantaget är informant B, som 

svarade identiskt på frågorna för samtliga klipp. Vid ett tillfälle i intervjun blev hon 

dessutom orolig att det animerade material hon fick se var taget ur publicerade animerade 

verk tillåtna för barn. Informant B upplevde alltså ingen skillnad i intryck mellan animerat. 

Informant A var den som nästa efter informant B upplevde minst skillnad i uppfattning. Vad 

gällde hans egna intryck av karaktärerna skiljde sig inte intrycken mellan det animerade och 

icke-animerade. Den enda gången hans svar skiljde sig var i frågan om Joker-klippens 

lämplighet för hans barn, då hans svarade att det animerade var ett gränsfall, medan det 

icke-animerade definitivt inte var lämpligt. Detta tyder på att han på något sätt ändå 

upplever en distinktion mellan de olika formaten, vilket han bekräftade i sitt svar på fråga 5. 

Han berättade då att han absolut tycker att det finns en skillnad mellan animerat och icke-

animerat, men att innehållet i de klipp han fick se var aningen för grovt för att denna 

skillnad skulle bli påtaglig.  

Informant D upplevde en skillnad i uppfattning för karaktärerna, nämligen att båda de icke-

animerade karaktärerna som undersöktes var mer skrämmande än sina animerade 

motsvarigheter. På övriga frågor skiljde sig hennes svar inte åt i någon större utsträckning. 

Hon tyckte att alla klippen innehöll en sorts morbid vuxenhumor, som visserligen kändes 

mer morbid och påtaglig i de icke-animerade klippen. En viss distinktion fanns det alltså 

även här. I övrigt skiljde sig hennes svar något i fråga om genre, då hon tyckte att den 

animerade Jokern kunde placeras i en superhjältekategori medan den icke-animerade även 

kunde placeras inom thriller-kategorin. Lecter Kunde i animerad form tillhöra thriller eller 

skräck, medan den icke-animerade versionen definitivt övergick till skräck. 

Vad gäller resterande informanters (C, E, F) svar fanns det en tydligt märkbar distinktion 

mellan animerat och icke-animerat. Samtliga av dessa tre bedömde de animerade klippen 

som humoristiska och lämpliga för deras barn, medan humorn hade försvunnit i de icke-

animerade klippen och de var inte lämpliga för deras barn att se. Vad gäller deras intryck av 

karaktärerna så ändrades eller förstärktes deras intryck från de animerade till de icke-

animerade i samtliga fall. Informant C upplevde de icke-animerade karaktärerna som mer 

genuint onda och galna, medan informant F ansåg att de kändes mer skrämmande samt 

galna. Intrycken informant E fick ändras mest mellan de olika versionerna, från att de 

animerade karaktärerna kändes barnsliga och komiska, till de icke-animerade som kändes 

skrämmande och inte längre komiska. 

Upplevdes de animerade karaktärerna annorlunda än de icke-animerade? 

I en majoritet av intervjuerna fanns det en tydlig skillnad i uppfattning mellan det 

animerade materialet och det icke-animerade. Det fanns en tydlig kontinuitet gällande att 

karaktärernas negativa sidor förstärktes i dess icke-animerade form, det vill säga att de var 

mer skrämmande, onda, galna och liknande i detta format. Detta bör ses som en indikation 
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på att psykopatiska karaktärer upplevs som mildare och mindre skrämmande då det rör sig 

om animerade karaktärer. Två av informanterna upplevde emellertid ingen skillnad i 

intryck. Om man studerar resultaten från fråga 5 berodde detta på att innehållet i klippen 

var för grovt för att det skulle bli någon skillnad mellan animerat och icke-animerat material. 

Upplevdes de animerade klippen som mer humoristiska än de icke-animerade? 

Fyra av sex informanter upplevde någon form av humor i de animerade klippen, tre av dessa 

informanter tyckte att humorn försvann i de icke-animerade klippen. Informant D tyckte 

som tidigare nämnt att alla klippen innehöll en morbid typ av humor men att den morbida 

sidan förstärktes i de icke-animerade klippen, vilket kan tolkas som att humorn upplevdes 

som mer lättsam i animerat format. Dessa fyra upplevde alltså en skillnad till de animerade 

karaktärernas fördel gällande humor. Detta kan tydas som att animerade karaktärer med 

psykopatiskt beteende upplevs som mer komiska och lättsamma än sina icke-animerade 

motsvarigheter. Det bör dock noteras att två av informanterna inte uppfattade något av 

klippen som humoristiska, även om informant A som tidigare nämnt var mer bestämd 

angående de icke-animerade. 

Var de animerade klippen mer lämpliga för barn mellan 7-9 år än de icke-animerade? 

Svaren som tre av informanterna försedde gav ett tydligt stöd till att det fanns en markant 

skillnad i lämplighet för barn inom detta ålderspann. Dessa tre svarade att de animerade 

klippen lämpade sig för deras barn, medan de icke-animerade inte gjorde det. Samtliga av 

dessa informanters motiveringar tyder på det är verklighetsfaktorn som avgör ifall det är 

lämpligt eller ej. De animerade klippen anses inte representera verkligheten i samma grad 

som de icke-animerade och således är det mer lämpligt för barnen att se, eftersom att de på 

något sätt förstår att animerat material kan vara mer extremt än verkligheten.  Svaren som 

informantera försedde på denna fråga kan alltså tolkas som att psykopatiskt beteende i 

många fall kan vara lämpligt för barn, så länge de inte kopplar det till verkligheten. Detta är 

en aspekt som arbetet inte utforskat i någon större utsträckning, men som är synnerligen 

intressant och värt att notera. Vad gäller resterande informanter var två av dessa mer 

otydliga. Informant A och D tyckte att den animerade Jokern var ett gränsfall, medan den 

icke-animerade inte var lämplig. När frågan tillämpades på Hannibal Lecter ansåg de 

emellertid att dialogen var för grov för barn, även i animerad form. 

Kunde de animerade klippen placeras i andra genrer än de icke-animerade? 

I en majoritet av intervjuerna visade det sig att informanterna ansåg att klippen kunde 

placeras i andra genrer då det rörde sig om animerat material. De animerade klippen 

tillhörde i dessa fall mildare genrer. Vissa av svaren som tillhandahölls på denna fråga var 

visserligen inte helt korrekta gällande dess status som genre. Till exempel svarade informant 

E att de animerade klippen kunde vara ”pixarfilmer”. Pixarfilmer är ingen egen genre i sig 

men eftersom detta arbete inte avser att forska kring genrer eller genredefinitioner är detta 

ovidkommande, och när informanterna använde sig av detta svar bedöms det som att de ser 

det som en animerad barnvänlig film, som en typisk pixarfilm. Detta svar visar lika tydligt 

som vilket annat svar som helst den distinktion informant E upplevde mellan klippens olika 

format. Det kan konstateras att en majoritet av informanterna ansåg att de animerade 

klippen kunde placeras i mildare genrer än sina icke-animerade motsvarigheter. 
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Vad är det som utgör eventuella skillnader i uppfattning? 

Utifrån svaren informanterna tillhandahöll på denna fråga kan man konstatera att 

informanternas skillnader i uppfattning till berodde på den stiliserade grafiken, om än av 

olika anledningar. Informant C upplevde karaktärernas utseende såväl som deras mimik och 

rörelser som mjukare än sina icke-animerade motsvarigheter. Han tyckte också att 

karaktärernas ögon spelade stor roll, då verkliga ögon bidrog till att intrycken han fick av 

klippen upplevdes närmare på något sätt. Informant D och F var inne på samma spår och 

tyckte att animerat material ser snällare ut och upplevs som mindre allvarligt eftersom det 

inte är verkligt i samma grad, även om det gäller identisk handling och identiska karaktärer. 

Informant E ansåg att skillnad låg i karaktärernas anatomi, det vill säga att de animerade 

karaktärerna inte är anatomiskt korrekta, vilket kopplar bort dem från att kunna associeras 

med verkligheten. Detta kan tolkas som att när psykopatiska karaktärer och beteenden 

förekommer i ett overkligt sammanhang blir det lättare att se det ur ett lättsamt och komiskt 

perspektiv. Svaren som informant A och B gav på denna fråga kan tyckas stödja detta, trots 

att deras intryck skiljde sig lite eller inte alls mellan karaktärernas olika format. Informant A 

ansåg att det finns en nyansskillnad mellan animerade och icke-animerade verk, och båda 

ansåg att endast det faktum att ett verk är animerat kan utgöra en skillnad, men att 

materialet i just de klipp som visades upp för dem var för grovt för att detta skulle vara 

tillämpbart. 

6.5.1 Sammanfattning av analys 

Sammanfattat kan man påstå att en majoritet av informanterna upplevde tydliga 

distinktioner mellan de animerade och icke-animerade karaktärerna. I alla dessa fall 

upplevdes karaktärerna som mildare i varierande form och grad i sitt animerade format. 

Intervjuresultaten tyder också på att den humoristiska faktorn i klippen förstärks i animerad 

form och blev enligt en av informanterna mer lättsam (mindre morbid) än humorn i de icke-

animerade klippen. De animerade klippen var mer lämpliga för barn än de icke-animerade, 

och om man studerar informanternas svar så kan man se att i nästan alla de fall där de 

animerade klippen inte bedömdes som lämpliga var de åtminstone mer lämpliga än de icke-

animerade. Svaren på fråga 4 angående genrer visar att animerat i många fall kan vara 

accepterat inom andra ”mildare” genrer än icke-animerat material, trots karaktärer som 

uppvisar samma psykopatiska personligheter samt att det utspelar sig i identiskt miljö och 

handling. De svar informanterna tillhandahöll gällande vad det är som utgör skillnaden 

mellan det animerade och icke-animerade materialet kan tydas som att det avgörande är att 

det animerade materialet är bortkopplat från verkligheten i högre grad än det icke-

animerade materialet. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 

Denna studie hade i uppdrag att utforska följande problemställning: 

Uppfattas stiliserade animerade karaktärer som uppvisar psykopatiskt beteende mindre 

skrämmande och mer lättsamt jämfört med icke-animerade karaktärer som uppvisar 

samma typ av beteende? 

Ifall det finns en skillnad i uppfattning, är det den stiliserade grafiken, de animerade 

rörelserna eller något annat som utgör den? 

Kan det faktum att en karaktär är animerad göra dess psykopatiska beteende accepterat 

inom en genre där det inte hade accepterats i icke-animerade sammanhang? 

Utifrån de resultat intervjuerna genererade skulle man kunna dra slutsatsen att animerade 

psykopatiska karaktärer faktiskt upplevs mindre skrämmande och mer lättsamma än sina 

icke-animerade motsvarigheter. Detta antagande stödjs av majoriteten av informanternas 

skillnad i uppfattning för karaktärerna, deras åsikter om vilka klipp som var lämpliga för 

deras barn att se på och vilka klipp och karaktärer som uppfattades som humoristiska. 

Den distinktion i uppfattning som informanterna upplevde berodde till stor del på det 

animerade materialets bortkoppling från verkligheten. I fallet med psykopatiska karaktärer 

verkar det som att när de förekommer i sammanhang som inte kan kopplas till verkligheten 

blir deras beteende mer acceptabelt och övergår till att bli galet på ett humoristiskt vis. Detta 

kan tolkas som att karaktärers avvikande handlingar är acceptabelt så länge det inte kan 

associeras till verkligheten, och att det är inte karaktärernas psykopatiska beteende i sig som 

är skrämmande, utan associationerna de medför.  

En del av de svar som intervjuerna gav kan även kopplas till det Pirkis, Blood, Francis och 

McCallum (2006) skriver om, nämligen hur sinnessjuka karaktärer ofta ges frånstötande 

fysiska eller utseendemässiga drag för att förstärka deras avvikande personlighet. I Jokerns 

fall appliceras detta påstående på hans clownsmink, vilket en del av informanterna ansåg 

vara högst skrämmande i det icke-animerade klippet. I det animerade klippet verkade det 

emellertid mer acceptabelt och stod inte ut visuellt i samma grad. Detta kan vara en del i det 

som gör att karaktärer med psykopatiskt beteende upplevs mindre skrämmande i animerat 

format. 

Ovanstående antagande om att karaktärernas bortkoppling från verkligheten är en 

avgörande faktor för hur de uppfattas verkar även gälla vid genre-distinktioner. Då det 

handlar om animerade karaktärer med psykopatiskt beteende kunde informanterna placera 

dem i mildare genrer än när det handlade om icke-animerat material. Detta stödjer alltså ett 

antagande om att psykopatiska animerade karaktärer kan accepteras i genrer som icke-

animerade psykopatiska karaktärer inte kan. Vad gäller de icke-animerade karaktärerna 

placerades de i de flesta fall inom thriller och skräck, samma genrer som Simpson (2000: 9). 

uttryckligen beskriver som genrer där skildringar av psykopater är mest frekventa. Detta kan 

ses som något som ger validitet till studiens analys, då det visar informanternas 

stereotypiska placering av stereotypiska psykopatiska karaktärer, trots att det inte 



 41 

uttryckligen pekades ut för dem att de karaktärer de visats var stereotypiska filmpsykopater 

förrän i slutet av intervjuerna. 

7.2 Diskussion 

Efter en genomförd undersökning som i stort visar att de intervjuade informanterna 

upplevde de animerade karaktärerna såväl som de icke-animerade som skrämmande i 

varierande grad kan man koppla detta till Mortens Hesses tidigare nämnda verk Portrayal 

of Psychopathy in the Movies (2009) om det som han kallar det mänskliga monstret, det vill 

säga det osynliga monstret som gömmer sig mitt ibland oss. Trots att karaktärerna i dessa 

klipp alla är mänskliga och i hälften av fallen animerade upplevdes de som skrämmande, 

onda och obehagliga. Ingen av informanterna ville drista sig till att kalla karaktärerna i 

klippen för psykopater, men det är tydligt att de uppfattade karaktärerna som det mänskliga 

monstret. Det kan dock diskuteras om narrativet om det mänskliga monstret går att 

applicera på animerade karaktärer i samma omfattning, eftersom informanternas skillnad i 

uppfattning för karaktärerna i hög grad grundade sig i de animerade karaktärernas 

avskildhet från verkligheten. Ur en aspekt är karaktärerna visserligen fortfarande mänskliga, 

eller åtminstone representationer av mänsklighet, men det är möjligt att de inte längre kan 

ses som monstret som gömmer sig mitt ibland oss. De är på grund av sitt animerade format 

bortkopplade från verkligheten, och kan därför inte vara mitt ibland oss. Ur denna aspekt 

kan det diskuteras ifall animerade karaktärer kan påstås vara psykopater, eller åtminstone 

samma typ av psykopater som icke-animerade karaktärer. 

De animerade karaktärernas bortkoppling från verkligheten var även det som informanterna 

använde som motivering då de ansåg att dessa karaktärer var lämpliga för deras barn att se 

på. Detta är intressant då det kan ge upphov till ett helt nytt diskussionsämne. Hur grova 

karaktärer är det möjligt att använda sig av i verk riktade mot barn, så länge det är avskilt 

från verkligheten? Blir grovt och psykopatiskt beteende mer acceptabelt ju overkligare ett 

verk skildras och ser ut? 

Något som är intressant att notera är det enligt resultatet från intervjuerna inte verkar vara 

ålder på barnet i fråga som spelar störst roll angående lämplighet. Resultaten tyder på att 

föräldrarnas värderingar har ett större inflytande över vad som bedöms som lämpligt. Detta 

stödjs av det faktum att de tre informanter som bedömde båda de animerade klippen som 

lämpliga för sina barn att se hade barn som var 7 och åtta år gamla varav två var 7 år, det vill 

säga den lägsta åldern inom ålderspannet. Den informant som bedömde materialet som 

visades upp som minst lämpligt för hennes barn var informant B, vars barn var 9 år 

gammalt, det vill säga den högsta åldern inom ålderspannet. Emellertid är 7-9 år ett relativt 

litet ålderspann och således kan ingen definitiv slutsats dras. 

Resultaten från detta arbetes underökning stödjer inte en skillnad mellan män och kvinnors 

uppfattningar inom ämnet. De två informanter som låg på respektive änden av spektret, det 

vill säga den som tyckte att det animerade materialet upplevdes som mest skrämmande och 

obehagliget och den som uppfattade det som minst skrämmande och obehagligt, var båda 

kvinnor. Resterande informanter låg någonstans mitt emellan utan någon tydlig distinktion 

mellan männens och kvinnornas svar. 

Detta arbete tar upp animerade karaktärer, ett format av karaktärer som förekommer i de 

flesta former av media, som till exempel film, TV-serier, reklam och dataspel. Således kan 

detta arbete användas i sammanhang med skildring av psykopatiska karaktärer i alla dessa 
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typer av media. Arbetet kan hjälpa skaparna av dessa verk att förstå hur deras skapelser 

kommer att uppfattas av betraktare och hur de kommer att reagera på denna typ av 

karaktärer. 

Den data som genererats genom denna studies undersökning och som analysen och 

slutsatserna baseras på är i sig självt trovärdig, om än något begränsad i fråga om kvantitet. 

De sex informanter som deltog i undersökningen tillhandahöll relevanta och användbara 

resultatet. Emellertid var merparten av informanterna tydligt ovana vid att analysera den typ 

av material som visades upp för dem och kunde i en del fall inte ge så utförliga svar som 

kanske hade varit önskvärt. Sex informanter är dessutom en aningen för liten fokusgrupp för 

att man ska kunna komma fram till helt definitiva slutsatser. 

7.3 Framtida arbete 

För att öka denna studies trovärdighet och ge en stabilare grund till de slutsatser som tagits 

anser jag att en bredare och mer omfattande fokusgrupp bör undersökas. Materialet som 

undersöks bör även det vara mer omfattande i tidslängd och antal karaktärer, för att ge 

informanterna mer tid och innehåll att bilda sig en klar uppfattning angående karaktärerna. 

Man bör även utföra studien med en annan typ av undersökningsformat. Till exempel skulle 

en kvantitativ undersökning på ett passande sätt komplettera den typ av undersökning som 

användes i detta arbete. Det praktiska materialet som användes i denna studie skulle även 

kunna utgå ifrån andra typer av fiktiva psykopater. Till exempel skulle ett stycke ur en roman 

som skildrar en psykopatisk karaktär kunna animeras och utvärderas. 

I en mer omfattande studie skulle även de frågor som togs upp i detta arbetes intervju kunna 

diskuteras i en djupare mening, för att kunna inkludera resultat som visar mer djupgående 

data, som till exempel varför informanterna har de värderingar i ämnet som de har. 

Genreaspekten som bara undersöktes som en mindre underfråga i denna studie, med en 

inriktning som riktade sig bort från genredefinition, skulle kunna undersökas i större 

omfattning. Detta gäller även den aspekt av studien som tog upp de berörda karaktärernas 

lämplighet för barn. Då skulle man även kunna bredda åldersspannet på informanternas 

barn och således utreda förhållandet mellan föräldrars värderingar och barnens ålder, som 

togs upp i arbetets diskussion, vidare. Dessa aspekter skulle med fördel kunna undersökas i 

en studie med fokus på censur och således ge en djupare förståelse för ämnet. 
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Figurförteckning 

Figur 1, Karaktären Gollum i filmtrilogin om Sagan om Ringen: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e0/Gollum.PNG/220px-

Gollum.PNG 

Figur 2, Exempel på den stiliserade grafik som används i detta arbetes analys: Lokal 

egenskapad fil 

Figur 3, Heath Ledger i rollen som Jokern i The Dark Knight: 

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01129/arts-graphics-2008_1129745a.jpg 

Figur 4, Anthony Hopkins I rollen som Hannibal Lecter i The Silence of the Lambs: 

http://sexysassysorted.com/wp-content/uploads/2013/02/hannibal-lecter.gif 

Figur 5, Karaktären ZIM från TV-serien Invader ZIM: 

http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120814185819/zimwiki/images/7/72/Art_Zi

myelling.png  

Figur 6, Stewie misshandlar Brian i TV-serien Family Guy: http://stuffpoint.com/family-

guy/image/166200/stewie-beats-up-brian-picture/ 

Figur 7, Jokerns ”Glasgow smile” och smink i The Dark Knight: 

http://25.media.tumblr.com/tumblr_m8yio76Z1s1r2r0klo1_500.jpg 

Figur 8, Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade versionen av 

Jokern som skapats för detta arbete: Lokal egenskapad fil 

Figur 9, Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade versionen av 

Jokern som skapats för detta arbete: Lokal egenskapad fil 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Animator's_Survival_Kit
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e0/Gollum.PNG/220px-Gollum.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e0/Gollum.PNG/220px-Gollum.PNG
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01129/arts-graphics-2008_1129745a.jpg
http://stuffpoint.com/family-guy/image/166200/stewie-beats-up-brian-picture/
http://stuffpoint.com/family-guy/image/166200/stewie-beats-up-brian-picture/
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Figur 10, Jämförelse mellan det icke-animerade originalet och den animerade karaktären 

som representerar Batman i detta arbete: Lokal egenskapad fil 

Figur 11, Exempel på hur överdrivna och tydliga ansiktsuttryck i cartoon-stil kan se ut. 

Karaktären är Wile E. Coyote från Looney Tunes: 

http://genchevblog.files.wordpress.com/2011/12/wile_e__coyote___model_sheet___b

y_matthewhunter-d37td0i.jpg 

Figur 12, Den röda inringningen visar ljusränderna. I själva verket är de över hela karaktären 

men syns tydligast på höger axel: Lokal egenskapad fil 

Figur 13, Den animerade Jokern med intensivare skuggor: Lokal egenskapad fil 

Figur 14, Motion blur-funktionen aktiv kontra inaktiv: Lokal egenskapad fil 

Figur 15, Den animerade Hannibal Lecter och bakgrunden med skärpedjupseffekt: Lokal 

egenskapad fil 
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Appendix A -  Intervjufrågor 

Innan intervjun börjar får informanterna veta att arbetet handlar om animerade karaktärer 

och hur de uppfattas, samt att de kommer att få en mer detaljerad beskrivning av arbetet 

efter genomförd intervju. De ombeds även att fokusera endast på innehållet i de klipp som 

visas upp. 

(Visar animerat klipp) 

1. Hur upplever du den här karaktären? Motivera. 

2. Är det här klippet humoristiskt? Motivera. 

3. Är det här klippet lämpligt för ditt/dina barn? Motivera. 

4. Vilka möjliga genrer skulle det här klippet kunna placeras i? 

(Visar Referensklipp) 

1. Skiljer sig ditt intryck av den här karaktären något från den animerade? Motivera. 

2. Är det här klippet humoristiskt? Motivera. 

3. Är det här klippet lämpligt för ditt/dina barn? Motivera. 

4. Vilka möjliga genrer skulle det här klippet kunna placeras i? 

Ovanstående procedur upprepas en gång med fokus på nästa karaktär. 

Du har nu sett fyra olika klipp, ett animerat och ett icke-animerat per karaktär, som 

skildrar stereotypiska filmpsykopater. 

5. Vad är det som gör att dina intryck skiljer sig mellan de animerade och de icke-

animerade klippen? (Alternativt: Varför skiljer de sig inte?) 

När intervjun är över får informanterna en mer detaljerad förklaring av arbetet. 
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Appendix B -  Intervjufrågor för pilottest 

Om jag säger stereotypiska filmpsykopater, tänker du på några speciella karaktärer då? 

Vilka egenskaper skulle du säga utgör en stereotypisk filmpsykopat? 

(Animerade klippet) 

Baserat på endast det här klippet, uppfattar du den här karaktären som en psykopat? 

Motivera svar 

[Om JA, Vilka egenskaper uppfattar du att den här karaktären har som gör den till en 

psykopat? 

Om NEJ, vilka egenskaper saknar den för att uppfattas som en psykopat?] 

Är det här klippet barnvänligt? Motivera 

Är det här klippet humoristiskt? Motivera 

Vilken genre skulle det här klippet kunna placeras i? 

 (Referensklippet) 

Baserat på endast det här klippet, uppfattar du den här karaktären som en psykopat? 

Motivera svar 

Skiljer sig ditt intryck av den här karaktären något från den animerade? (Känns den mer 

hotfull, mer skrämmande osv) Motivera 

Är det här klippet barnvänligt? Motivera 

Är det här klippet humoristiskt? Motivera 

Vilken genre skulle det här klippet kunna placeras i? 

 


