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Sammanfattning 

Detta arbete har undersökt hur betraktare identifierar sig med karaktärer som uttrycker icke 

verbal kommunikation (mimik och kroppsspråk). Arbetet har utgått från Cohens fyra 

dimensioner kring identifikation (emotionell empati, kognitiv empati, motiverande 

identifikation och absorberande identifikation) för att undersöka vilka av dessa som 

betraktare kan uppleva identifikation med. Arbetets artefakt tog inspiration från Ekman och 

Friesens forskning om sex universella känslouttryck (glädje, sorg, avsky, rädsla, ilska och 

förvåning) för att undersöka vilka känslo-och identifikationsupplevelser betraktaren 

associerade med dessa.  

För att svara på arbetets frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer där informanterna 

fick besvara ett frågeformulär, innehållande påståenden kring Cohens fyra dimensioner. För 

att besvara dessa hade informanterna artefakten till hjälp. Artefakten innehöll en karaktär, 

poserad i sex olika ”ögonblicksbilder” för samtliga universella emotionella uttryck. 

Informanterna fick även svara på frågor om vilka känslor de upplevde i samband med 

artefakten och vilka känslor hen trodde artefakten skulle representera. 

Resultatet av undersökningen visar att ”emotionell empati” är den av Cohens dimensioner 

som är lättast för betraktare att känna identifikation med. Resultatet indikerar att detta beror 

på tydligheten i karaktärens uttryck, vilket gjort att informanterna kunnat koppla och relatera 

karaktärens emotionella uttryck till verkligheten. Resultatet pekar på att detta var ett 

genomgående motiv både för kvinnor och män, oberoende informantens spelvana.  

”Motiverande identifikation” var den av Cohens dimensioner som var svårast att identifiera 

sig med. Resultatet redogör att detta var för att informanterna hade för lite information om 

karaktären. Informanterna kunde inte förstå karaktärens ambitioner och kunde inte uttrycka 

sig om de ville uppnå dem då karaktärernas icke verbala uttryck gav för lite 

karaktärsinformation.  

Resultatet visar att informanterna till stor del kunde förstå de emotionella uttryck artefakten 

hade för avsikt att förmedla, samt att dessa känslor var de som dom upplevde när de 

betraktade artefakten. 

Nyckelord: Identifikation, Emotionella uttryck, Icke verbal kommunikation, Universell, 

Karaktärsdesign. 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................... 2 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Teorier kring identifikation med mediala karaktärer ................................................. 3 

2.2 Identifikation med spelkaraktärer utifrån stereotyper och immersion i datorspel ...... 5 

2.3 En introduktion till icke verbal kommunikation ......................................................... 7 
2.3.1 Icke verbal kommunikation – Kroppsspråk och mimik .................................................... 9 
2.3.2 Historisk koppling och studier kring universell icke verbal kommunikation................... 12 

3 Problemformulering ........................................................................................ 14 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................. 14 
3.1.1 Arbetsmetod .................................................................................................................. 14 
3.1.2 Utvärderingsmetod ........................................................................................................ 15 

4 Genomförande ................................................................................................. 17 

4.1 Arbetsmetod och grafisk utformning ...................................................................... 17 

4.2 Designvalen för den icke verbala kommunikationen .............................................. 21 

4.2.1 Designval för det emotionella uttrycket glädje .............................................................. 21 
4.2.2 Designval för det emotionella uttrycket sorg ................................................................. 23 
4.2.3 Designval för det emotionella uttrycket avsky ............................................................... 25 
4.2.4 Designval för det emotionella uttrycket ilska ................................................................. 27 
4.2.5 Designval för det emotionella uttrycket förvåning ......................................................... 29 
4.2.6 Designval för det emotionella uttrycket rädsla .............................................................. 32 

4.3 Reflektion kring arbetsprocessen och det färdiga resultatet .................................. 35 

5 Utvärdering....................................................................................................... 38 

5.1 Utformningen av intervjuernas frågeformulär ........................................................ 38 

5.2 Pilotstudie ............................................................................................................. 39 

5.3 Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna ....................................................... 40 

5.4 Generell information om informanterna ................................................................. 41 

5.5 Resultatet utav undersökningen ............................................................................ 42 

5.6 Analys av resultatet ............................................................................................... 59 

5.7 Slutsatser .............................................................................................................. 67 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 72 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 72 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 73 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 74 

Referenser .............................................................................................................. 76 

Bildförteckning ....................................................................................................... 79 

 

 



 
1 

1 Introduktion 

Flertal spelmiljöer i datorspel kräver att spelare och spelkaraktär snabbt skapar en relation 

med varandra då de inte har möjlighet att ge spelare en narrativ bakgrund. Här är den visuella 

designen väsentlig för att skapa karaktärer som spelare kan identifiera sig med.  

“The player chooses the preferred character and begins to identify with her”. (Adams & 

Rollings, 2003:130). Jonathan Cohen menar att identifikation med mediala karaktärer kan 

mätas utifrån fyra dimensioner; emotionell empati, kognitiv empati, motiverande 

identifikation och absorberande identifikation (Cohen, 2001:256). Cohen anser att dessa 

dimensioner tillåter betraktaren att uppleva identifikation med en karaktär (Cohen, 

2001:245–246).  

Denna studie har undersökt ifall man kan applicera Cohens fyra dimensioner kring 

identifikation på icke verbala karaktärer i ett datorspel, och har på så sätt tagit reda på vilka 

upplevelser av identifikation och känslor som betraktaren förknippar med karaktärernas icke 

verbala kommunikation (kroppsspråk och mimik).  

För att undersöka detta har det skapats en artefakt bestående utav en karaktär som illustrerar 

sex olika emotionella uttryck via dynamisk posering och mimik. Karaktärerna har haft för 

avsikt att förmedla minst ett emotionellt uttryck (glädje, sorg, förvåning, ilska, avsky och 

rädsla) i en bildserie om sex ”ögonblicksbilder”. Arbetets undersökning har använt sig av 

semistrukturerande intervjuer där karaktärsgestaltningarna och frågor kring Cohens (2001) 

fyra dimensioner har framgått. 
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2 Bakgrund 

När det talas om identitet och identitetsskapande i relation till datorspel diskuteras det ofta 

att det är det viktigt att spelare och spelkaraktär snabbt skapar ett förhållande till varandra. 

Klimmt, Hefner, Vorderer, Roth och Blake (2010) skriver exempelvis i, ”Identification With 

Video Game Characters as Automatic Shift of Self-Perceptions” att identifikation med en 

spelkaraktär innebär att man själv påverkas av spelkaraktärens handlingar. Beroende på 

vilken karaktär det är så uppfattar man sig själv utifrån den karaktärens egenskaper (Blake, 

Hefner, Klimmt, Roth & Vorderer, 2010:325).  

 

Då många spel inte ger spelare chansen till en narrativ kontext vänder vi oss till visuell design. 

”Det icke verbala beteendet är en stor del av den visuella karaktärsdesignen”. (Bergsten & 

Vipsjö, 2014:87) Mimik och kroppsspråk bidrar med en uppfattning för hur vi tolkar 

karaktärer samt hur vi förmedlar identitet (Isbister, 2006:143, 161 & 167).   

“The player chooses the preferred character and begins to identify with her”. (Adams & 

Rollings, 2003:130) Adams och Rollings menar att när spelaren tillåts göra fria val och 

interaktioner i spelet skapas en större immersion, som omöjligt kan förutbestämmas på 

förhand (Adams & Rollings, 2003:130). Cohen använder begreppet ”media reception”, vilket 

innebär att identifikation är vad som gör att en medial text får effekt (Cohen, 2001:245–246). 

Lin, menar att det här finns en skillnad mellan interagerande och observerande upplevelser. 

Det är de interaktiva upplevelserna med media som tillåter spelaren att göra val i spelet, vilket 

är vad som lockar identifikationsprocessen (Lin, 2013:686). Lin citerar i sin text Klimmt, 

Hefner och Vorderer, som menar att denna identifikationsprocess kan ses som “…a temporal 

shift of a players’ self-perception through adoption of valued properties of the game 

character”. (Lin, 2013:686) Detta återkopplar till Cohen, som skriver att betraktaren 

adopterar de meddelanden i de kontexter de identifierar sig med och utrycker sig själva utifrån 

dessa karaktärer (Cohen, 2001:246). Enligt Cohen kommer man ihåg mer om de karaktärer 

man identifierar sig med, och om förfrågan att återberätta om karaktärer kommer, är de dem 

vi minns och dem som vi reflekterar känslor och reaktioner hos, inkluderande stark 

identifikation (Cohen, 2001:246). Det knyter till vår själv-identitet, hur andra ser och upplever 

oss. Att identifiera sig med media låter oss, enligt Cohen, se den sociala verkligheten från en 

annan vinkel och lär oss därför om vår själv-identitet och sociala attityd (Cohen, 2001:246).  

Jonathan Cohen skriver i ”Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of 

Audiences With Media Characters”, om identifikation med mediala karaktärer och menar att 

man kan mäta identifikation med mediala karaktärer utifrån fyra dimensioner; emotionell 

empati, kognitiv empati, motiverande identifikation och absorberande identifikation (Cohen, 

2001:256). Han menar att man kan dela en karaktärs känslor, perspektiv, mål eller föreställa 

sig själv som karaktären (Cohen, 2001:256). Cohen hävdar att genom att göra det så upplever 

man identifikation med en karaktär, vilket exempelvis låter oss uppleva en text från insidan 

eller en social verklighet utifrån ett annat perspektiv (Cohen, 2001:245–246). Detta arbete har 

undersökt ifall man kan applicera Cohens fyra dimensioner för identifikation på icke verbala 

karaktärer i ett datorspel. Detta för att ta reda på vilka upplevelser av känslor och 

identifikation som betraktaren associerar med i relation till karaktärernas icke verbala 

kommunikation (mimik och kroppsspråk). 

För att undersöka ifall man kan tillämpa Cohens fyra dimensioner (2001) för identifikation på 

icke verbala karaktärer i ett datorspel så har det skapats en karaktär, illustrerande sex olika 
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emotionella uttryck. Karaktärernas utformning har tagit inspiration från Ekman och Friesens 

forskning om sex universella ansiktsuttryck (1971). Karaktärerna har haft för avsikt att 

förmedla minst en känsla utav de sex universella (glädje, ilska, sorg, avsky, förvåning och 

rädsla) (Ekman & Friesen, 1971:124). Karaktärerna har visats i en bildserie om sex 

”ögonblicksbilder”. Detta för att visa en större bredd i förmedling av respektive känslouttryck. 

Artefakten, dvs. stillbilderna, har använt sig av en serieteckningsinspirerad grafisk stil, där det 

funnits utrymme för att använda sig av dynamisk mimik och posering. Den grafiska stilen 

valdes också för att Cohen till stor del tillämpar och exemplifierar sina begrepp på fiktiva 

karaktärer som förekommer i dramatiska eller komiska narrativa kontexter (Cohen, 

2001:249).  

För att undersöka detta arbete har semistrukturerade intervjuer använts som en del av en 

kvalitativ undersökningsmetod. Under intervjuerna har deltagarna fått svara på ett 

frågeformulär, innehållande karaktärsgestaltningarna och frågor kring Cohens (2001) fyra 

dimensioner kring identifikation. 

 

2.1 Teorier kring identifikation med mediala karaktärer 

Identifikation är ett vedertaget begrepp, men ett som behövs specificeras när vi talar om 

identifikation med mediala karaktärer, dvs. karaktärer som framkommer inom media, ex. TV, 

radio, film etc. Cohen, definierar i sin artikel; ”Defining Identification: A Theoretical Look at 

the Identification of Audiences With Media Characters” (2001), vad han anser begreppet 

identifikation med mediala karaktärer innebär. Detta görs utifrån fyra centrala dimensioner; 

 Emotionell empati – förmågan att känna vad karaktären känner och dela dessa 

känslor med karaktären.  

 Kognitiv empati – förmågan att dela karaktärens perspektiv (ta karaktärens plats) 

eller förstå karaktären och motiven bakom dess handlingar. 

 Motiverande identifikation - att internalisera eller dela karaktärens mål. 

 Absorberande identifikation – få känslan av att vara karaktären eller att tillfälligt 

tappa själv-medvetandet och föreställa sig historien som att man vore en av 

karaktärerna (Cohen, 2001:256). 

Cohen menar att dessa fyra dimensioner är väsentliga för att kunna mäta identifikation och 

att ju större intensiteten hos dessa är, desto större blir identifikationen mellan betraktaren 

och karaktären (Cohen, 2001:256). Genom att ställa påståenden som reflekterar de fyra 

dimensionerna kan betraktaren svara på om hen känner identifikation utifrån dessa (Cohen, 

2001:256). Cohen baserar sin text på fiktiva karaktärer som förekommer i dramatiska eller 

komiska narrativa kontexter och tar upp flertal exempel inom novell, TV och film (Cohen, 

2001:249). Han menar att betraktaren ofta absorberas in i historien för att identifiera sig med 

de karaktärer som porträtteras. Identifikation är på så sätt en mekanism som gör att 

betraktare tar emot texten från insidan (Cohen, 2001:245). Men identifikation kan även bygga 

på andra broar. Cohen hänvisar i sin tur till Freud, Wollheim och Bettelheim som såg 

identifikation som en fantasifylld upplevelse där en person släpper sin medvetenhet för sin 

egen identitet och istället, tillfälligt, föreställer sig världen utifrån en annans synvinkel. En 

alternativ social verklighet där intensiteten varierar beroende på hur betraktaren ställer sitt 

perspektiv i förhållande till karaktären (Cohen, 2001:248). Hobson, Kahn, och Pace-Schott, 
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genomförde en studie där syftet var att ta reda på människors identifikation till karaktärer i 

drömmar, vilket på ett sätt är en alternativ social verklighet. Resultatet pekade på att 

identifikationer med karaktärer i drömmar främst sker genom utseende. Testpersonerna 

menade även att de kunde identifiera dessa karaktärer genom de känslor karaktärerna 

uttrycker och att detta gjorde det enklare för dem att känna igen olika karaktärer (Hobson, 

Kahn & Pace-Schott, 2002:46–47). Hitchens, Raymond, och Soutter, håller dock med Cohen 

om att identifikation handlar om mer än bara utseende och likheter. De menar att även om 

identifikation är mest relevant inom de spel där man spelar som en karaktär så handlar det 

inte bara om de likheter man har med en karaktär utan snarare de sätt man absorberas till att 

bli karaktären (Hitchens, Raymond, & Soutter, 2015:1032–1033). 

Identifikation med mediala karaktärer kan även ses som ett psykologiskt fenomen och en 

utvecklingsprocess (Cohen, 2001:249). Så som ett barns identitet formas utefter vem hen 

umgås med, är det lika troligt att se hur samma identifikation med mediala karaktärer bidrar 

till barnets själv-identitet (Cohen, 2001:248–249). Cohen menar att det är denna förmåga 

(identifikation med mediala karaktärer), som leder till ställföreträdande erfarenhet, dvs. att 

prova på nya saker vi inte kan eller inte har gjort i verkligheten, pröva olika identiteter, eller 

att ta över mål, tankar eller känslor (Cohen, 2001:249). När vi fokuserar våra känslor och 

reaktioner på de karaktärer vi identifierar oss med, låter det oss uppleva en social verklighet 

utifrån ett annat perspektiv och formar därav vår sociala attityd och själv-identitet (Cohen, 

2001:246). 

Det kan vara svårt att urskilja identifikation med media från parasociala förhållanden och 

”fandom”, dvs. en eller en grupp människor som beundrar en viss person, ett objekt, en 

händelse etc. (Cohen, 2001:249). Brumbaugh, syftar på ”likhetseffekter”, dvs. att betraktare 

föredrar karaktärer som liknar dem själva och inte som skiljer sig från dem. Hon menar att 

dessa ”likhetseffekter” skapar en identifikationsprocess som gör att betraktare lättare får 

positiva reaktioner och lätt kan känna igen sig i karaktären (Brumbaugh, 2009:971–972).  

Denna effekt kan jämföras med upplevelsen av ”fandom”. Cohen menar att reaktioner som 

innefattar tycke, smak, attraktivitet, imitation, likheter och skillnader är exempel på sådana 

som bör särskiljas från identifikation. Den största skillnaden är att dessa utgår från 

betraktaren själv, eller betraktaren som studerande, vilket innebär att man dömer dessa 

karaktärer utifrån uppfattning, fäste eller lärande syften (Cohen, 2001:252–253). För att 

undvika ”fandom” effekten och istället fokusera på en större identifikationseffekt kan man då 

använda sig av distinkta och unika karaktärsdrag snarare än vanliga och mindre distinkta 

karaktärsdrag (Brumbaugh, 2009:972). 

Förmågan att identifiera sig med andra utvecklas redan i tidig ålder, skriver Cohen. Han 

menar att redan när barn leker med varandra övar de på att se och tänka utifrån en annans 

perspektiv (Cohen, 2001:248). Han syftar på ”media reception” dvs. att identifikation är vad 

som gör att en medial text får effekt (Cohen, 2001:245–246). Man adopterar de meddelande 

från den kontext man identifierar sig med, exempelvis genom att härma aggressiva karaktärer, 

eller följa kändisars budskap. Man fann att barn minns mer av de tal och budskap hos de 

karaktärer de identifierade sig med (Cohen, 2001:246). Till skillnad från verkliga situationer 

är identifikation med mediala karaktärer ett resultat av en konstruerad situation. Därav bör 

de studeras med eftertanke om hur dessa karaktärer kommer framstå och hur en betraktare 

kommer identifiera sig med dem (Cohen, 2001:251). Utifrån detta tar Cohen upp en rad 

hypoteser som bör tas till väga när man skall identifiera sig med mediala koncept; 
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 Narrativa genrer bör bidra med en större grad identifikation än icke narrativa sådana, 

då de skapar en alternativ verklighet dit de kan föra publiken. 

 Likheter mellan publiken och karaktären, yttre attribut eller egenskaper, är troligt att 

öka identifikationen. 

 Den längd (tid) som betraktaren får bekanta sig med karaktären ökar identifikationen. 

 Realism, dvs. så som karaktärens beteende påminner om betraktarens verklighet eller 

att det liknar en utav de stereotyper man har insatt, ökar identifikationen. 

 Demografiska eller attitydmässiga likheter mellan betraktaren och karaktären ökar 

identifikationen. 

 Psykologiska karaktärsförhållanden mellan betraktare och karaktär som handlar om 

närhet och själv-känsla ska öka identifikationen (Cohen, 2001:258–259).  

Summerande är det viktigt att veta att identifikation inte sker utan konsekvenser. Det kan 

handla om social influens, övertygande, förändring av attityd, motiv, värderingar, både 

positiva och negativa känslor samt empatiska känslor (Cohen, 2001:259–260). Cohens fyra 

dimensioner har haft en central betydelse i detta arbete eftersom undersökningen byggts 

utifrån dessa, då arbetets avsikt har varit att undersöka ifall man kan applicera de fyra 

dimensionerna på icke verbala karaktärer i ett datorspel. Detta var för att undersöka vilka 

upplevelser av identifikation och känslor som betraktaren associerar med i relation till 

karaktärernas icke verbala kommunikation (kroppsspråk och mimik). För att kunna applicera 

Cohens teorier på spelkaraktärer i datorspel kan det vara till fördel att titta på hur 

identifikation med spelkaraktärer ser ut i spel. Hitchens, Raymond och Soutter, menar att 

förhållandet mellan att vara närvarande (”presence”), immersion och identifikation med 

karaktärer kan påverka hur väl en spelares uppmärksamhet fångas i spelet. Detta kan i sin tur 

leda till en ökad identifikation och en ökad upplevelse av spelets ”flow”, dvs. hur väl 

handlingen och komponenterna i spelet flyter på (Hitchens, Raymond & Soutter, 2015:1031). 

Dessa begrepp kommer ta mer plats i nästkommande avsnitt, var kommer fokusera mer på 

hur identifikation upplevs i spel. Detta kommer inledas med en kort introduktion till 

stereotyper och immersion.  

 

2.2 Identifikation med spelkaraktärer utifrån stereotyper och 

immersion i datorspel  

När vi talar om identifikation med karaktärer är det bra att vara medveten om de stereotyper 

som kan påverka våra val. Isbister (2006) skriver i, Better Game Characters by Design: A 

Psychological Approach, att stereotyper är scheman eller prototyper i minnet som startar ett 

mönster av signaler, vilket man kopplar till olika personlighetsdrag. Dessa signaler kan 

omfatta klädsel, kroppsbyggnad, posering, ålder, kön, etnicitet, rörelsemönster etc. (Isbister, 

2006:12). Isbister menar att trots att stereotyper är ett känsligt ämne, är de kraftfulla verktyg 

som guidar omedvetna val i sociala situationer och som kan hjälpa till att avgöra svåra beslut. 

När man väl har ”bestämt” en stereotyp och bemöter en människa som uppfyller kraven för 

denna ser man främst de egenskaper man associerar med den stereotypen, vilket blir negativt 

då man bortser från alla avvikande egenskaper (Isbister, 2006:12). Lee Sheldon (2004) skriver 

i Character Development and Storytelling for Games, att det är lätt att falla i 

“stereotypfällan”. Med det menar han att stereotyper i spel är så vanliga att vi inte lägger 

märke till dem, och därav skriver stereotyper sig själva (Sheldon, 2004:58). Till skillnad mot 
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arketyper, som är universellt igenkänningsbara, så anser Sheldon att stereotyper försämrar 

spelupplevelsen (Sheldon, 2004:59). Men Isbister menar att stereotyper hjälper människor 

att bedöma andra människor och att de då blir effektiva i nya bemötanden då man snabbt kan 

avgöra andras syften och handlingar (Isbister, 2006:13). Därför använder sig 

karaktärsutvecklare av dessa då man i snabba spelmiljöer skall hinna tolka sin karaktär 

(Isbister, 2006:13). Detta kan vara ett bra sätt att förmedla information som spelaren redan 

vet, till exempel i fiendesituationer då det är en fördel om spelaren vet hur hen skall reagera 

och agera gentemot karaktären (Isbister, 2006:16). 

När man talar om inlevelse eller interaktivitet i datorspel, talar man ofta om immersion. 

Sammanfattat förekommer immersion från intensiva interaktioner med media, främst inom 

de spel som har ett laddat game play, dvs. de mekaniker i ett spel som uppfyller vissa 

funktioner. Dessa ger ofta upphov till en uppoffring av tid, plats eller självmedvetande (Bryce 

& Rutter, 2006:141). Bryce och Rutter menar att immersion i en spelvärld skiljer sig från 

immersion i andra medier eftersom de utmanar och hotar spelaren, en unik upplevelse på 

grund av spelarens mentala och fysiska engagemang, likaså hens delaktiga kontroll över spelet 

och spelets teknologi (Bryce & Rutter, 2006:141). Resultatet av immersion kan därav leda till 

att spelare absorberar en aktivitet som både är utmanande och emotionellt belönande (Bryce 

& Rutter, 2006:142). 

Termen immersion täcker de meditativa och icke-medvetna sinnesstämningar som omfattar 

insjunkningen av en text. Konceptet immersion har olika innebörd beroende på om det 

kommer från litterär teori, virtuell verklighet eller att vara närvarande i nuet (”presence 

theory”) Att vara närvarande syftar på tillståndet ”att vara där”, som olika tekniker (allt från 

telefon till virtuell verklighet) kan väcka i dess användare (Carr, 2006:53). Diane Carr 

refererar till Lombard och Ditton som säger; ”…such technologies ’are designed to provide 

media users with an illusion that a mediated experience is not mediated”. (Carr, 2006:53) De 

menar att immersion är en närvaro som har format ett koncept, vilket delas upp i två 

kategorier; perceptuell och psykologisk immersion (Carr, 2006:53). 

Perceptuell immersion inkluderar till vilken grad en teknik eller upplevelse fångar 

användarens sinne. Exempelvis när ljusen släcks på en biograf, och publiken förväntas tystna 

(Carr, 2006:53). Psykologisk immersion, å andra sidan, anser Carr inkluderar spelarens 

mentala absorption i spelvärlden. Spelaren dras långsamt in i världen via hens egna 

fantasifyllda investering (Carr, 2006:54). Skillnaden mellan psykologisk och perceptuell 

immersion gör det möjligt att urskilja och förstå hur olika spelgenrer har olika sätt att fängsla 

deras spelare (Carr, 2006:54).  

Carr skriver om Douglas och Hargadon som studerade konceptet immersion utifrån litterära 

studier och fann att immersion refererar till den icke-kritiska absorption som läsare får av 

allmän skönlitteratur. ”…the aesthetic remains largely (one of) immersion as long as the story, 

setting and interface adhere to a single schema”. (Carr, 2006:54) Så, när man läser en novell 

må läsaren glida in i en njutningsbar, trans-liknande situation av absorption, beroende av att 

man förhåller sig till ett schema. Scheman låter oss uppfatta objekt och händelser runt 

omkring oss beroende av vår förmåga att minnas tidigare scheman, vilka vi får från läsning, 

personlig erfarenhet och råd från andra (Carr, 2006:54).  

Genom att vara medveten om stereotyper och hur dessa används i spel har arbetet kunnat dra 

för- och nackdelar av hur dessa använts i artefakten. På så sätt har arbetet utnyttjat de positiva 

aspekterna av stereotyper och lättare kunnat undgå de fällor som kunnat försvåra resultatet 



 
7 

av arbetets resultat. Att diskutera termen immersion har varit relevant då det är en term som 

gränsar till studiens område. Då immersion och identifikation båda är en del av en 

spelupplevelse kan det vara bra att förstå sammanhanget mellan de två olika begreppen. Även 

om denna studie inte har undersökt immersion så kan det ändå påverka hur betraktare 

upplever identifikation. Genom att diskutera området har arbetet syftat på att förebygga utifall 

ett större kunskapsområde skulle blivit relevant i utvärderingen av arbetets resultat. I 

nästkommande avsnitt kommer studien fokusera på den icke verbala kommunikationen som 

ämnesområde i relation för det här arbetet. 

 

2.3 En introduktion till icke verbal kommunikation 

Den icke verbala kommunikationen, även känd som det “otalade språket” är alla de 

meddelanden människor utbyter som inte är ord. Icke verbal kommunikation genomsyrar alla 

handlingar människor genomför och är väsentlig och ofta dominant över den verbala 

kommunikationen (Buller, Burgoon, & Woodhall, 1996:3). Buller, Burgoon och Woodhall 

(1996:3) menar att framgångsrika relationer mellan människor är beroende av vårt icke 

verbala uttryck och vår förståelse av icke verbal kommunikation med andra. Vår magkänsla 

säger, och vetenskap bekräftar, att icke verbal kommunikation har stor påverkan i våra liv och 

att hela två tredjedelar av alla signaler/betydelser i sociala situationer levereras genom icke 

verbala signaler. Människor förlitar sig tungt på icke verbala signaler för att uttrycka sig själva 

och för att förstå kommunikationen de mottager från andra (Buller, et al. 1996:3). Buller m.fl. 

skriver att det finns flera anledningar till varför den icke verbala kommunikationen är så 

viktig; 

Icke verbal kommunikation och icke verbala beteenden är konstant närvarande. I all 

kommunikation medföljer icke verbala komponenter; kroppsspråk, ansiktsuttryck, posering, 

ögonkontakt, röstnivåer, fysiskt utseende etc. (Buller, et al. 1996:4). Alla beteenden är 

multifunktionella och kan skicka fler signaler samtidigt; ge ett gott första intryck, övertyga 

någon, kontrollera, uttrycka känslor, visa på attraktion etc. (Buller, et al. 1996:4-5). Icke 

verbala beteenden kan även forma ett universellt språksystem vilket innebär att många 

universella signaler består av en universellt igenkänningsbar kod. Beteenden som att le, gråta, 

peka, smeka och stirra är några exempel på vad som verkar förstås världen över. Detta tillåter 

människor att kommunicera med varandra, åtminstone på en grundläggande nivå, utan att 

behöva kunna varandras verbala språk. På så sätt överskrider de icke verbala handlingarna 

våra kulturella skillnader och bildar ett universellt språk (Buller, et al. 1996:5).  

Tre grundläggande begrepp inom icke verbal kommunikation är; kommunikation, 

information och beteende. Buller m.fl. menar att kommunikation är en svår term i och med 

att den används inom många olika områden, men för att avgränsa termen kan vi börja med 

att fokusera på mänsklig kommunikation, vilket innebär utbyte av information mellan två eller 

flera personer. Detta utesluter personlig kommunikation, kommunikation mellan människa 

och maskin, samt kommunikation mellan djur eller kommunikation mellan djur och 

människa (Buller, et al. 1996:9). Inom området mänsklig kommunikation håller de flesta 

forskare med om följande;  

 

 



 
8 

…most scholars agree that communication refers to a dynamic and ongoing 

process whereby senders and receivers exchange messages. Messages originate as 

sender cognitions that are encoded (transformed into signals) by commonly 

understood coded and decoded by receivers (the signals must be recognized, 

interpreted, and evaluated).  

(Buller, et al. 1996:10) 

Information är ”…all stimuli in the environment that reduce uncertainty for the organism”, 

(Buller, et al. 1996:10) vilket innebär att information kan vara allt som människor använder 

för att förutspå saker i omgivningen och för att guida deras beteende. Exempelvis är inte solen 

medvetet på himlen för att tala om vilken tid på dygnet det är, men man kan ändå, som 

observatör mottaga meddelandet om vilken tid på dygnet det är och därav dra slutsatser och 

anpassa sitt beteende. Men när informationskällan blir mänsklig utgår människor från att det 

är kommunikation, menar Buller m.fl. (et al. 1996:10). Trots detta bör, utgående all annan 

information, även sådana situationsbeteenden endast ses som informativa och inte 

kommunicerande. För att något skall vara kommunicerande måste beteendet, enligt Buller 

m.fl., vara valbart och utom-dirigerat, dvs. dirigerat till andra (Buller, et al. 1996:10). Detta 

särskiljer kommunikation från vad andra har stämplat som informativt, uttryckande, 

indikerande eller tillfälligt beteende.  Det betyder inte att kommunikation inte är informativ, 

för det är det, men all information är inte kommunikation (Buller, et al. 1996:10).  

Beteende är ”…any actions or reactions performed by an organism”. (Buller, et al. 1996:11) 

Skillnaden mellan kommunikation och beteende är att beteende kan ske utan att andra 

bevittnar det, responderar till det eller förstår det (Buller, et al. 1996:11). Buller m.fl. ( et al. 

1996:11) skriver att rutinerade aktiviteter, som att sova eller äta, klassas som beteende snarare 

än kommunikation, om de inte utförs på ett sätt som omvandlar dem till antaganden. Poängen 

är att inte all information eller allt beteende bör ses som kommunikation. Förhållandet blir 

följande, ”Communication is a subset of behavior, which it itself is a subset of communication” 

(Buller, et al. 1996:11) och det är det som avgör vad som kvalificeras att ses som icke verbal 

kommunikation (Buller, et al. 1996:11). 

Det finns dock olika perspektiv av hur man kan tolka kommunikation. ”Source Orientation” 

syftar till att kommunikation endast omfattar information i de signaler vi avser att skicka. 

Omedvetna och oavsiktliga signaler räknas inte (Buller, et al. 1996:11). ”Receiver Orientation” 

är motsatsen, vilket menar på att allt som mottagaren uppfattar är kommunikation, oberoende 

källans avsikt eller medvetenhet. ”Message Orientation” definierar kommunikation endast 

mellan de beteenden som bildar ett socialt kodningssystem (Buller, et al. 1996:13). Detta 

skriver Buller m.fl. omfattar beteenden som (a) brukar skickas med avsikt, (b) regelbundet 

används av medlemmar inom en social verksamhet, ett samhälle, eller en kultur, (c) vanligtvis 

tolkas som avsiktliga, och som (d) har en samstämmig omfattande innebörd (Buller, et al. 

1996:13–14). Kortfattat innebär ”Message Orientation” att avgörande val vanligtvis, 

regelbundet, eller samstämmigt känns igen. Beteenden behöver inte vara avsiktliga, eller 

anses vara avsiktliga varje gång de används, men de måste vara rutinmässigt kopplade till ens 

avsiktliga meddelande så att mottagaren kan känna igen meddelandet (Buller, et al. 1996:14). 

”Message Orientation” är därav, enligt Buller m.fl., det mest praktiska sätt att studera icke 

verbal kommunikation då det undviker problemet att försöka urskilja om ett meddelande är 

avsiktligt eller inte, samt problemet med individuella åsikter om vad som kvalificeras som icke 

verbal kommunikation eller inte (Buller, et al. 1996:14–15). Detta resulterar i att fokus blir på 
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meddelandet och de beteenden som medföljer, och inte på personen som avsänder det (Buller, 

et al. 1996:15). 

Tecken och symboler används ofta vid icke verbal kommunikation och kan vara bra att 

särskilja, menar Buller m.fl. (et al. 1996:15). Tecken är allt som representerar något och som 

ger svar på en del av det som referenten avger. Tecken bör begränsas till ”naturliga 

representationer” av vad de signalerar, så som att rök indikerar eld. Tecken kan indikera på 

förhållandet mellan en betydelse och en form. De kan vara ett attribut eller en signal; 

exempelvis kan icke verbala uttryck som att gråta eller le uppfattas för dess yttre eller för att 

de har en ikonisk koppling till vilken känsla som signaleras. I kontrast är symboler godtyckliga 

representationer som representerar någonting annat; som att ordet eld är ett märke eller en 

symbol för innehållet eld (Buller, et al. 1996:15). Buller m.fl. (et al. 1996:16) anser att 

skillnaden mellan tecken och symboler är att tecken är ofrivilliga, spontana och indikerar 

uttryckande av känslomässiga eller motiverande innehåll. Symboler är frivilliga och avsiktliga 

och har ett förhållande mellan symbolen och referensen. Dessa har ett socialt kodningssystem 

och kan logiskt analyseras om så vill. Trots att man kan skilja dem åt finns det icke verbal 

kommunikation som innehåller både symboler och tecken (Buller, et al. 1996:16). 

Sammanfattande är icke verbal kommunikation ett resultat beroende av kommunikation, 

information och beteende. Dessa bör ses i förhållande till varandra och inte förväxlas. 

Kommunikation är utbyte av information mellan minst två organismer; information är de 

intryck man får av omgivningen eller en människa och beteende är utförandet av en organisms 

handlingar. Icke verbal kommunikation kan avse både avsiktliga och oavsiktliga 

meddelanden, men måste vara rutinmässigt valda för att mottagaren skall kunna tolka 

beståndsdelarna bakom meddelandet. De kan omfatta tecken och symboler, men behöver inte 

göra det. Symboler och tecken har olika mening och kan förekomma, både i olika och samma, 

icke verbala kommunikation. I förhållande till detta arbetes praktiska syfte har dessa faktorer 

varit nödvändiga. Arbetet har inkluderat icke verbal kommunikation på spelkaraktärer och 

därav är det en god idé att ha en större uppfattning om vad icke verbal kommunikation 

egentligen är, samt hur detta uppfattas av andra. Där är det viktigt att avgöra en skillnad 

mellan symboler och tecken. Eftersom spelkaraktärerna endast har uttryckt icke verbal 

kommunikation har det inte funnits plats för användning av symboler och därför har tecken 

varit de enda närvarande representationerna för tolkning. Nästa avsnitt kommer ta upp hur 

dessa tecken kan gestaltas och tolkas i icke verbal kommunikation gällande kroppsspråk och 

mimik.  

 

2.3.1 Icke verbal kommunikation – Kroppsspråk och mimik 

Det finns ingen exakt guide för hur man skall tolka kroppsspråk till kvantifierbara resultat och 

förutspående, men det är bevisat att kroppsliga ledtrådar visar på hur vi känner oss och vilka 

val vi gör (Isbister, 2006:161). Dessa faktorer menar Isbister blir övertygande när det kommer 

till sociala relationer och de bör därav uppmärksammas hos spelkaraktärer så att vi kan väcka 

sociala reaktioner hos spelaren och få karaktärer att kännas ”life-like”, dvs. levande, verkliga, 

realistiska eller trovärdiga (Isbister, 2006:161).  

Imitation är en av de signaler som avgör hur vi ställer oss till en annan person. Omedvetet 

imiterar vi poseringar och rörelser av människor runt omkring oss, och desto mer, ju större 

intresse vi har av personen. Trots att vi inte lägger märke till det kan människor återberätta 
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olika situationer från minnet, där kroppsspråk, i hemlighet, spelar en stor roll (Isbister, 

2006:165–166).  

Michel Heller, (1997), skriver att våra kroppar och vår förmåga att uttrycka våra kroppar har 

fördärvats av det sociala samhället. Han tar upp exemplet att européer använder uttrycken 

“sitt rakt” eller “sträck på dig” i vett och etikett, vilket ska ha lett till den deformering som 

skadat vår ryggrad (Heller, 1997:245). Detta, menar Heller, bevisar att världen inte bryr sig 

om hur våra kroppar egentligen är uppbyggda (Heller, 1997:245). Den vetenskapliga synen 

har, gentemot samhällets syn, fokuserat på de kommunikativa funktionerna som kroppen 

förmedlar, utan att tänka på kroppens gestaltning (Heller, 1997:246). Heller anser att denna 

syn är känslig, då kroppens rörelser hos en människa har starka inflytanden på andras 

psykofysiologi. Att be någon ändra hens beteende baseras på dessa antaganden och bör inte 

göra det då vårt beteende är kopplat till vår inre person. Heller menar att utan dessa uttryck 

så skulle individuellt kommunikativt beteende bli meningslöst (Heller, 1997:246). 

 

Att studera posering är ett klassiskt exempel på beteendeforskning inom psykologi och kultur. 

Heller skriver att posering är, vid studier kring icke verbal kommunikation, relaterat till olika 

globala gestaltningar av kroppen; stå, sitta, huka sig och ligga ner (Heller, 1997:246). Faktorer 

som att korsa eller inte korsa benen, luta sig framåt eller bakåt är till för att särskilja olika 

sorters poseringar, till exempel genom olika sätt att sitta. Heller refererar till Argyle och 

Kendom som delade in kroppens kommunikation i tre hierarkisrelaterade nivåer; (Heller, 

1997:246) 

 

 “We distinguish at the level of general orientation how individuals may adopt a 

distinctive pattern of activities appropriate for, say, an interview, a cocktail party or a 

stroll on the beach with a friend”. (Heller, 1997:247). Denna nivå avser de stående 

gester som inkluderar avstånd mellan personer, posering och rörelse. Detta formar 

intryck som kan indikera på olika handlingar (Heller, 1997:247). 

 

 “At the level of general methods or subplans we note, for instance, an interview may 

have several phases...”. (Heller, 1997:247) Den här nivån syftar på att de 

innehållande faserna inte behöver modifieras utav ens beteende, utan att de är 

konstanta. Exempelvis, intervjuns öppningsfas, då man alltid hälsar på varandra 

(Heller, 1997:247). 

 

 “At the level of knacks and dexterities, we deal with such things as sequencing of acts 

of communication. Below this level, we must analyse the actual muscular 

movements”. (Heller, 1997:247) Denna nivå avser de dynamiska gester som “ramas 

in” av de stående gesterna. Dessa gester kan inkludera ögon, hand och fingerrörelser 

(Heller, 1997:247). 

 

Heller (1997:247) menar att det, utifrån dessa tre nivåer, är möjligt att göra en biomekanisk 

analys, vilket delas upp i; “Base Level”, “Intermediary Level” och “Surface Level”. “Base Level” 

grundar sig i stabiliteten av basen och motsvarar alla kroppsdelar som rör vid stödjande ytor, 

exempelvis marken eller andra objekt (Heller, 1997:247–248). “Intermediary Level” omfattar 

oftast de kroppsdelar som sitter ovan basen. Dessa kroppsdelar är sådana som avger 

“autocontact” (icke-medvetande kontakt), exempelvis som att luta huvudet i handen, då bildar 

armen en sorts stolpe som binder samman de två delarna (Heller, 1997:248). “Surface Level” 
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är de gester som inte påverkas av basen eller sekundär kontakt. Dessa gester är de delar av 

kroppen som kan uppta andra funktioner, exempelvis handgester och ansiktsuttryck (Heller, 

1997:248). Isbister (2006) skriver att kroppen förmedlar identitet. Posering och rörelse 

avslöjar vilka vi är som sociala individer, hur vi kommer vara att interagera med och vad andra 

människor förväntar sig av oss (Isbister, 2006:167). Posering och rörelse avslöjar på så sätt, 

enligt Isbister, både tillfälliga och beständiga egenskaper (Isbister, 2006:169). 

Att kunna visa ansiktsuttryck är, enligt Isbister, en av de viktigaste grafiska delarna för att 

uttrycka en karaktär, och det är idag, tack vare utvecklad teknik, inga svårigheter med att 

ändra ett ansiktsuttryck från glad till arg (Isbister, 2006:143). Detta tillför en ny social kraft 

till datorspel då ansiktet är en av de viktigaste kommunikationskanalerna mellan människor, 

vilket är grunden i de hjärnspecifika områden som gör att man kan förstå grundläggande 

social interaktion (Isbister, 2006:143). 

Forskare som studerar området för hur människans muskler i ansiktet rör sig och fungerar 

har kommit fram till 46 påverkande rörelsefaktorer för att forma ansiktsuttryck (Isbister, 

2006:143–144). De menar på att en kombination av dessa faktorer, eller punkter, är vad som 

leder till upplevelsen av en känsla (Isbister, 2006:144). Vissa mimiska gester som påverkas av 

våra muskler är omedvetna och kallas för reflexer (Fridlund, 1994:100). Dessa reflexer 

aktiveras av hjärnas nerver och Fridlund (1994:100) menar att dessa generellt är beskyddande 

reflexer. Ett exempel är “blinkreflexen” som tillkommer då ett främmande föremål närmar sig 

ögat (Fridlund, 1994:101). Även att “gäspa” ses som en sorts försvarsmekanism, indikator eller 

som en gest för att lugna medvetandet (Fridlund, 1994:106).   

Det finns även andra faktorer som påverkar hur vi upplever ansiktsuttryck. Isbister (2006) 

anser att en av dessa är blick, något som visar oss var en individ har sin uppmärksamhet och 

vad den känner, vilket hjälper oss fatta snabba beslut och vara förberedda på vad som komma 

skall (Isbister, 2006:148). Tid och orientering kan även förmedla dominans, undergivenhet, 

uppmärksamhet, flört, intresse, saknad av intresse, inbjudan, att lyssna effektivt samt att 

grubbla över något (Isbister, 2006:145–146). Isbister (2006:149) skriver att det även är känt 

att datorspelare har förmågan att engagera sig i social inlärning vid väldesignade karaktärer, 

precis som de kan med människor, vilket kan hjälpa spelare förstå vad de skall göra. En annan 

faktor är mimik, vilket är till för att hjälpa människor, skapa samhörighet och demonstrera 

empati. ”The facial feedback hypothesis” refererar Isbister till, vilket var en av Darwins teorier 

kring hur ansiktsuttryck påverkar våra egna känslor (Isbister, 2006:149). Det testades i det 

moderna samhället genom en studie då människor fick hålla en penna i munnen hur de ville. 

De människor som höll pennan med tänderna aktiverade samma muskler som när man ler 

och upplevdes därför som roligare än de som höll pennan med sammanbitna läppar (Isbister, 

2006:149–151). På så sett visar studien att ansiktsuttryck är ett viktigt verktyg för att kunna 

väcka rätt känslor hos en spelare. Både negativa och positiva känslor kan motivera spelarens 

relationsbaserade handlingar (Isbister, 2006:157). Om dessa uttryck kan hjälpa oss förstå 

förhållanden mellan NPC:er, dvs. icke spelbara karaktärer, och spelkaraktärer, och på ett 

subtilt och intuitivt sätt hjälpa guida spelares motivation och handlingar (Isbister, 2006:154), 

varför inte applicera dessa egenskaper hos spelkaraktären. På så sätt skulle dessa förhållanden 

kanske kunna ta plats mellan spelare och spelkaraktär.  

Detta avsnitt har begränsat icke verbal kommunikation och redovisat området berörande 

mimik och kroppsspråk. Denna kunskap har applicerats på arbetets artefakt, samt fått stöd av 

bildmaterial (moodboard:s) och litterära referenser i arbetets nästkommande del. (se rubrik: 
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4. Genomförande.) Nästa avsnitt kommer ge en historisk bakgrund för universell icke verbal 

kommunikation med utgångspunkt från Darwin (1965), Ekman och Friesen (1971). 

 

2.3.2 Historisk koppling och studier kring universell icke verbal 

kommunikation 

Alan J. Fridlund (1994) menar att Charles Darwin var en av de första som kom att skriva om 

emotionella uttryck hos människor och djur i hans verk, The Expression of the Emotions in 

Man and Animals (1965). Fridlund skriver om Darwin och hur han letade efter sammanhang 

mellan människor, primater och icke primater. Han hittade gemensamma faktorer i 

kroppsliga rörelser och uttryck vilka människor delade med, exempelvis, hundar, katter och 

apor (Fridlund, 1994:14). Darwin (1965:350) skrev att de huvudsakliga uttrycken, de 

gemensamma hos både människor och djur, var medfödda eller ärvda. Därav menade han att 

inlärning och imitation hade lite, om ingen påverkan, på dessa uttryck. De utvecklas redan i 

våra tidigaste dagar och är, genom hela livet, utom vår kontroll (Darwin, 1965:350–351). 

Exempel på dessa är; att avslappning av artärer i huden får oss att rodna och att en ökad 

hjärtpuls indikerar på ilska, vilka kan ses redan hos små barn men även när de är vuxna. Detta 

faktum visar att våra mest väsentliga uttryck inte är inlärda, utan medfödda (Darwin, 

1965:351). Dock sade Darwin att vissa av dessa uttryck kräver mer övning innan de når 

perfektion, så som att skratta eller att gråta. Ytterligare bevis för ärftligheten i dessa uttryck 

var att de som föds blinda uttrycker de lika väl som dem med syn och att det därav skulle vara 

lätt att förstå att både unga och gamla från olika etniciteter/raser, både människor och djur 

uttrycker samma sinnesstämning på samma sätt (Darwin, 1965:351). 

Ekman och Friesen (1971) utgick från Darwins arbete när de började forska om ansiktsuttryck 

och dess relation till emotionella känslor. De utgick från en hypotes om att; man finner dessa 

universella ansiktsuttryck i förhållandet mellan mönstren i ansiktets muskler och specifika 

känslor (glädje, sorg, förvåning, ilska, rädsla och avsky) (Ekman & Friesen, 1971:124). Det här 

arbetets praktiska del har inspirerats av Ekman och Friesens forskning om sex universella 

ansiktsuttryck.  

För att demonstrera faktumet kring universella ansiktsuttryck valde Ekman och Friesen att 

genomföra en undersökning som skulle svara på deras hypotes. De använde sig utav 

fotografier, porträtterande människor ifrån olika kulturer, som representerade de sex olika 

uttrycken. Syftet var att se om dessa fotografier skulle tolkas på samma sätt, dvs. signalera 

samma emotionella känsla till alla observatörer, oavsett deras egen bakgrund, eller personen 

på fotografiets bakgrund (Ekman & Friesen, 1971:124). 

Man testade studien mot en rad olika kulturer (Japan, Argentina, Förenta Staterna, Chile och 

Brasilien) inklusive två icke skrivkunniga kulturer, (Sadong of Borneo och Fore of New 

Guinen) men som hade kontakt med västkulturen. Då resultatet i studien var enhälligt angav 

forskarna bevis för universella uttryck men höll deras forskning öppen för argument då det 

kunde vara så att dessa folkgrupper lärt sig tyda och förstå varandras ansiktsuttryck via 

gemensam massmedia (Ekman & Friesen, 1971:125). 

För att motbevisa detta argument var det nödvändigt att visa på att även icke skrivkunniga 

kulturer, isolerade från skrivkunniga öst och västkulturer, kunde känna igen ansiktsuttryck 

kopplade till specifika känslor. Ekman och Friesen beslutade att genomföra en studie just på 
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dessa kulturer, och valde ”The fore linguistic-cultural group of the south east highlands of New 

Guinea” där både vuxna och barn, kvinnor och män deltog (Ekman & Friesen, 1971:125). 

Undersökningen gick till följande; Man läste en historia, motsvarande endast en av de sex 

känslorna, och bad sedan respondenterna peka på det fotografi de associerade känslan från 

berättelsen med (Ekman & Friesen, 1971:126). Det visade sig att trots isolering från väst och 

österländsk kultur hade den isolerade kulturen inga problem med att relatera och förstå dessa 

uttryck, vilket stärker att det finns universella ansiktsuttryck i relation till specifika känslor 

(Ekman & Friesen, 1971:128). 

Arbetet avsåg ta inspiration från Ekman och Friesens (1971) forskning om sex universella 

utryck, var i grund är inspirerade utifrån Darwins (1965) teorier. Genom att applicera dessa 

universella uttryck i artefakten ville studien vända sig till en bred publik för att undersöka ifall 

betraktare kunde känna igen dessa icke verbala uttryck, då dessa uttryck enligt Darwin, 

Ekman och Friesens studier pekar på en universell igenkänningsbarhet. 
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3 Problemformulering  

Identifikation med spelkaraktärer i spel sker ofta genom immersion eller stereotyper. 

Karaktärer som låter oss känna identifikation är de som är mest intresseväckande och 

minnesvärda (Cohen, 2001:246). Cohen menar att man kan uppleva identifikation med 

mediala karaktärer enligt fyra dimensioner; emotionell empati, kognitiv empati, motiverande 

identifikation och absorberande identifikation (Cohen, 2001:256). Dessa dimensioner innebär 

att man delar empatiska känslor för en karaktär, delar samma perspektiv som en karaktär, 

delar karaktärens mål eller upplever sig själv som karaktären (Cohen, 2001:256).   

Detta arbete hade för avsikt att undersöka om man kunde applicera Cohens fyra dimensioner 

av identifikation på icke verbala spelkaraktärer i ett datorspel. Detta för att undersöka vilka 

känslo- och identifikationsupplevelser betraktaren kunde associera med i relation till 

karaktärernas icke verbala kommunikation (mimik och kroppsspråk). Arbetets frågeställning 

löd därav; 

 Hur kan betraktaren relatera och/eller identifiera sig med Cohens fyra dimensioner 

kring identifikation när hen betraktar stillbilder av icke verbala karaktärer som 

poserats för att förmedla olika emotionella uttryck – är någon utav dimensionerna 

lättare att applicera på icke verbala karaktärer i datorspel än vad de andra är? 

 

 Vilka känslo- och identifikationsupplevelser associerar betraktaren med i relation till 

karaktärernas icke verbala kommunikation (mimik och kroppsspråk) – 

överensstämmer de med upphovspersonens (till gestaltningarna) intentioner? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1.1 Arbetsmetod 

I det praktiska arbetet har det skapats karaktärsporträtterande stillbilder. En karaktär, 

illustrerande sex olika emotionella uttryck, har poserats via dynamisk icke verbal 

kommunikation. För att visa på en större bredd i förmedling till de emotionella uttrycken har 

karaktärerna visats i en bildserie om sex ”ögonblicksbilder”, dvs. stillbilder. 

Dessa karaktärer har tagit inspiration från Ekman och Friesens forskning om sex universella 

emotionella uttryck (rädsla, sorg, glädje, förvåning, ilska och avsky) (Ekman & Friesen, 

1971:124). Arbetets avsikt var att minst en av de universella känslorna skulle förmedlas hos 

varje karaktär. Arbetet tolkades utifrån ett västerländskt perspektiv på icke verbal 

kommunikation då bildreferenserna och litteraturen som använts har västerländskt ursprung. 

Den grafiska stilen var serieteckningsinspirerad då denna stil stöder Cohens exempel på 

fiktiva karaktärer inom dramatiska eller komiska narrativa kontexter. Den grafiska stilen tillät 

även dynamiska ansiktsuttryck och kroppsposeringar hos karaktärerna. 
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3.1.2 Utvärderingsmetod 

Undersökningen har baserats på en semistrukturerad kvalitativ intervju-metod. Det innebär 

att man på förhand har definierat de teman och frågor och följer dessa genom en intervjuguide 

(Helland et al. 2003:103). Varför den här undersökningsmetoden passade bäst för denna 

studie är då det tillåter den som intervjuar att ställa följdfrågor, beroende på informantens 

svar, vilket ger en större flexibilitet än en strukturerad intervju som bidrar med mer 

kvantifierbara resultat. Strukturerade intervjuer tillåter öppna svar från informanten, men 

skulle bli problematiska då de följer ett schema, vilket inte ger plats åt några följdfrågor 

(Helland et al. 2003:103). Då undersökningen ville ta reda på informantens upplevelser av 

identifikation och känslor är det till fördel att kunna ställa öppna följd-frågor vilket i en 

kvalitativ intervju kan ge den som intervjuar information som annars är svår att få tillgång till. 

Det kan noteras att begreppet ”informant” används, vilket vid kvalitativa intervjuer är det 

vanligaste då det handlar om att hämta information eller bli informerad av informanten 

(Helland et al. 2003:101–102). Den som intervjuar skall, genom att ställa frågor, informeras 

om informantens insikter, värderingar och reflektioner (Helland et al. 2003:102). 

Anledningen till varför ostrukturerade intervjuer valdes bort var för att informantens insikter, 

värderingar och reflektioner inte skulle falla utanför samtalets ämne (Helland et al. 2003:103). 

Till skillnad från en kvalitativ intervju hade en kvantitativ analys, som syftar på att analysera 

sådant material som kan räknas eller hanteras i form av siffor, minskat bredden av resultatet. 

Slutresultatet kan aldrig bli bättre än vad grundmaterialet tillåter (Helland et al. 2003:157). I 

den här studien har det handlat om att få ut så mycket svar från informanten som möjligt, 

vilket resulterade i att semi-strukturerade kvalitativa intervjuer passade sig bäst.   

Studien har haft för avsikt att intervjua sex personer, hälften män, hälften kvinnor och har valt 

en bred målgrupp på grund av karaktärernas ”neutrala” genus. Både vana och ovana spelare 

avsågs ingå i studien. Då det kan förekomma att vana spelare har mer erfarenhet av 

karaktärsbemötande inom spel än vad icke vana spelare har skulle det bli intressant att se ifall 

utfallet mellan dessa spelare var olika, och om de vana spelarna ansåg det lättare att identifiera 

sig med artefakten.  Informanterna har informerats om undersökningens syfte och metod. De 

fick besvara ett frågeformulär vars svar låg till grund för intervjuns följdfrågor. Intervjuerna 

skedde anonymt och informanten hade rätten att avbryta intervjun under alla 

omständigheter. Under intervjuerna togs följande utrustning med; frågeformulär, 

karaktärsgrupper, inspelningstelefon, samt intervjuarens papper med följdfrågor, det erbjöds 

även fika. Med informantens godkännande spelades intervjun in, detta för att underlätta 

analyseringen av svaren då inte allt behövde antecknas. Detta stödde eventuella 

misstolkningar och gav dessa rättvisa då inspelningarna kunde transkriberas.  

Intervjuns frågeformulär delades upp i tre delar. Introduktionen (del 1) av intervjun 

välkomnade informanten och bad hen fylla i ett frågeformulär (namn (frivillig), ålder och kön). 

Här började intervjun med att ställa frågor kring informantens datorspelsvanor. Syftet med 

denna del var att ta reda på vilken relation informanten hade till datorspel då detta kunde 

forma intressanta parametrar mellan vana och icke vana spelare. Möjligheten fanns att vana 

spelare skulle ha det lättare att identifiera sig med en spelkaraktär än vad ovana spelare skulle. 

Formulärets andra del avsåg att gestalta samtliga karaktärer och innehålla påståenden 

baserade på Cohens fyra dimensioner. Påståendena tog inspiration från Cohens (2001:256) 

exempelfrågor men utformades med fokus på karaktärer porträtterade i stillbild. Del 2 var 

ämnad att undersöka vilka upplevelser av identifikation och känslor som informanterna 

kopplade till karaktärerna. Den slutliga delen, del 3, bestod av 2 övergripande frågor vilka 
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svarade på informantens känsloupplevelser och tolkning av artefaktens emotionella uttryck. 

Intervjuerna utgick sedan med respektive frågeformulär som utgångspunkt. Här ställdes det 

ett antal följdfrågor, beroende på hur informanten svarat i frågeformuläret. Denna del avsåg 

att göra en djupare underökning av vilka upplevelser om identifikation och känslor som 

informanten kopplade till karaktärerna, samt vilka insikter, värderingar och reflektioner hen 

hade i association till karaktärerna.  
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4 Genomförande 

Detta kapitel kommer fokusera på det här arbetets artefakt, och hur den skapades för att 

kunna hjälpa till att besvara arbetets frågeställning. Artefakten som producerades bestod utav 

karaktärsporträtterande stillbilder. Bilderna bestod av en karaktär som illustrerade sex olika 

emotionella uttryck via dynamisk posering och mimik. Den icke verbala kommunikationen 

tog inspiration från Ekman och Friesens (1971:124) forskning om sex universella 

ansiktsuttryck (glädje, sorg, avsky, rädsla, förvåning och ilska). Karaktärerna hade för avsikt 

att förmedla minst ett utav dessa emotionella uttryck i en bildserie om sex ”ögonblicksbilder”, 

detta för att visa en större bredd i förmedlingen av respektive känslouttryck. 

 

4.1 Arbetsmetod och grafisk utformning 

Arbetsprocess 

Alla karaktärsgestaltningar som ingår i artefakten har skapats utifrån samma arbetsmetod, 

detta för att uppnå ett så jämlikt resultat som möjligt. Arbetsprocessen började med att skapa 

”moodboard:s” för varje enskild universell känsla (glädje, sorg, rädsla, förvåning, avsky och 

ilska) (Ekman & Friesen, 1971:124). En ”moodboard” är ett collage av bildmaterial som satts 

ihop och fungerar som en inspirationskälla och ofta en guide för att kunna producera en slutlig 

artefakt. En ”moodboard” kan bestå av både tecknade bilder, skärmdumpar, foton, text eller 

andra inspirationskällor. Anledningen till varför det valdes att skapa unika ”moodboard:s” för 

varje känsla var för att kunna identifiera gemensamma nämnare i den icke verbala 

kommunikationen, dvs. mimik och kroppsspråk. Att hitta gemensamma nämnare för 

kroppsspråk var extra viktigt då detta inte utgår från en teori på samma sätt som ”de sex 

universella ansiktsuttrycken” gör. På så sätt användes olika ”moodboard:s”, tillsammans med 

litteratur, som utgångspunkt och inspirationskälla främst för kroppsspråket (posering), men 

även mimiken, som gestaltades i artefakten. De sex ”moodboard:s” som skapats inkluderar 

både bilder på tecknade karaktärer och foton av människor. De tecknade karaktärerna 

kommer främst från det fiktiva arkad-spelet Sugar Rush, som ingår i den 3D-animerade 

filmen Röjar-Ralf (2012). Detta var för att se hur den grafiska stilen i Sugar Rush (Röjar-Ralf, 

2012) förhåller sig till icke verbal kommunikation, både kroppsspråk och mimik. I vissa fall 

var det svårt att hitta bra bildmaterial från filmen och då har bildmaterial från andra 

Disney/Pixar filmer används som komplement. Resterande bilder är fotoreferenser av 

människor. Anledningen till fotoreferenserna var för se och jämföra om det fanns ett 

gemensamt kroppsspråk hos tecknade karaktärer och ”verkliga” människor. På så sätt svarar 

arbetets ”moodboard:s” för ett gemensamt verbalt uttryck som då kan upplevas som 

trovärdigt. När samtliga ”moodboard:s” var färdigställda skapades separata skisser för varje 

känsla.  
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Alla karaktärer skapades i Adobe Photoshop (version: CC 2015) efter följande steg; 

1. Först skapades flertal ”kladdiga” skisser på olika poseringar. 

2. En utav de ”kladdiga” skisserna valdes ut för bearbetning. 

3. Den ”kladdiga” skissen tydliggjordes och här lades även ansiktsuttryck till. 

4. Det skapades tydliga linjer för karaktären där kroppsspråk och mimik tydliggjordes 

för att följa arbetes grafiska stil. 

 

 

Figur 0.1. Bilden visar arbetsprocessen från första skiss till färdigbearbetad linjeteckning 

(se appendix C för större bild). 

En tydlig och strukturerad arbetsmetod har underlättat varje steg i skapandet av artefakten. 

Det har kunnat förhindra stilskillnader och behålla en gemensam stil inför den slutgiltiga 

artefakten.  

Till en början var tanken att endast välja två versioner utav alla skisser för vidare bearbetning, 

men detta val övervägdes efter att arbetets skisser var producerade. För att visa på en större 

bredd av icke verbal kommunikation för respektive känsla valde arbetet att ta med sex 

versioner istället för två. Detta med förhoppning att karaktärsgestaltningarna skulle framstå 

som tydligare för betraktaren då känslorna skulle komma att gestaltas som en helhet, dvs. i en 

större grupp. Detta val blev även ett sätt att ytterligare kompensera stillbild för rörlig bild. Ju 

mer visuell information en betraktare får, desto mer bakomliggande information kan hen ta 

ställning till. Här är det uppenbart att en animation bidrar med mer information än en 

stillbild. Dock menar Kukkonen (2013:32) att bilder passar bättre för att förmedla en historia. 

Hennes bok handlar om hur man presenterar och förstår serier, vilket är en animation 

förmedlad i stillbilder. Då detta arbetes artefakts stillbilder inte hade möjlighet att förmedla 

ett händelseförlopp på samma sätt så skulle en grupp stillbilder passa sig bättre, snarare än 

två, då dessa kunde visa olika poser som om de vore tagna under ett händelseförlopp där en 

karaktär poserat flera gånger.   

För att kunna illustrera känslor i samband till kropp och sinne kan det vara bra att veta hur 

dessa förhåller sig till varandra. Lyle (1991:9) refererar till Dychtwald som identifierade fem 

typer av ”kroppsklyvningar”. I dessa ingår, höger och vänster hjärnhalvor som den första 

(Lyle, 1991:10). Resterande fyra syftar på kroppens indelningar och är, under/överkropp, 

fram/bakkropp, huvud/kropp och bål/lemmar (Lyle, 1991:10–14). Genom att vara medveten 

om dessa indelningar har arbetes artefakt kunnat förstå och applicera kraftfulla poseringar för 

varje kategori utan att glömma av något, vilket skulle kunnat bli ett problem annars. Det har 

varit extra värdefullt för studien då artefakten syftat på att, delvis, fånga rörliga stillbilder. Då 

talar man om ”pregnant moments”, en term som används inom serie-skapande och innebär 
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att man illustrerar de mest effektfulla rörelserna innan en händelse (Kukkonen, 2013:14–15) 

(se figur 0.1).  

Grafisk utformning 

Den grafiska stilen och det grafiska uttrycket bestämdes redan i första stadiet av arbetet. Detta 

för att kunna skapa en helhetsbild av hur artefakten kunde komma att se ut. Stilen skulle vara 

en linjeteckning i svarta med något varierande storlek på linjen, medan det grafiska uttrycket 

skulle inspireras av ”cartoony” stil. Till en början var tanken att karaktärernas utförande skulle 

vara i gråskala, då det skulle skapas mer 3-dimisionell form i och med ljus och skugga. Arbetet 

valde att avstå att använda gråskala helt och hållet och endast illustrera bilderna i linjeföring 

då det ansågs tydligare för betraktaren att kunna läsa av den icke verbala kommunikationen i 

kroppsspråket och mimiken (se figur 0.2). 

 

 

Figur 0.2. Bilden visar hur artefakten valde att endast utföra karaktärerna i linjeteckning 

för en tydligare illustration. 

Det var viktigt att se hur artefakten på ett så bra sätt som möjligt skulle kunna besvara 

frågeställningen och vetskapen om dess utformning kom att förenkla arbetsprocessen. Då 

Cohen (2001:249) talar om fiktiva karaktärer i narrativa, komiska och dramatiska texter 

etablerades en stil passande för detta.  Det grafiska uttrycket inspirerades av karaktärerna i 

Sugar Rush, ett fiktivt spel som förekommer i Disneys långfilm Röjar-Ralf (2012) (se figur 

0.3). Det grafiska uttrycket valdes då karaktärernas gestaltning och kroppsuppbyggnad är 

barnlik och söt. Isbister skriver att den mänskliga fördomen ”baby-face” medför att människor 

upplever andra människor med ”baby-faces” som mer godhjärtade och pålitliga (Isbister, 

2006:10). Stora ögon och runda kinder skapar tillsammans med ett barns kropp ett formspråk 

som är relativt förenklat, vilket tydliggör karaktärers uttryck inom spel (Isbister, 2006:11). Det 

passar sig då vikten av arbetet innebar att vara tydlig i karaktärernas uttryck och inte fokusera 

på karaktärernas genus, utan snararare hålla karaktärsgestaltningarna öppna för fri tolkning. 

Trots detta har arbetet varit medvetet om att det grafiska uttrycket kunnat ha olika effekt på 

de olika emotionella uttrycken och att detta kunnat påverka tolkningen av 

karaktärsgestaltningarna.  
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Figur 0.3. Bilden illustrerar inspirationskällan för det grafiska uttrycket. Karaktären 

Vanellope von Schweetz, från det fiktiva spelet, Sugar Rush, i filmen Röjar-Ralf (2012). 

Ett ”cartoony” grafiskt uttryck möjliggör att man kan applicera dynamiska ansiktsuttryck och 

kroppsposeringar på karaktärerna, vilket Rubens (1987:196), som refererar till Harrison, 

menar ska ha större effekt då illustratören använder sig utav assimilering. Assimilering 

innebär att tekniker som överdrift och deformering används för att interpolera verklig 

gestaltning till fantasifylld gestaltning (Rubens, 1987:196). Rubens skriver att en ”cartoon”, 

dvs. tecknad figur, förr i tiden innebar en preliminär skiss, men att termen i samtiden har fått 

innebörden av en underhållande och överdriven teckning (Rubens, 1987:196). ”The cartoon” 

karaktäriseras av överdrift, motsägelse och förenkling (Rubens, 1987:196). Dessa element 

applicerades för detta arbetes artefakt. Genom att applicera dessa element kan man skapa ett 

medium som lätt kan upptäckas och förstås utav en bred publik på grund av människans 

förmåga att förstå abstraktioner baserade på tecken och symboler, vilket nämndes under 

bakgrundskapitlet (Rubens, 1987:196).  

Då fokus i det här arbetet var karaktärernas icke verbala kommunikation (mimik och 

kroppsspråk), inkluderades det inga ytterligare designelement i artefakten. Det innebar att 

karaktärerna endast gestaltades i linjeföring, utan kompletterande frisyrer, kläder etc. Detta 

var ett medvetet designval för att man endast skulle kunna betrakta och bedöma karaktären 

utifrån dess icke verbala kommunikation. Förutom den här faktorn följde artefakten 

karaktärerna i Sugar Rush (Röjar-Ralf, 2012) proportioner och kroppsuppbyggnad. I nästa 

avsnitt kommer de genomförda designvalen för den icke verbala kommunikationen att 

diskuteras. Dessa inkluderar både kroppsspråk och mimik.  
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4.2 Designvalen för den icke verbala kommunikationen  

 

4.2.1 Designval för det emotionella uttrycket glädje 

För karaktärsgestaltningarna som inspirerats av det universella uttrycket ”glädje” var det lätt 

att hitta bildmaterial och etablera en bild av hur glädje gestaltats. I den ”moodboard” som 

skapades för denna känsla använder sig, i stor del, samtliga bilder utav uttrycksfulla, öppna 

rörelser och poseringar (se figur 0.4). Enligt Backlund (1991:95) uppfattas en öppen kropp i 

allmänhet som omfamnande och välkomnande, samtidigt som den inger trygghet och 

säkerhet. 

 

 

 
Figur 0.4. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”glädje”. 

 

Ett ”glatt ansikte” är en utav de känslor som är bevisad vara igenkänningsbar världen över. 

Det innebär att mer än en, om inte alla kulturer uttrycker känslan i ansiktet på snarlika sätt, 

så lika att man kan förstå vad en annan människa menar (se rubrik: 2.3.2 Historisk koppling 

och studier kring icke verbal kommunikation). Detta uttryck består ofta utav ett leende eller 

skratt där ögonen kan variera från uppspärrade till kisande eller slutna. Hos ”verkliga” 

människor brukar det skapas skrattgropar eller ögonrynkor, vilket kan ses på fotografierna.  

Då artefaktens stil var ”cartoony” och huden ofta slät framkommer dessa rynkor inte på 

samma sätt. Dock valdes det att tillföra en del små rynkor för att förstärka vissa ansiktsdrag i 

mimiken, främst kring ögonbryn och ögon (se figur 0.5). Gratch och Melo (2009:188) menar 

att rynkor är ett av de tillägg som påverkar psykologiska manifestationer för känslor. När man 

ska skapa trovärdiga virtuella människor är det därför viktigt att ha med rynkor som är en 

naturlig sidoeffekt när människor uttrycker sig (Melo & Grath, 2009:188).  
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Figur 0.5. Bilden visar hur små rynkor används för att förstärka mimiken i ansiktet. (se 

cirklar). 

 

Kroppsspråket har främst inspirerats av uttrycksfulla och öppna rörelser då dessa upplevs mer 

inbjudande, vilket nämndes tidigare enligt Backlund. Isbister skriver även om 

”expressiveness” (uttrycksfullhet) och refererar till Gallaher som menar att det inkluderar 

varierande och energiska rörelser (Isbister, 2006:171). Detta har använts när 

karaktärsgestaltningarna poserats. I flertal poseringar för ”glädje” har det använts rörlig 

stillbild. Med det syftade arbetet på bilder där man kan se eller känna att en viss rörelse är 

igång, som om rörelsen fångats på bild. ”Squash and stretch” är en utav Disneys tolv 

animationsprinciper som kan hjälpa till att applicera rörelse och liv i en animation (Johnston, 

& Thomas, 1981:47 & 1981:129). Då känns animationen bra och ser bättre ut, vilket då upplevs 

mer verkligt menar Johnston och Thomas (1981:129). 

 

 

Figur 0.6. Bilden visar den färdiga karaktärsgruppen ”glädje”. Bilden visar hur rörelse 

fångats i ”ögonblicksbilder”. 
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”Glädjes” poseringar syftar även på att ta plats, vara bestämda eller i motsats vara lätta och 

uppåtsträvande. Navarro (2008:63–64) menar att ”gravitationsmotstridande” rörelser 

framträder när vi är exalterade eller glada. Dessa visar sig med studs, pekande tår eller hopp 

när vi rör oss eller poserar (Navarro, 2008:63–64). Dessa uttryck kan även ses som 

gemensamma nämnare i ”glädjes” ”moodboard”. Vanligt är utsträckta armar med spretande 

fingrar eller knytnävar i en segerpose, vilket är något som därav applicerats på artefakten för 

”glädje”.  

 

4.2.2 Designval för det emotionella uttrycket sorg 

I The Illusion of Life, Disney Animation (1981), skriver författarna om hur animatörerna 

skapade scenen i Snövit och de sju dvärgarna (1937), då Snövit ligger i en kista och dvärgarna 

samlats runt henne och uttrycker sin sorg. För denna scen menade de att dvärgarna skulle 

röra sig så lite som möjligt. Istället fokuserade de på sorgsna ögon, slutna ögon och tårar, vilket 

var allt som behövdes för att etablera rätt emotionella känsla (Johnston & Thomas, 1981:477). 

Om man med sådana enkla medel kan skapa en starkt emotionell scen med hjälp av rörliga 

bilder är det lätt att förstå hur man kan applicera dessa på stillbild. Genom att applicera 

bortvända blickar upplevs karaktärer som mer blyga eller undergivna, menar Backlund 

(1991:86).  

 

 

Figur 0.7. Bilden visar hur artefakten för ”sorg” använder sig av bortvända nedstämda 

blickar. 

Detta designelement har kunnat hjälpa att etablera en nedtryck och ensam känsla i 

karaktärsgestaltningarna och har förstärkts i de tunga, hängande kroppsrörelserna som 

Backlund också menar upplevs som undergivna (Backlund, 1991:92). Hon skriver att sänkta 

huvuden och kutande axlar är något som tyder på nedslag (Backlund, 1991:92). Precis som 

Backlund skriver kan detta element ses som ett av de mest övertygande om man kollar på de 

gemensamma nämnarna i denna kategoris ”moodboard” (se figur 0.8).  
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Figur 0.8. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”sorg”. 

Precis som de tänkte när de skapade scenen i Snövit har detta arbete försökt applicera små 

och mindre framträdande poseringar på de sorgsna karaktärerna. Genom att ta upp en liten 

yta med sin kropp upplevs man som avskild och tillbakadragen. Isbister (2006:28) använder 

begreppet ”indifferent person” och avser då en person som med ansikte och kropp visar att de 

inte vill bli inblandade eller ha kontakt med någon annan.  

 

 

Figur 0.9. Bilen visar den färdiga karaktärsgruppen ”sorg”. 
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För att framställa karaktärerna med ett övertygande slutet kroppsspråk har det här arbetats 

med tyngd i kroppsposeringarna. Detta har gestaltats i nedåtsträvande poseringar som Lyle 

menar är en kroppshållning som orsakas av känslor som skuld och sorg (Lyle, 1991:14). Det 

kan även noteras att antal karaktärsgestaltningar undviker ögonkontakt med betraktaren, som 

tidigare nämnt. Detta ingår i Isbisters tabell om undergivenhet. Hon menar att mindre 

ögonkontakt, slutna poseringar samt egenberöring ingår i tabellen (Isbister, 2006:32). Dessa 

faktorer kan även ses i arbetets ”moodboard”, och det är främst armar som använts som 

”barriär”. En barriär är något, ofta ett föremål, som avgränsar en människa från en annan 

(Backlund, 1991:94). Då artefakten inte skulle inkludera några objekt har syftet varit att 

illustrera dessa barriärer på andra sätt. Bilderna som ingår i artefakten för ”sorg” har då 

arbetat mycket med armar och ben, vilket även tas upp av Backlund (1991:96). Dock är det 

Navarro som hänvisar till termen ”the torso shield”, vilket inkluderar att använda våra armar 

som barriärer (Navarro, 2008:91). Att kunna applicera barriärer har varit ett viktigt 

komplement för att kunna tillämpa slutna poseringar. Dessa karaktärsgestaltningar har alltså 

arbetat mot ”expressiveness”, som tidigare nämndes under rubriken: 4.2.1 Designval för det 

emotionella uttrycket glädje. 

 

4.2.3 Designval för det emotionella uttrycket avsky 

 

 

Figur 1.0. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”avsky”. 

Nienhaus och Döllner (2005:40) menar att statiska stillbilder representerar mycket mer än en 

färdigställd 3D miljö. Illustratören inkluderar visuella element som visar en rörelse, var 

indikerar på dåtida eller framtida händelser eller pågående aktiviteter. Det kan guida 

betraktarens uppmärksamhet och hjälpa hen förstå ett visuellt händelseförlopp endast genom 

att betrakta en stillbild (Döllner & Nienhaus, 2005:40).  
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Figur 1.1. Bilden illustrerar ett exempel på en stillbild som använder sig utav rörelse 

(Döllner & Nienhaus, 2005:40). 

 

Precis som bildexemplet ovan visar (se figur 1.1) har detta arbete arbetat med att fånga en 

rörelse i en stillbild, dock utan assisterande objekt. Istället har artefakten för ”avsky” syftat på 

att få fram rörelse med hjälp av riktning på olika kroppslemmar. För att förstärka en direktion 

i en bild använder serier sig mycket av olika riktningar, som att börja en rörelse från vänster, 

framifrån och att avsluta den från höger, sedd bakifrån (Kukkonen, 2013:18). Detta kan ses i 

en karaktärs kroppsriktning, dvs. vilket håll karaktären lutar sig åt, vilket är ett av de 

framgående designelementet för dessa karaktärsgestaltningar. Navarro refererar till ”the torso 

lean”, alltså lutningen på kroppen, och menar att detta uppstår då man lutar sig iväg från något 

stressande eller ovälkomnande (Navarro, 2008:86). På den ”moodboard” som skapats för 

”avsky” är det tydligt att flertal karaktärer använder sig av ”the torso lean” och det har därav 

tagits ut som en gemensam nämnare för karaktärsgestaltningarna. Detta är alltså en icke 

verbal signal för att undvika oönskade och otrevliga händelser eller föremål, menar Navarro 

(2008:86–87). 
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Figur 1.2. Bilden visar den färdiga karaktärsgruppen ”avsky”. 

Även här har artefakten delvis kunnat arbeta med barriärer, på samma sätt som i samband 

med känslouttrycket ”sorg” (se rubik: 4.2.2 Designval för emotionella uttrycket sorg). Genom 

att posera armar och händer framför kroppen har arbetet kunna förstärka känslan av att stöta 

bort någonting. Detta har tillsammans med ”the torso lean” kunnat skapa en stark känsla för 

avsky i artefakten. I den ”moodboard” som skapats för ”avsky” framgår karaktärer som både 

använder sig av ”lätta fötter” och stadiga ben. På grund av det har detta applicerats på 

artefakten för ”avsky” för att illustrera både konfronterande och spontant bortåtriktade 

reaktioner i relation till känslan avsky. För att kunna förstärka intrycket av att dessa 

karaktärer blir oväntat konfronterade har designelementet av asymmetri kunnat appliceras i 

ansiktet. Här syftar Ekman på ”ensidiga uttryck”, som bara gestaltas på ena sidan av ansiktet 

(Ekman, 2001:144). Detta har arbetet främst kunnat applicera genom att karaktärerna höjer 

på ena ögonbrynet. Ekman (2001:144) menar att detta är ett tecken, precis som att blinka med 

ena ögat, och att det utstrålar ett skeptiskt intryck. De asymmetriska ansiktsuttrycken 

upplever arbetet ha kunnat ge mer liv åt artefakten för ”avsky”, samtidigt som de kunnat 

förstärka uttryck som vanligtvis utrycks i ord. Ekman (2001:102) menar att tecken kan 

användas istället för ord, eller när man inte kan använda ord. Arbetet har trots det försökt att 

undvika att använda för många tecken då dessa ofta varierar mellan olika länder, grupper och 

organisationer (Ekman, 2001:102). 

 

4.2.4 Designval för det emotionella uttrycket ilska 

Den del av artefakten som inspirerats av den universella känslan ”ilska” har främst använt sig 

av breda och tunga rörelser. Isbister (2006:171) refererar till Gallaher som talar om begreppet 

”expansiveness”, vilket syftar på rörelser där kroppen tar upp mer yta. Detta gäller inte bara 

rörlig bild, utan kan även fångas på stillbild, vilket är något som artefakten för ”ilska” har 

arbetat med. Breda och tunga rörelser har applicerats främst då de får aggressiva karaktärer 
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att framstå som hotfulla och mäktiga. Navarro menar att konfronterade människor delar på 

benen, både för att få en god balans men också för att ta upp mer yta (Navarro, 2008:66). 

Detta återses även som en gemensam nämnare i denna ”moodboard”, och därför har arbetet 

valt att applicera dessa icke verbala uttryck på artefakten.  

 

Figur 1.3. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”ilska”. 

För att karaktärsgestaltningarna skulle kännas balanserade och hotfulla tog artefakten för 

”ilska” hjälp av ”power-poses”. En ”power-pose” är ett sätt att uttrycka makt via icke verbala 

signaler och omfattar utbredda och öppna poseringar, vilket tillåter kroppslemmarna att ta 

mer plats för att öka en karaktärs kroppsmassa (Carney, Cuddy, & Yap, 2010:2). Detta ger ett 

intryck av att personen i fråga är mäktig (Carney, Cuddy & Yap, 2010:1). ”Power-poses” kan 

även användas i positiva sammanhang och har där delvis applicerats på känslan ”glädje”. Dock 

har ”power-poses”, för detta arbete, varit mest relevant att applicera som ett aggressivt 

designelement. Då poseringarna för ”ilska” förmedlar mer balans och makt än de för ”glädje”, 

blev det mer naturligt att applicera detta designelement hos dessa karaktärsgestaltningar.   
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Figur 1.4. Bilden visar den färdiga karaktärsgruppen ”ilska”. 

Viktigt för den här delen av artefakten var även att inte glömma av ansiktsuttrycken. För den 

här delen av artefakten har dessa kunnat förstärkas med hårda och stirrande blickar, vilka har 

förstärkts med djupt v-formade ögonbryn. Bergsten och Vipsjö (2014:79) menar att 

undersökningar har visat att karaktärer som besitter dessa upplevs som mer hotfulla och 

aggressiva. En stirrande blick kan jämföras med en örn och upplevs tränga igenom ängslan 

och ge upphov till vrede (Bergsten & Vipsjö, 2014:78). Även Lyle (2014:12) talar om hur ilska 

lagras i spänningar. Artefakten ”ilska” har avsett att applicera dessa i 

karaktärsgestaltningarnas ”power-poses”. När man är på sin vakt så stelnar kroppen från 

fötterna ända upp i nacken för att vara beredd på att agera som skydd, skriver Lyle (2014:12). 

Detta har då artefakten ämnat förmedla ända upp och in i karaktärsgestaltningarnas mimik. 

 

4.2.5 Designval för det emotionella uttrycket förvåning 

Den största utmaningen i arbetet har varit att utforma känslouttrycket ”förvåning”. Till en 

början tolkade arbetet det engelska ordet ”suprise” som både förvåning och överraskning. 

Genom att göra designvalet av att bara fokusera på förvåning kunde artefakten undgå att 

gestalta karaktärer som uttryckte överraskning, vilket kunde misstolkas för det emotionella 

uttrycket ”glädje”, och därav bilda en gemensam helhet (se figur 1.5). 
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Figur 1.5. Bilden visar hur arbetet valde bort det verbala uttrycket för ”överraskning” (till 

vänster) gentemot ”förvåning” (till höger). 

Choi, Kim, Lee och Shin (2006:639 & 1981:47) menar att animationsprincipen ”anticipation”, 

som också är en utav Disneys 12 animationsprinciper används för att skapa övertygande och 

uttrycksfulla animationer i 2D-grafik. För de flesta animatörer är en ”anticipation”-posering 

en förberedande pose inför handlingen. Detta har arbetet valt att använda i relation till 

”förvåning”, då uttrycket ofta förekommer i de sammanhang då oväntade händelser sker. På 

så sätt får karaktärsgestaltningarna per automatik en posering som upplevs vara en 

”anticipation”-pose. Choi m.fl. skriver att de flesta betraktare förväntar sig en ”anticipatory 

action” innan själva handlingen (Choi et al. 2006:639–640). Det vill säga, en rörelse som 

bygger upp en handling. Anledningen till att de flesta förväntar sig detta är för att en 

”anticipatory action” ger publiken visuella ledtrådar om vad som kommer att hända (Choi et 

al. 2006:639–640).   

Detta är något som artefakten för ”förvåning” har haft extra nytta av att använda, då det går 

fortare och blir tydligare för publiken att ta in vad artefakten gestaltar (se rubrik: 4.1 

Arbetsmetod och grafisk utformning.). Genom att applicera ”anticipatory actions” menar Choi 

m.fl. att man kan skapa en effektfull animation (Choi et al. 2006:640). Eftersom man kan 

bryta ner en 2D animation till alla dess enskilda bilder kan man se vilka poseringar som är 

”anticipatory actions” och därav har arbetet kunnat skapa effektfulla ”ögonblicksbilder” för 

det emotionella uttrycket ”förvåning”.  

När det gäller karaktärsgestaltningarna kring ”förvåning” har det här arbetats med flertal 

kombinerade tekniker som tagits upp under föregående rubriker. Dessa 

karaktärsgestaltningar har arbetat med stela och frusna poseringar, som är en reaktion på 

förberett självförsvar (se rubrik: 4.2.4 Designval för det emotionella uttrycket ilska). Navarro 

(2008:112) menar att frusna poseringar är en naturlig reaktion om man vill undgå att framstå 

som en måltavla. Detta har varit till hjälp för artefakten då arbetet tolkat förvåning som ett 

tillfälligt känsloläge där människan arbetar med att läsa av situationen, och i det sambandet 

vill inte en ”caught of guard” (oförberedd) person framstå som en måltavla. På grund av det 

har även dessa karaktärsgestaltningar försökt fånga rörelse i bild, vilket diskuterats tidigare. 

Här var det dock ett medvetet designval att fånga onaturliga rörelser, vilket känslouttryckets 
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”moodboard” illustrerar bra. Gemensamma nämnare var att samtliga karaktärer, på grund av 

frusna poseringar, upplevdes som onaturliga, dvs. att dessa rörelser och poseringar inte 

tillhörde karaktärernas normala rörelsemönster. Dessa rörelser är då inte en del av Gallahers 

nyckelpunkter om människors rörelsemönster, och kan därför inte förutspås (Isbister, 

2006:171).  

 

 

Figur 1.6. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”förvåning”. 

Trots att det handlar om frusna poseringar så framgår även viktlösa och lätta poseringar. Detta 

faller in under vad som diskuterades under rubriken: 4.2.1 Designval för det emotionella 

uttrycket glädje, och har här kunnat vara en ledtråd om tillfälliga hopp eller förvånande 

rörelser. Om man tittar på arbetets ”moodboard” kan man se hur samtliga karaktärer har en 

oförutspådd eller chockerande reaktion på något, ofta på en oväntad händelse eller nyhet. 

Navarro menar att det är svår att fejka kropplemmarnas reaktioner när vi upplever sådana 

känslor och därav upplevs dessa gravitets lyftande rörelser som genuina (Navarro, 2008:65). 
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Figur 1.7. Bilden visar den färdiga karaktärsgruppen ”förvåning”. 

Mimiken förstärker de genuina uttrycken, då dessa inte heller upplevs som onaturliga, vilket 

diskuterades tidigare. Backlund (1991:88) menar att våra verkliga känslor läcker ut i snabba 

grimaser. Dessa mimiska gester är inte lika vanliga att använda sig av i vardagen. I kontrast 

till leendet som vi flitigt använder för att dölja andra uttryck och känslor så framstår de 

förvånade uttrycken endast då vi är tankspridda eller lever oss in i vår egen värld (Backlund, 

1991:88 & 97). Genom att ta ut de gemensamma nämnarna från ”moodboard” har artefakten 

för ”förvåning” starkt kunnat arbeta med uppspärrade ögon och ”att tappa hakan”. Detta 

designval anser arbetet har förenklat och stärkt det faktum att det är en emotionell reaktion 

på en händelse och det har även kunnat tillföra mer liv och tanke till karaktärerna. Det har då 

kunnat förenkla förmedlingen av karaktärernas budskap.  

 

4.2.6 Designval för det emotionella uttrycket rädsla 

 

Med den universella känslan ”rädsla” som inspiration har detta arbete arbetat fram ”lätta” 

karaktärsposeringar, liknande de uppåtsträvande poseringarna som diskuterades under 

rubriken: 4.2.1 Designval för det emotionella uttrycket glädje. Med det syftade det här arbetet 

på lätta fötter, som är redo att springa eller dra sig undan. Navarro påstår att våra fötter 

motsvarar vårt sinne och menar att det finns en naturlig anledning till det. Att reagera på hot 

är en överlevnadsinstinkt som lever kvar än idag och det är anledningen till varför människor 

vill springa eller sparka (Navarro, 2008:54). Dessa exempel kan återses i arbetets 

”moodboard”, likaväl som man kan se att rörliga fötter och ben är frusna eller stela. Isbister 
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refererar till Laban som anser att bundna rörelser är kontrollerade och ofta stela (Isbister, 

2006:171). Dessa tecken finns även som gemensamma nämnare från ”rädslans” ”moodboard” 

och har därför varit ett viktigt designelement att få fram i karaktärsgestaltningarna.  

 

 

Figur 1.8. Bilden visar den ”moodboard” skapad för det emotionella uttrycket ”rädsla”. 

Utmaningen för denna kategori har främst varit att hitta en balans mellan rörliga och stela 

rörelser då rädsla kan ha olika verbala uttryck beroende på rädslans utgångspunkt. Det kan 

tänkas ha varit en brist i val av de bilder som inte illustrerar anledningen till den uppstående 

rädslan, utan att det hade varit ett bättre val att veta källan bakom rädslan. Samtidigt kan det 

anses onödigt att ta med då Kukkonen (2013:10–11) talar om visuella ledtrådar, ”principle of 

closure” (se figur 1.9), som kan få en betraktare att sluta cirkeln och förstå sammanhanget. 

Hon menar att även om vi inte får en exakt uppfattning så kan vi ana vad som är mest troligt 

att ske i det sammanhanget (Kukkonen, 2013:11). 

 

 

Figur 1.9. Vi upplever bilden ovan som en cirkel genom att sluta luckorna i formen. 

 

 

 



 
34 

Genom att tillåta blickar som tittar bort kan man även dirigera en betraktare i en bild 

(Kukkonen, 2013:13). Även om bilderna inte innehåller kompletterande karaktärer eller 

objekt så kan blicken användas som en visuell ledtråd för att betraktaren skall förstå att det är 

något, utanför bild, som har skrämt karaktären. Som tidigare nämnt kan denna effekt av 

”pregnant moment” väcka betraktarens intresse och förbereda betraktaren på framtida 

handlingar. 

 

Figur 2.0. Bilden visar den färdiga karaktärsgruppen ”rädsla”. 

Karaktärsgestaltningarna för den emotionella känslan ”rädsla” som ingår i artefakten har alla 

fått designval att ha armarna tätt intill kroppen eller längs med sidan. Utöver att dessa är 

gemensamma nämnare som syns på känslouttryckets ”moodboard” så skriver Navarro att vi 

använder oss av dessa rörelser när vi är upprörda eller rädda. Armarna faller då längs sidan 

eller dras in över bröstet. Detta sker per automatik på grund av överlevnadsinstinkt att skydda 

sig själv då verklig fara hotar (Navarro, 2008:111–112). 

För att kunna förstärka ansiktsuttrycken har artefakten ”förvåning” använt förminskade 

pupiller och uppspärrade ögon. Här skapas det en dynamik mellan storleksförhållandet på de 

stora ögonen och de små pupillerna, vilket gör att de upplevs som ännu mindre. Man skulle 

kunna dra en parallell med ”low-power-poses”, vilket då är motsatsen till en ”power-pose”, 

som nämndes under rubriken: 4.2.4 Designval för det emotionella uttrycket ilska.  Dessa poser 

kan användas exempelvis, för uttrycket sorg, där ihopsjunkna poser som tar liten yta 

dominerar. Om man i motsats till stora pupiller applicerar små pupiller så strider dessa emot 

element som ”expansiveness” och ”power-poses” och kan då upplevas på samma sätt som en 

”low-power-pose”. Arbetet har alltså kunnat applicera teorier om posering även i artefaktens 

ögon.   
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4.3 Reflektion kring arbetsprocessen och det färdiga resultatet 

För samtliga karaktärsgestaltningar som ingår i artefakten har det varit viktigt att kunna 

applicera dynamiska ansiktsuttryck och poseringar. Stor överdrift har tillämpats i bilderna för 

att undvika, vad Bergsten och Vipsjö citerar Hartas att mena, ”…life-less, predictable, 

cardboard cut-out characters that seems to pop up in every other game”. (Bergsten & Vipsjö, 

2014:87) Artefakten har ändå valt att inspireras utav både tecknade karaktärer och foton av 

människor, vilket har ansetts viktigt för att kunna identifiera samspelta gemensamma 

nämnare. Vad som finns i den animerade fantasivärlden måste även kunna återses i 

verkligheten för att vara övertygande. När Walt Disney bad om realistiska karaktärer ville han 

ha en karikatyr utav verkligheten (Johnston & Thomas, 1981:65–66). En illustratör tolkade 

hans mening rätt när han sa; ”’I don’t think he meant realism.’ I think he meant something 

that was more convincing, that made a bigger contact with people…”. (Johnston & Thomas, 

1981:66) Walt Disney var alltså ute efter en trovärdig bild utav verkligheten, vilket är en 

anledning till varför både tecknade karaktärer och foton av människor använts i artefaktens 

”moodboard:s”. Det var då naturligt att använda både manliga och kvinnliga referenser i 

samtliga ”moodboard:s” för att kunna evaluera de gemensamma nämnarna hos båda könen 

och på så sätt få artefakten att gestalta en icke verbal kommunikation för en bredare publik. 

Då stillbild normalt befinner sig i underläge i jämförelse med rörlig bild/film menar Bergsten 

och Vipsjö att de kan motsvara varandra. Om man tar ut en stillbild från en serieruta upplevs 

den stillbilden ofta som mer livlig än om man tar ut en stillbild från en film. Anledningen till 

detta menar Bergsten och Vipsjö (2014:97) beror på att bildskaparen till stillbilden har större 

möjlighet att använda sig utav kombinerade och tänjda rörelser. Trots att artefakten må ha 

haft ett annat utfall om rörlig stillbild hade använts, så har det valts att för denna studie endast 

applicera icke verbal kommunikation i stillbilder. Som tidigare nämnt under genomgången av 

arbetsmetoden har arbetets avsikt varit att uppfylla konkurrensen gentemot rörliga bilder 

genom att skapa flera versioner (”ögonblicksbilder”) av samma karaktär, där betraktaren kan 

uppleva flera sidor utav karaktärens icke verbala kommunikation. På så sätt strävade arbetet 

efter att uppfylla de krav om ”squash and stretch” och ”anticipation poses” (se rubriker: 4.2.1 

Designval för det emotionella uttrycket sorg & 4.2.5 Designval för det emotionella uttrycket 

förvåning) som kan ses i animation, dock är det ingen självklarhet om arbetet gjort det.  

För att betraktaren skall kunna få en klarsyn och bedöma karaktärerna utefter deras icke 

verbala kommunikation har det varit väsentligt att presentera dem på ett tydligt sätt, vilket 

har med ”staging” att göra. ”Staging” är ytterligare en av Disneys 12 animationsprinciper och 

innebär kort; en tydlig presentation av en idé. Artefakten har då främst syftat på 

igenkänningsbara personligheter och tydliga uttryck som kan påverka betraktaren (Johnston 

& Thomas, 1981:47 & Rubens, 1987:53). Under denna kategori faller designvalet av det 

grafiska uttrycket in igen. Det var viktigt att betraktarna både skulle kunna identifiera sig med 

och lätt tolka karaktärernas icke verbala kommunikation. Då förenklade geometriska former 

ökar människors förmåga att förstå information var det viktigt att bibehålla 

karaktärsgestaltningarnas kroppsspråk relativt stilistiskt och abstrakt (Rubens, 1987:196). 

Det kändes då naturligt att utnyttja ”baby-faces”, vilket används inom spel för att tydligt kunna 

förmedla känslor till betraktaren, vilket togs upp i samband med diskussionen kring 

designvalen rörande emotionella känslan ”glädje” (se rubrik: 4.2.1 Designval för den 

emotionella känslan glädje). Det uppenbara valet blev då att illustrera barnlika karaktärer, 

som i verkligheten både besitter något mer neutral och förenklad kroppsform än vuxna, samt 

har de uttrycksfulla ansiktsdragen. Guo, Guo, & Li (2013:293–294) genomförde en 
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undersökning och menar att unga personer uttrycker ansiktsuttryck mer korrekt än äldre. 

Äldre människor uttrycker sig inte lika effektivt, utan mer nedtonat än yngre. Dessutom menar 

de att rynkorna på äldre inte har samma elasticitet vilket kan få ett ansiktsuttryck att ändra 

form (Guo, Guo, & Li, 2013:294).  

 

Många av de designval som diskuterats (se underrubriker kring: 4.2 Designvalen för den icke 

verbala kommunikationen) har varit väsentliga som en helhet för hela arbetet. Dessa har alltså 

applicerats på samtliga karaktärsgestaltningar inom de olika känslorna, även om det är mer 

påtagligt i vissa utav artefaktens karaktärsgestaltningar. Syftet har inte varit att dela upp de 

icke verbala designelementen utan snarare att se vilka som framkommer hos de olika 

uttrycken. Detta har främst gjorts genom inspiration från de olika ”moodboard:s”, med 

litteraturreferenser som stöd. I denna rapport har det dock valts att dela upp olika 

designelement under de olika rubrikerna för att undvika alltför stor repetition, men det 

betyder inte att dessa element inte kan ses i andra bilder gällande andra känslor. Artefakten 

har syftat på att skapa så uttrycksfulla icke verbala signaler som möjligt, både gällande 

kroppsspråk och mimik. Ett subjektivt val av referensbilder och tolkningar av dessa har 

påverkat vilka icke verbala signaler som karaktärsgestaltningarna återger. Här var arbetet 

medvetet om att även det grafiska uttrycket kunde påverka om de emotionella uttrycken hos 

artefakten fick positiva eller negativa effekter. Arbetet var en tolkning utifrån ett västerländskt 

perspektiv på icke verbal kommunikation där bildreferenser och litteratur användes som 

utgångspunkt för illustrationerna. Därav var denna studie endast en tolkning utav icke verbal 

kommunikation och medveten om att detta icke verbala uttryck kunde skicka olika signaler. 

 

Detta arbete har gjorts som en del utav en efterforskning inom karaktärsdesign, och fokuserat 

på hur betraktare identifierar sig med karaktärer som illustrerar icke verbal kommunikation. 

Arbetet har medvetet valt att begränsa sig till en västerländsk syn av icke verbal 

kommunikation. Detta innebär att studien själv har valt vilket material, vilka källor och 

referensbilder som framgår i de ”moodboard:s” som representeras i arbetet och som 

artefakten har byggt på. Som tidigare nämnt har studien avsett kompensera rörlig bild i 

stillbild genom att visa sex olika ”ögonblicksbilder” av samma karaktär (se rubrik: 4. 

Genomförande), men studien kan inte svara för om detta har uppfyllts. Arbetet har i grund 

utgått från Ekman och Friesens (1971) forskning om sex universella ansiktsuttryck och har 

kompletterat forskningen kring de mimiska gesterna med litteratur om kroppsspråk. Då det 

inte finns en vetenskaplig uniform teori kring kroppsspråk har arbetet valt att delvis använda 

källor som bygger på beprövad erfarenhet. För att kompensera för antaganden om dessa 

källors faktakunskap har detta arbete valt att stärka dessa påståenden med gemensamma 

nämnare hos flertal bilder (se ”moodboard:s”). 
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Figur 2.1. Den färdigställda karaktären i samtliga ”ögonblicksbilder” för varje känslouttryck 

(se figurer: 0.6, 0.9, 1.2, 1.4, 1.7 & 2.0). 
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5 Utvärdering 

Arbetet hade för avsikt att genomföra en undersökning kring hur väl en betraktare/spelare 

kan identifiera sig med icke verbala karaktärer, i det här fallet karaktärer som uttrycker icke 

verbal kommunikation i form av mimik och kroppsspråk. Denna undersökning utgick ifrån 

Cohens fyra grunddimensioner för identifikation; 

 Emotionell empati - förmågan att känna vad karaktären känner och dela dessa känslor 
med karaktären. 

 Kognitiv empati - förmågan att dela karaktärens perspektiv (ta karaktärens plats) eller 
förstå karaktären och motiven bakom dess handlingar. 

 Motiverande identifikation - att internalisera eller dela karaktärens mål. 

 Absorberande identifikation - få känslan av att vara karaktären eller att tillfälligt tappa 
själv-medvetandet och föreställa sig historien som att man vore en av karaktärerna 
(Cohen, 2001:256).  

 

Syftet var att ta reda på om betraktare kan uppleva identifikation utifrån någon av dessa 

dimensioner, samt ta reda på vilken eller vilka av dessa som var lättast att identifiera sig med 

en karaktär på. Studien ville även undersöka vilka känslo- och identifikationsupplevelser som 

betraktaren upplevde när hen betraktade artefakten, och om dessa överensstämde med 

upphovspersonens intensioner. 

För att hjälpa till att besvara arbetes frågeställning skapades en artefakt baserad på karaktärer 

uttryckande icke verbal kommunikation (mimik och kroppsspråk). Arbetet inspirerades av 

Ekman och Friesens (1971:124) sex universella känslouttryck (glädje, sorg, avsky, ilska, 

förvåning och rädsla) och därför skapades sex versioner av samma karaktär. Versionerna 

skulle visualisera varsitt universellt känslouttryck. För att visa på fler sidor av känslouttrycket 

som karaktären skulle förmedla så illustrerades sex olika ”ögonblicksbilder” av respektive 

karaktärsversion (se figur 2.1). 

I detta kapitel kommer genomförandet av undersökningen att presenteras. Kapitlet kommer 

även redogöra för undersökningens resultat och analysen av resultatet.  

5.1 Utformningen av intervjuernas frågeformulär 

Frågeformuläret som användes vid intervjuerna var uppdelat i tre delar; information, 

påståenden och separata frågor.   

Den första delen utav frågeformuläret frågade om informantens ålder, kön, om de godtog att 

intervjun spelades in för undersökningssyfte, samt om informantens datorspelsvanor och 

erfarenheter. Dessa frågor redovisas i Appendix E. 

Den andra delen bestod utav 12 stycken påståenden, vilka var baserade på Cohens (2001) fyra 

dimensioner. Varje dimension hade lika många påståenden, dvs. totalt tre stycken. Utifrån en 

skala på 1-5, där 1 var lägst och 5 var högst, skulle informanten svara på hur väl hen tyckte att 

påståendet överensstämde med de olika karaktärsgrupperna. Informanten kunde även ringa 

in ”ingen åsikt” om hen ville. Samtliga 12 påståenden var de samma för varje karaktärsgrupp. 

Det fanns inte möjlighet för informanten att ringa in flera svar utan hen kunde endast ringa 
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in en siffra på skalan, eller alternativet ”ingen åsikt.” Påståendena utgick från Cohens fyra 

dimensioner på följande sätt; 

De första tre påståendena, 1-3, motsvarade ”emotionell empati” och utgår därför från 

känslomässiga relationer till karaktären. Påstående 4-6 utgick från ”kognitiv empati” och 

undersökte informantens förståelse för karaktärens perspektiv och handlingar. Påstående 7-9 

undersökte hur vidare informanten kunde föreställa sig eller dela karaktärens ambitioner, och 

utgick alltså från ”motiverande identifikation”. De sista påståendena, 10-12, motsvarade 

”absorberande identifikation” och undersökte informantens förmåga att vara eller vilja vara 

karaktären. Samtliga påståenden som informanten ombads svara på redovisas under rubrik: 

5.5. Resultatet utav undersökningen (Se Appendix D för en komplett transkribering av 

informanternas kommentarer under intervjuerna).  

Den tredje delen bestod utav tre separata frågor var informanten skulle svara på vilken 

karaktärsgrupp hen kunde identifiera sig mest, respektive minst med, samt vilka emotionella 

känslouttryck hen trodde att varje karaktärsgrupp skulle representera. Informanten kunde 

endast välja en karaktärsgrupp på de första två frågorna. På den tredje frågan kunde 

informanten skriva i en eller flera känslor.  

 

5.2 Pilotstudie 

I denna studie genomfördes en pilotintervju för att ta reda på hur väl frågeformuläret och 

följdfrågorna fungerade och om informanten förstod och kunde ge relevanta svar. Det var ett 

bra beslut då det gav arbetet tid att se styrkor och upptäcka brister i metodens utförande och 

hinna korrigera och förbättra dem till de kommande intervjuerna. Pilotstudien som 

genomfördes spelades inte in utan det togs anteckningar på de svar informanten gav.  

Under pilotintervjun framgick det tydligt vilka följdfrågor som behövdes och därefter 

utformades en mall utifall dessa potentiella följdfrågor skulle bli relevanta i kommande 

intervjuer. Det gav ett bra underlag för att skapa bättre struktur på följdfrågorna, även om 

dessa kom att variera beroende på informanternas svar. Den enda följdfrågan som beslutades 

att alltid ställas inför de slutliga intervjuerna var om informanten upplevde de olika 

karaktärsgrupperna som negativa, positiva eller neutrala. 

En annan viktig punkt som pilotstudien gav insikt till var hur väl påståendena och frågorna i 

frågeformuläret fungerade. Då dessa frågor var viktiga för att få ut värdefulla resultat och 

besvara arbetets frågeställning lades det tyngd i utformningen av dessa. Eftersom att 

pilotstudien genomfördes utan problem vid förståelse av dessa så behölls samtliga 12 

påståendes som dem var. Den kommentar som dök upp under pilotintervjun var att en del 

påståenden var relativt lika i sin utformning, något som arbetet varit medveten om. Då 

påståendena är baserade på Cohens fyra dimensioner kring, emotionell empati, kognitiv 

empati, motiverande identifikation och absorberande identifikation var det viktigt att de 

påståenden kopplade till varje dimension representerade just den dimensionens syfte och 

egenskaper. På grund av detta valdes det att inte ändra på påståendena, utan behålla dessa 

som dem var då informanten ändå förstod och kunde ge relevanta svar på samtliga 

påståenden. 
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De delar av frågeformuläret som reviderades inför de slutliga intervjuerna var del 1 och 3. För 

arbetes egen information och fördel, lades det till fler frågor kring informantens spelvana och 

spelerfarenhet i del 1. Den tredje delen döptes om från ”övergripande frågor” till ”separata 

frågor” och här lades det även till en motfråga i, ”vilken karaktärsgrupp man kunde identifiera 

sig minst med”, då det inför diskussionen skulle bli intressant att jämföra skillnader mellan 

dessa. 

 

5.3 Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 

De kvalitativa intervjuerna utfördes i en tyst hemmamiljö, både för informantens 

bekvämlighet och koncentration. Förberedelserna inför intervjun innebar att informanten fick 

reda på intervjuns upplägg och syfte, samt en genomgång av hur frågeformuläret som de bads 

att fylla i var upplagt och hur detta skulle fungera.  

Informanterna som deltog var inte medvetna om att de 12 påståendena som fanns på 

frågeformuläret utgick ifrån dessa dimensioner och de fick inte heller information om vilka 

emotionella uttryck artefakten symboliserade. Den information informanten fick var endast 

att det rörde sig om dess egen identifikation med karaktärsgrupperna och detta skedde utifrån 

egen tolkning utav påståendena. Om informanten inte hade några frågor så inleddes 

intervjuprocessen med frågeformuläret. Informanterna erbjöds även fika för en mer 

avslappnad miljö. 

Informanten fick genomföra frågeformulärets alla delar utan observation för att fritt kunna 

svara som hen ville utan att känna någon press eller stress. Det fanns ingen tidsbegränsning, 

utan informanten kunde ta den tid hen behövde. Intervjuaren fanns närvarande, men inte 

observerande, utifall informanten behövde fråga någonting. 

I samband med att den andra delen i frågeformuläret skulle besvaras ombads informanten 

betrakta artefakten, en karaktärsgrupp i taget, och svara på samtliga påståenden. Varje 

informant fick betrakta karaktärsgrupperna i olika ordning, detta för att varje karaktärsgrupp 

skulle ha samma förutsättningar inför en första betraktelse.  

För den tredje delen fick informanten möjlighet att betrakta alla karaktärsgrupper samtidigt 

för att besvara vilka karaktärsgrupper hen identifierade sig mest och minst med, vilket 

möjliggjordes då samtliga karaktärsgrupper visades på separata A4 papper. Ingen del utav 

intervjuprocessen var digital, utan hela processen skedde manuellt.  

Efter informanten var klar med ifyllnaden av frågeformuläret förbereddes intervjun. Om 

informanten godtagit att intervjun spelades in, vilket samtliga deltagande informanter gjorde, 

så spelades intervjun in med hjälp av en applikation på mobiltelefonen. Inspelningarna var till 

fördel över anteckningar, då det tog lång tid att anteckna under pilotintervjun. Inspelningarna 

underlättade även arbetet för transkribering och citat från informanterna då intervjuaren 

kunde gå tillbaka och lyssna på vad respektive informant sade.   

Följdfrågorna som ställdes började med att fråga om hur bekväm och erfaren informanten var 

med spel.  Därefter ställdes olika följdfrågor för samtliga påståenden. Alla följdfrågor var inte 

nödvändiga att ställa i de fall då de var irrelevanta eller informanten redan givit svar på frågan. 

Den enda följdfråga som var bestämd var om informanten upplevde de olika 

karaktärsgrupperna som negativa, positiva eller neutrala. Här tilläts informanterna svara mer 
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än ett utav begreppen, samt kombinera dem.  De följdfrågor som stod till grund under 

intervjuerna finns att ta del av i Appendix E. Intervjuerna avslutades med att tacka 

informanten för dess tid och deltagande i undersökningen.  

 

5.4 Generell information om informanterna 

Urvalet av informanter baserades på en ung urvalsgrupp i en ålder mellan 17 och 24 år. Det 

var inte nödvändigt och arbetet var inte beroende av att använda en ung publik, men det 

ansågs som en fördel för arbetet då unga informanter kunde tänkas ha mer varierande 

erfarenheter utav spel. Då arbetet strävade efter att ha med lika många män som kvinnor i 

undersökningen skulle det även här bli intressant att se om det fanns en stor skillnad mellan 

de två olika grupperna. Det var då, även här, relevant att intervjua informanter med olika 

erfarenhet av karaktärsbaserade spel, dvs. spel som innehåller mänskliga karaktärer, för att ta 

reda på om informanter med större spelvana skulle ha lättare att identifiera sig med 

karaktärsgrupperna än de med mindre erfarenhet.  

Studien hade för avsikt att intervjua sex stycken personer, vilket studien även gjorde. Arbetet 

lyckades hitta informanter där hälften var män och hälften var kvinnor, vilket passade sig bra 

då det skulle främja karaktärernas ”neutrala” genus. De informanter som deltog hade även 

olika erfarenhet utav karaktärsbaserade spel. 

 

Tabell 1. Tabellen visar informationen om de informanter som deltog. 

Informant: Kön: Ålder: Erfarenhet av karaktärsbaserade 

(människor) spel: 

Informant 1 Kvinna 20 Spelvan med mindre erfarenhet 

Informant 2 Man 17 Spelvan med mindre erfarenhet 

Informant 3 Man 19 Spelvan med mer erfarenhet 

Informant 4 Man 23 Spelvan med mer erfarenhet 

Informant 5 Kvinna 23 Spelvan med mindre erfarenhet 

Informant 6 Kvinna 24 Spelvan med mer erfarenhet 
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5.5 Resultatet utav undersökningen 

Under detta avsnitt kommer resultatet utav undersökningen att presenteras.  Informationen 

kommer att struktureras så att varje dimension redovisar för sig. Informanten har svarat på 

påståendena kring de fyra dimensionerna utifrån en skala mellan 1-5. Om informanten satt en 

1:a innebär det att hen valt det lägsta på skalan och inte håller med om påståendet, medan en 

5:a är det högsta på skalan och innebär att informanten instämmer helt med påståendet. Om 

informanten valt att ringa in ”ingen åsikt” har detta räknats som 0 (noll) och alltså inte gett 

några poäng. De gånger ”ingen åsikt” har ringats in har informanternas svar på följdfrågorna 

varit extra viktiga att utläsa.  

 

Resultat: Emotionell empati  

 

Tabell 2-4. Tabellerna visar de sammanställda resultaten från alla informanters åsikt av 

påståendet.  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 5 5 4 5 5 5 

Informant 2 4 2 1 4 2 4 

Informant 3 5 5 5 4 4 5 

Informant 4 5 4 4 5 4 5 

Informant 5 5 5 3 5 4 4 

Informant 6 5 5 5 5 5 5 

Total: 29 26 22 28 24 28 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 5 5 4 5 5 5 

Informant 2 4 4 1 3 2 4 

Informant 3 5 5 5 3 4 4 

Informant 4 4 5 2 4 4 5 

Informant 5 5 5 1 2 4 4 

Informant 6 4 5 2 2 4 5 

Total: 27 29 15 19 23 27 

 

 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 5 5 5 4 4 

Informant 2 4 4 4 5 3 4 

Informant 3 5 5 4 5 5 5 

Informant 4 5 5 5 5 5 5 

Informant 5 5 5 5 5 5 5 

Informant 6 5 5 5 5 5 5 

Total: 28 29 28 30 27 28 

 

Med undantag för ”sorg” ”avsky” och ”förvåning” har samtliga emotionella uttryck blivit 

rankade en fyra eller högre. Informant 1 menade att det var lätt att uppleva ”emotionell 

empati” då hon kunde relatera till sina egna erfarenheter och upplevelser. Hon tyckte även att 

det var lätt att uppleva empatiska känslor på grund av att hon själv upplevt dessa känslor, samt 

att artefakten var tydlig med att förmedla det.  

Informant 2 upplevde att det var lätt att relatera och känna medkänsla för en del 

karaktärsgrupper då även han upplevt samma känsla och dessa var tydliga. Han gav lägre 

poäng på ”sorg”, ”avsky” och ”förvåning”. För ”sorg” menade informant 2 att han inte brukade 

känna de känslorna så ofta, medan det för ”avsky” var att han upplevde att karaktären betedde 
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sig dåligt och uttryckte negativa känslor. Informant 2 hade svårt att tolka ”förvåning” och gav 

den låg respons på grund utav att han inte förstod vad karaktären ville förmedla.  

Informant 3 gav samtliga karaktärsgrupper en 4 eller högre med undantag för ”Ilska” som fick 

en 3:a en gång, anledningen då han hade velat ha mer information för att kunna känna en 

större empati för karaktären och dess handlingar.  

Informant 4 hade endast svårigheter med empatiska känslor för ”avsky” då han menade att 

känslan avsky kändes som en känsla med brist för empati och sympati, och att det då blev en 

bristande empati.  

Informant 5 och informant 6 gav även dem låga poäng för ”avsky” och ”ilska”. De upplevde att 

”avsky” kändes som en elak karaktär medan ”ilska” kändes som en negativ, arg, känsla, vilket 

informant 5 uppgav hon själv skulle bli irriterad på.  

Överlag så fick samtliga påståenden om ”emotionell empati” högt poäng. Endast ”avsky” och 

”ilska” fick lägre poäng än 20 när det kom till empatiska känslor, vilket informanterna uppgav 

berodde på negativa känslor i relation till karaktären.  

 

 

Tabell 5. Tabellen visar en översikt av den totala summan för ”emotionell empati”. 
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Resultat: Kognitiv empati 

 
Tabell 6-8.  Tabellerna visar de sammanställda resultaten från alla informanters åsikt av 

påståendet. 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar.  

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 4 4 4 3 4 

Informant 2 4 4 4 4 3 5 

Informant 3 5 4 4 4 5 5 

Informant 4 5 3 4 5 5 5 

Informant 5 5 4 4 3 4 4 

Informant 6 4 4 4 5 5 5 

Total: 27 23 24 25 25 28 

 

 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 5 3 4 4 3 4 

Informant 2 4 3 4 4 3 4 

Informant 3 5 4 3 4 5 4 

Informant 4 5 4 5 5 4 4 

Informant 5 5 5 4 4 5 4 

Informant 6 5 4 5 5 5 5 

Total: 29 23 25 26 25 25 
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Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 3 4 4 3 4 

Informant 2 4 3 1 3 3 5 

Informant 3 5 3 3 4 5 5 

Informant 4 5 5 4 5 5 4 

Informant 5 4 4 3 3 4 4 

Informant 6 3 3 5 4 4 5 

Total: 25 21 20 23 24 27 

 

Resultatet för ”kognitiv empati” visade även det på en överlag genomgående identifikation för 

de olika karaktärsgrupperna. Endast ”avsky” har fått under medelvärdet då det fått en 1:a. 

Informant 2 motiverade med att sätta en 1:a då han tyckte att det kändes som att karaktären 

inte gått igenom särskilt mycket, utan bara var allmänt dryg och trodde sig bättre än alla 

andra. Informant 2, 3, 5, som satte 3:or på flertal karaktärsgrupper menade att de kunde förstå 

och föreställa sig en situation eller karaktärens tankar och perspektiv, men inte motivet vad 

som skulle göra att karaktären skulle bete sig på ett sådant sätt, eller vilken specifik situation 

det skulle vara. Ett återkommande citat var, ”Jag kan föreställa mig en situation, men jag vet 

inte vad.” Detta var genomgående samtliga karaktärsgrupper även om ”Ilska”, ”förvåning”, 

”sorg” och ”avsky” fick flest lägst poäng.  

Denna dimension fick dock, generellt, höga poäng. Anledningen menade informanterna 

berodde på att det var lätt att föreställa sig en situation, även om de inte med säkerhet kunde 

säga vad det var. Informanterna drog även kopplingar till dem själva och menade att detta var 

vad som underlättade att de kunde placera in karaktären i olika situationer.  

Informant 1 och 5 påpekade att de tyckte att tydligheten i karaktärens uttryck förenklade dess 

förståelse av karaktären, situationen och vad karaktären gått igenom.  

”Bilden är tydlig, karaktären är ledsen och det känns då som att jag kan förstå ett sorgset 

tankesätt samt att jag kan placera in karaktären i många olika situationer.” - Informant 5 om 

”sorg”. 
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Tabell 9. Tabellen visar en översikt av den totala summan för ”kognitiv empati”. 
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Resultat: Motiverande identifikation 

 

Tabell 10-12.  Tabellerna visar de sammanställda resultaten från alla informanters åsikt av 

påståendet. 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 Ingen åsikt 3 3 4 2 

Informant 2 5 1 1 2 1 2 

Informant 3 5 1 1 3 2 2 

Informant 4 Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Informant 5 5 Ingen åsikt 1 1 1 Ingen åsikt 

Informant 6 5 Ingen åsikt 2 3 3 2 

Total: 24 2 8 12 11 8 

 

 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 5 Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 5 1 

Informant 2 5 1 1 2 1 1 

Informant 3 5 1 1 1 2 1 

Informant 4 Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Informant 5 5 Ingen åsikt 1 1 1 Ingen åsikt 

Informant 6 5 Ingen åsikt 2 3 2 1 

Total: 25 2 5 7 11 4 
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Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 3 4 4 3 2 

Informant 2 5 2 1 3 2 4 

Informant 3 5 1 1 1 2 2 

Informant 4 Ingen åsikt 2 2 Ingen åsikt Ingen åsikt 2 

Informant 5 4 1 1 1 3 2 

Informant 6 2 5 2 2 4 4 

Total: 20 14 11 11 14 16 

 

Resultatet för ”motiverande identifikation” var det enda då informanterna använde 

alternativet ”ingen åsikt”. Informant 4, som ringade in ”ingen åsikt” flest gånger, beskrev 

tydligt att han inte kunde utläsa några ambitioner utifrån ett uttryck. Han menade att detta 

inte var karaktärsbyggande och att han inte kunde få en full karaktärsbild, vilket då 

resulterade i att han varken ville uppnå eller kände att karaktären speglade hans egna 

ambitioner då han inte förstod vad karaktären skulle kunna ha för ambitioner. Den 

karaktärsgrupp som fick lägst poäng, alltså flest ”ingen åsikt” var sorg och de övriga 

informanterna höll med om att det var svårt att veta vad karaktären skulle kunna ha för 

ambitioner och ville heller inte uppnå dem då de kändes negativa.  

Överlag fick samtliga karaktärsgrupper relativt lågt poäng, vilket berodde på, utom 

överstående, flertal anledningar. Informant 6 återanvände uttrycket, ”… karaktären känns inte 

så ”approachable”, medan informant 2 och 3 inte upplevde sig själva utifrån de emotionella 

känslorna. Undantaget var för karaktärsgruppen ”glädje”, vilken var den enda gruppen att 

summera 20 eller mer. Informant 1 menade att det var lätt att tänka sig in i en situation och 

därav viste hon vilka ambitioner karaktären hade och hur den kände. Alla informanter, 

beskrev ”glädje” med positiva kommentar och associerade det även med positiva ambitioner. 

Några kommentarer informanterna gav löd följande; 

”Den känns som en som siktar högt!” – Informant 5. 

”Karaktären känns glad och ”carefree”, vilket man strävar efter!” – Informant 6. 

”Man vill ju vara glad. Glädje smittar av sig och känns som en positiv ambition!” – Informant 

2. 
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Tabell 13. Tabellen visar en översikt av den totala summan för ”motiverande identifikation”. 
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Resultat: Absorberande identifikation 

 

Tabell 14-16.  Tabellerna visar de sammanställda resultaten från alla informanters åsikt av 

påståendet. 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 3 4 3 5 2 

Informant 2 5 2 1 3 2 4 

Informant 3 5 1 1 1 2 2 

Informant 4 4 1 3 1 2 1 

Informant 5 5 4 3 3 4 3 

Informant 6 3 5 4 4 5 4 

Total: 26 16 16 15 20 16 

 

 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 4 3 2 3 4 2 

Informant 2 4 2 1 3 2 4 

Informant 3 5 1 1 1 2 1 

Informant 4 3 2 1 1 3 1 

Informant 5 4 1 1 1 1 2 

Informant 6 2 5 2 2 4 3 

Total: 22 14 8 11 20 13 
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Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

Informant: Glädje Sorg Avsky Ilska Förvåning Rädsla 

Informant 1 5 1 4 2 4 2 

Informant 2 4 1 1 1 2 2 

Informant 3 5 1 1 1 2 1 

Informant 4 4 1 1 1 1 1 

Informant 5 5 1 1 1 1 1 

Informant 6 5 1 1 4 3 2 

Total: 28 6 9 10 13 9 

 

Även för ”absorberande identifikation” var det emotionella känslouttrycket ”glädje” det som 

fick bäst poäng. Samtliga informanter, med ett vagt undantag för informant 6 menade att de 

själva såg sig själv som karaktären då det såg sig själva som glada personer. Informant 6 

menade att det var tillfälligheter, men menade att glädje ändå var något som hon strävade 

efter. Samtliga informanter menade att det skulle vara kul att vara den karaktären då de 

beskrev den med glädje och positiva egenskaper.  

Resterande emotionella uttryck fick betydligt lägre summa, var flertal poänggav med en 1:a. 

På påstående 12, vilket var att ”tänka sig att vara den karaktären” är antalet 1:or dominerande. 

Informant 1 var ensam om att tänka sig in i ett spelsamanhang och gav det emotionella 

uttrycket ”sorg” en 1:a för att hon inte ville spela som en ynklig karaktär utan vara cool. 

Anledningen till att de flesta informanter gav lågt poäng på påstående 12 var för att de 

associerade dessa med negativa känslor som de själva inte skulle vilja ha. Mer än en informant 

drog reflektionen till att det är bättre att vara glad. De känslouttryck som fick lägst summering 

var ”sorg”, ”avsky” och ”rädsla”, med ”ilska” och ”förvåning” hack i häl. Informanterna 

uttryckte deras åsikter följande; 

”Det är inget jag strävar efter” – Informant 6 om ”sorg”.  

”Nej, för karaktären utstrålar negativitet,” – Informant 3 om ”avsky”. 

”Nej, det är svårt att utföra rätt handlingar om man är rädd,” – Informant 2 om ”rädsla”.  

Påstående 10 och 11 fick överlag högre poäng än påstående 12. Många informanter menade att 

de tidigare eller tillfälligt upplevt sig själv som dessa karaktärer då de upplevt samma känsla. 

”Avsky” var en utav de karaktärsgrupper som fick sämre poäng. Informant 1, 4, 5 och 6 menade 

att de skulle kunna bete sig så ibland, medan informant 2 och 3 ansåg att de aldrig skulle bete 

sig så som den karaktären.  
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Tabell 17. Tabellen visar en översikt av den totala summan för ”absorberande identifikation”. 
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Resultat: Identifierbara karaktärsgrupper  

När informanterna ombads svara på de separata frågorna om vilken karaktärsgrupp de 

identifierade sig själva minst, respektive mest med blev resultatet följande (se tabell 10). Den 

karaktärsgrupp som blev vald flest gånger var karaktärsgrupp A, vilken motsvarade det 

emotionella uttrycket ”glädje”. 5 av 6 informanter valde karaktärsgrupp A som mest 

identifierbar. Informant 1 motiverade sitt svar med, ”Jag valde den för att det var den som 

visade glädje och kände glädje och det upplever jag att jag gör ofta för jag är en väldigt glad 

person.” Även informant 3 motiverade hans val med att karaktärsgruppen var den bästa 

representationen av honom själv. Informant 5 menade att hon valde karaktärsgrupp A då det 

var den glada karaktären och en karaktär som hon skulle vilja dela mål med. Hon uttryckte sig 

att, ”Det verkar vara ”awesome”!” Informant 2 och informant 4 valde karaktärsgrupp A då 

karaktärsgruppen var den gladaste utav alla karaktärsgrupper, där informant 4 

kommenterade att han ”…valde den för att jag tycker om att vara glad och positiv.” Informant 

6 var den enda informant som valde en annan karaktärsgrupp. Hon valde karaktärsgrupp B, 

vilket motsvarar den emotionella känslan ”sorg”. Informantens motiv bakom valet var 

följande, ”Jag tror det är för att jag känner igen mig mest i den känslan. Det är den känsla jag 

känner oftast, och jag skulle ha mycket gemensamt med den.” 

De karaktärsgrupper som var minst populära, dvs. blev valda som minst identifierbara 

grupper var karaktärsgrupp C, som 3 stycken informanter valde, följt utav karaktärsgrupp F 

som valdes utav 2 stycken informanter, samt 1 informant som valde karaktärsgrupp C. Dessa 

grupper representerade ”Avsky”, ”Rädsla” och ”Glädje”. Informant 2, 4, och 5 valde 

karaktärsgrupp C, ”avsky”. Informant 2 menade att han valde den karaktärsgruppen då den 

kändes ”bitchig” och ”dryg”, vilket han menade att hen själv aldrig skulle uttrycka. Informant 

4 var inne på samma spår och valde ”avsky” då han menade att han inte brukade känna den 

känslan på samma sätt som dom andra. Informant 5 motiverade hennes vald med att, ”Den 

kändes elak och äcklad, två saker jag upplever som negativa. Jag funderade på den ledsna, 

men hellre ledsen än elak, det måste man vara ibland.”  

Informant 1 och 3 valde karaktärsgrupp F, ”rädsla” och båda informanterna menade att deras 

val berodde på att de inte upplevde den känslan särskilt ofta. Informant 3 sa ”…jag känner mig 

ganska säker i mig själv” och informant 1 sa att ”Jag känner mig inte så rädd.”. Återigen var 

det informant 6 som valde annorlunda. Hon valde karaktärsgrupp A, ”glädje” och uttryckte 

sig följande, ”För att jag är bitter. Jag tror seriöst det. Inte för att jag aldrig känner känslan, 

utan för att jag tror att jag hade blivit irriterad på personen”.  

 

Tabell 18. Tabellen visar vilka karaktärsgrupper som informanterna kunde identifiera sig 

mest och minst med. 
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Resultat: Känsloupplevelser och emotionella uttryck  

När informanterna ombads svara på en sista fråga, vilken var, ”Vilka emotionella 

känslouttryck hen trodde att respektive karaktärsgrupp skulle representera” var dess svar i de 

flesta fall överensstämmande med upphovspersonens intensioner. För de flesta uttryck 

menade infromanterna att det var tydligt vilket uttryck karaktären uttryckte, och att det var 

motivet bakom deras svar. En del infromanter refererade istället till karaktärernas icke verbala 

uttryck och menade att detta tydliggjorde vilken känsla karaktären visade. De påpekade, bland 

annat, karaktärernas öppna respektive slutna kroppsspråk och uppgav även att vissa mimiska 

gester, så som ögon, mun och ögonbryn var övertygande för just den känslan. Totalt kunde 

informanterna pricka in ”rätt” emotionell känsla genom att använda rätt beskrivande ord mer 

än dubbelt så många gånger som de hade fel. Om man tillåter synonymer för de universella 

känslouttrycket ökade den siffran till 80% korrekta tolkningar. I återkommande fall visar 

resulatet att infromanterna upplevde den känsla som karaktären visade, och även kringgående 

känslor (se tabeller 19-25). 

I nedanstående tabeller redovisas samtliga känsloupplevelser som infromanterna upplevde 

och även de emotionella uttryck de trodde att karaktärsgrupperna skulle representera. 
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Tabell 19-25. Tabellerna visar infromanternas känsloupplevelser, samt de emotionella 

uttrycken de trodde karaktärsgrupperna skulle representera. 

Informant 1: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glädje, lycka, nöjd, stolthet, klarat av något Glädje, lycka 

Sorg Ledsamhet, sorg, besvikelse, nedstämd Ledsen, sårad, besviken 

Avsky ”Blä”-känsla, förakt, avsmak, något som är äckligt Förakt 

Ilska Arg, tjurig, inte få som man vill, småtjurig Ilska, tjurig 

Förvåning Smårädsla, fundersamhet, nyfikenhet, häpen Rädd, nyfiken, förvånad 

Rädsla Rädsla, olika grad av rädsla Livrädd 

 

 

Informant 2: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glad, stolt, lycklig att vara den man är Glad 

Sorg Ånger, be om förlåtelse, ställa allt till rätta Ånger 

Avsky Att dissa, bete sig illa, negativa känslor ”Bitch” 

Ilska Arg, ilska Arg 

Förvåning Olika känslor, ”Har jag gjort något fel-känslan” ”Har jag gjort något fel?” 

Rädsla Rädsla Rädd 
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Informant 3: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glädje, frihetskänsla, uppnått sitt mål, lever i nuet Lycka, självsäkerhet 

Sorg Negativa känslor, inte lycka, ängslighet, ledsen, 

otrygghet, orolighet 

Ledsen, ängslig 

Avsky Står över alla andra, känner sig bättre än andra, 

pricken över i 

Snobbig, ”pricken över i” 

Ilska Arg, argumenterar, sur, överlägsen  Arg, ogillar någon eller någon 

situation 

Förvåning Rädsla, fundersamhet, osäkerhet Osäker, tankeställande 

Rädsla Rädd, osäker Rädsla, osäkerhet 

 

 

Informant 4: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glädje. Övergodhet, avslappnande Glädje 

Sorg Sorg, ångest, osäkerhet Sorg 

Avsky Stark avsky, förvirrad Avsky 

Ilska Ilska, förvirrad Ilska 

Förvåning Osäkerhet, förnärmad, fundersam, osäkerhet Osäkerhet 

Rädsla Rädsla. osäkerhet Rädsla 

 

 

Informant 5: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glädje. Lycka. Överlägsenhet, stolthet Glädje, lycka 

Sorg Ledsamhet, osäkerhet Ledsen 

Avsky Äcklad, avsky, överlägsenhet Avsky, äcklad 

Ilska Förbannad, irriterad Ilska 

Förvåning Överraskad, förvånad Förvånad 

Rädsla Rädsla, förvåning, osäkerhet Rädsla 



 
58 

   

Informant 6: Känsloupplevelser Emotionella uttryck 

Glädje Glädje Glädje 

Sorg Att vilja uppmuntra, va snäll mot karaktären, ta hand 

om den, sorg 

Sorg 

Avsky Avsky, inte ”approachable” Avsky 

Ilska Avvaktande, aggressiv. Nyfiken, ilska, hotfull, ”back 

off”-känslan 

Ilska 

Förvåning Nyfiken, förvåning, förundran Förvåning 

Rädsla Rädsla, orolighet, nyfikenhet Rädsla 

 

 

Tabell 26 redovisar statistiken för vilka emotionella känslouttryck som infromnaterna 

prickade rätt. Resultatet pekar på att ”rädsla,” ”ilska,” och ”glädje” var de tydligaste 

emotionella uttrycken för infromanten att läsa av. Även ”sorg” hade god tolkningsbarhet då 

synonymen ”ledsamhet” accepterades. ”Avsky” höjde sin igänkänningsbarhet genom att godta 

termen ”förakt” och endast det emotionella uttrycket ”förvåning” förblev oförändrad. 

Resultatet redogör alltså att denna känsla var den mest svårtolkade för samtliga informanter 

då endast hälften av informanterna förstod det emotionella uttrycket. Detta innebär att, i de 

fall då informanterna hade fel, så upplevde de andra känsloupplevelser än vad karaktären 

hade för avsikt att förmedla. 
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Tabell 26. Tabellen visar vilka emotionella uttryck informanterna gav rätt och fel svar på. 

 

5.6 Analys av resultatet 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att analyseras. Det kommer även 

analyseras hur utformningen av artefakten kan ha påverkat resultatet. Nedan analyseras varje 

dimension för sig i relation till arbetets frågeställning. 

Frågeställningen löd följande;   

 Hur kan betraktaren relatera och/eller identifiera sig med Cohens fyra dimensioner 

kring identifikation när hen betraktar stillbilder av icke verbala karaktärer som 

poserats för att förmedla olika emotionella uttryck – är någon utav dimensionerna 

lättare att applicera på icke verbala karaktärer i datorspel än vad de andra är? 

 

 Vilka känslo- och identifikationsupplevelser associerar betraktaren med i relation till 

karaktärernas icke verbala kommunikation (mimik och kroppsspråk) – 

överensstämmer de med upphovspersonens (till gestaltningarna) intentioner? 
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Tabell 27. Tabellen visar en översikt av den totala summan för samtliga fyra dimensioner. 

 

Emotionell empati 

”Emotionell empati” var den av Cohens fyra dimensioner som var lättast för informanterna 

att identifiera sig med. ”Emotionell empati” är förmågan att känna eller dela känslor med en 

karaktär (Cohen, 2001:256). Flertal informanter påpekade att karaktärens olika emotionella 

uttryck var mycket tydliga, något som de använde som motiv för att uppleva identifikation. 

Cohen (2001:256) menar att hans dimensioner får en ökad identifikationseffekt mellan 

betraktare och karaktär ifall intensiteten hos dem är större. Detta framgår i det här arbetets 

resultat eftersom att de flesta informanterna upplevde artefakten som tydlig. Det skapades 

alltså en större intensitet mellan betraktaren och karaktären, vilket påverkade arbetets 

resultat av informanternas positiva identifikationsupplevelser. En stor del av arbetets resultat 

visar alltså att frågan, ”hur” betraktare identifierar sig med icke verbala karaktärer, är 

beroende av tydlighet. 

 

Arbetet syftar då på, som tidigare nämnt under rubrik, 2.3 Introduktion till icke verbal 

kommunikation, att det ”otalade språket” är mycket viktigt för människors förmåga att 

kommunicera. I många fall är detta dominant över den verbala kommunikationen (Buller, 

Burgoon & Woodhall, 1996:3). Resultatet från arbetet kan se att den icke verbala 

kommunikationen har varit framgångsrik i att förmedla olika emotionella känslor till 

betraktaren. På så sätt har detta arbete visat samma faktor som Buller, Burgoon och Woodhall 

talar om. De menar att framgångsrika relationer är beroende av det icke verbala uttrycket och 

förståelsen av icke verbala kommunikation (Buller, Burgoon & Woodhall, 1996:3). Då 

informanterna tolkat de emotionella uttrycken korrekt med en säkerhet på 80%, framgår det 
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att informanterna kunnat ta in, tolka, förstå och relatera till den icke verbala 

kommunikationen, något som varit ett utav arbetets mål och som arbetets resultat visade är 

relevant i samband med arbetets frågeställning. 

 

De negativa associationer som ”emotionell empati” fick var framförallt grundade i 

informanternas upplevelse av empati. Här var det tydligt att de mer negativt och aggressivt 

associerade känslouttrycken, som ”avsky” och ”ilska” var svårare att uppleva empatiska 

känslor med. Informanterna pekade på att detta berodde just på, att de emotionella uttryck 

och känslolägen karaktären uttryckte motstred empatiska och sympatiska känslor. Detta kan 

tänkas vara användbart i de situationer man vill framförhålla dessa känslor som just hotfulla 

och negativa. Om man ser på frågeställningens följdfråga om, ”vilken dimension som var 

lättare/svårare att identifiera sig med”, i relation till arbetets resultat, är det intressant att se 

hur ”emotionell empati” var den dimension med störst identifiering, trots det faktum att flertal 

karaktärer upplevdes svåra att empatisera med.  

 

Studien kan inte säga om detta är helt beroende utav stereotyper, men menar att stereotypiska 

drag i den icke verbala kommunikationen kan ha påverkat resultatet. Vissa informanter 

pekade på de v-formade ögonbrynen. För ”ilska” kan man se att detta, som var ett medvetet 

designval, har tolkats som förväntat. Bergsten och Vipsjö (2014:79) menar att karaktärer som 

uttrycker dessa upplevs som mer hotfulla och aggressiva. Isbister menar att stereotyper 

hjälper människor att bedöma andra människor och att de då blir effektiva i nya bemötanden 

då man snabbt avgöra andras syften och handlingar (Isbister, 2006:13). Om dessa 

stereotypiska drag i den icke verbala kommunikationen har hjälpt betraktarna att tolka 

karaktären menar arbetet att detta bidragit med information till spelaren. Den informationen, 

som tidigare nämnt, kan vara positiv i de fall man exempelvis vill illustrera ”avsky” och ”ilska” 

som hotfulla och negativa. Detta kan alltså ha varit anledningen till varför informanterna 

reagerat på ett negativt sätt gentemot karaktären. Här ser arbetets resultat en relation mellan 

karaktärernas icke verbala uttryck och frågeställningen. Dessa tydliga, och om möjligt 

stereotypiska uttryck, förmodas ha hjälpt spelaren identifiera sig med Cohens dimensioner 

och även guidat hen till de känslo- och identifikationsupplevelser hen upplevt. 

 

 

Kognitiv Empati 

Även om informanterna hade lätt att sätta sig in i karaktärens perspektiv och föreställa sig en 

situation menade de att detta berodde på dess egna erfarenheter och upplevelser. 

Undersökningens resultat är där tydligt med att informanterna inte ”släpper sin 

medvetenhet”, vilket Cohen (2001:248) som hänvisar till Freud, Wollheim och Bettelheim, 

menar att betraktare gör. ”Hur” betraktare identifierar sig beror rättare sagt på att de håller 

kvar vid sin egen medvetenhet. Betraktaren sätter sig alltså inte in i en alternativ social 

verklighet, vilket Cohen (Cohen, 2001:248) menar att hen gör. Resultatet av undersökningen 

visar att betraktaren snarare försöker hitta samband med karaktären i sin vardag.  

Som nämnt i bakgrundsdelen, baserar Cohen (2001:249) sin text på fiktiva karaktärer som 

förekommer i dramatiska eller komiska narrativa kontexter och tar upp flertal exempel inom 

novell, TV och film. Just eftersom Cohens karaktärer ses i dessa sammanhang, och denna 

studie valt att applicera karaktärer på media, då främst i spel, så är artefaktens karaktär inte 

främmande. Med det menar arbetet att artefakten arbetat utifrån litteratur och grafiska 

”moodboard:s” för att illustrera något som är igenkänningsbart. Isbister menar att det inte 



 
62 

finns en exakt guide för hur man skall tolka kroppsspråk till kvantifierbara resultat och 

förutspående, men att kroppsliga ledtrådar visar på hur vi känner oss och vilka val vi gör 

(Isbister, 2006:161). Här menar arbetet inte att ha skapat en ”mall” för hur icke verbal 

kommunikation skall uttryckas, för det går inte, utan arbetet har syftat på att belysa de mest 

igenkänningsbara uttrycken för att betraktare skall känna igen sig. Arbetets resultat visar att 

anledningen till varför flertal informanter kunde förstå karaktären var då de själva var bekanta 

med det emotionella uttrycket. Då de menade att artefakten var tydlig kan det tänkas att 

många av de icke verbala uttryck som applicerats på karaktärerna ses mycket i media. Som 

Cohen exemplifierar kan dessa ses i novell, TV och film. Detta gäller även spel, där en 

informant var specifik med att ta upp en spelrelation till karaktären. Som nämnt i bakgrunden 

menar Isbister (2006:161) att kroppsliga ledtrådar bör uppmärksammas hos spelkaraktärer 

för att kännas mer ”life-like”. Artefakten avser ha varit bra på att illustrera ”life-like” 

karaktärer då det vanligaste motivet bakom informanternas svar var att de kunde känna igen 

dessa situationer från dess egen verklighet, vilket studien ser, framförallt, reflekterade vilka 

känslo-och identifikationsupplevelser betraktaren upplevde. Studien ser även att detta 

resultat bidragit till ”huruvida” informanterna kunnat identifiera sig med de icke verbala 

karaktärerna som framkommer i artefakten.  

Det finns en koppling mellan resultatet av informanternas identifikation med ”kognitiv 

empati” i jämförelse med den studie som Hobson, Kahn och Pace-Schott (2002) genomförde 

på ett antal deltagare för ”identifikation med karaktärer i drömmar”.  Testpersonerna menade 

att de kunde identifiera dessa karaktärer genom de känslor karaktärerna uttrycker och att 

detta gjorde det enklare för dem att känna igen olika karaktärer (Hobson, Kahn & Pace-Schott, 

2002:46–47). Resultatet redogör att det, i denna studie, var de emotionella uttrycken, dvs. 

känslorna som karaktärerna visade, som gjorde att informanterna kunde förstå och uppleva 

identifikation med karaktärer utifrån ett verkligt (”life-like”) scenario.  

 

Motiverande identifikation 

Då informanterna menade att artefakten inte gav tillräckligt mycket information om 

karaktären trodde de att det hade underlättat ifall karaktären sattes i en kontext. Cohen talar 

om hur betraktare ofta behöver absorberas in i historien för att kunna identifiera sig med de 

karaktärer som porträtteras (Cohen, 2001:245). När det gäller ”motiverande identifikation” 

visar resultatet att Cohen har en poäng. Arbetet menar att informanterna inte kunde förstå 

”hur” de skulle identifiera sig med den icke verbala karaktären, och därav kunde de heller inte 

uppleva någon större identifikation. Om artefakten hade varit satt i en kontext pekar resultatet 

på att samtliga informanter lättare hade kunnat identifiera sig med de emotionella uttrycken 

och förstå karaktärens ambitioner. Det handlar om immersion, något som informanterna i 

denna undersökning begränsades då artefakten inte sattes i någon specifik kontext. För de 

andra dimensionerna visar resultatet på att det var lättare för informanten själv att skapa 

immersion genom att skapa sin egen kontext, medan ”motiverande identifikation” helt klart 

var i större behov av en redan bestämd kontext. Precis som arbetet nämnde i, rubrik: 2.2 

Identifikation med spelkaraktärer utifrån stereotyper och immersion i datorspel, har alltså 

immersion påverkat informanternas upplevelse av identifikation.  

Här visar resultatet på att, trots artefaktens avsikt att kompensera stillbild för exempelvis, 

rörlig bild, så gav karaktären för lite information till betraktaren för att hen skulle kunna 

avläsa karaktärens mål. Det motstrider det som Kukkonen (2013:32) säger om att bilder 
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passar bättre för att förmedla en historia. Dock syftar hon på förmedling av serier, vilket 

artefaktens mål inte var. Även om vissa informanter under intervjun nämnde samtliga bilder 

som en ”bildserie” var detta inte artefaktens avsikt, och detta torde trots inte ha hjälp 

identifikationsprocessen för ”motiverande identifikation”. Det stora undantaget var den 

emotionella känslan ”glädje” som informanterna menade ”redan hade klarat eller uppnått sitt 

mål.” Några informanter gav exempel på om karaktären hade gjort ett mål (i sport) eller 

lyckats på ett prov, vilket visar att de kunde tänka sig vissa ambitioner även om det var svårt 

att veta exakt. Designvalet av att använda ”pregnant moments,”(se rubrik 4.1 Arbetsmetod och 

grafisk utformning) kan här ha tänkts underlätta informanternas förståelse då detta illustrerar 

effektfulla händelser innan en händelse (Kukkonen, 2013:14–15). Detta knyter till frågan om, 

”vilken dimension som var lättare att identifiera sig med”, då det i resultatet framgick att 

”pregnant moments” kan ha haft större inflytande på känslan ”glädje” än övriga känslor. 

Intressant är att informanterna tycks ha haft lättare att förstå ”glädje” även om ”pregnant 

moments” framgick i samtliga emotionella känslor. Trots det tycks inte ”pregnant moments” 

vara något som betydligt påverkat ”hur” informanterna kan identifiera sig med Cohens fyra 

dimensioner, men tros ha varit mer betydande för de känslo- och identifikationsupplevelser 

betraktarna upplevde.  

Det största problemet var att informanterna inte kunde förstå karaktärens ambitioner. Som 

tidigare nämnt skulle detta, enligt informanterna, blivit tydligare om de viste mer om 

karaktären. Studien ser ingen större negativitet i detta då det pekar på att ”motiverande 

identifikation” tillhör en av de svårare dimensionerna att identifiera sig med endast utifrån 

icke verbal kommunikation. Det som artefakten skulle kunnat arbeta med är möjligheten att 

sätta karaktärerna i en seriestripp, vilket (om man undviker objekt) skulle kunna förhålla sig 

till icke verbal kommunikation, eller ge en kontext, vilket dock skulle bli problematiskt då 

detta hade påverkat effekten av den icke verbala kommunikationen.  

 

Absorberande identifikation 

Det var tydligt att de flesta informanterna upplevde större ”absorberande identifikation” med 

det emotionella uttrycket ”glädje”. Informanternas svar tyder på att detta berodde på att 

karaktärsgruppen associerades med positiva känslor och egenskaper, något som gjorde att 

samtliga informanter skulle vilja identifiera sig med karaktären. Resterande karaktärsgrupper 

fick lägre poäng av informanterna då dessa kändes mer negativa och mer ”ovanliga”. 

Informanterna menade att de kanske inte upplevde dessa känslor lika ofta som känslan glädje. 

Bakgrunddelen redogör för ”likhetseffekter”, (se rubrik: 2.1 Teorier kring identifikation med 

mediala karaktärer) vilket Brumbaugh (2009:971–972) menar skapar en identifikations-

process som gör att betraktare lättare får positiva reaktioner och lätt kan känna igen sig i 

karaktären. Detta framgick tydligt i resultatet då informanterna kopplade de emotionella 

uttrycken till sig själva och hur ofta de uttryckte dem. Uppenbarligen har en så kallad 

”likhetseffekt” påverkat informanternas val i dessa situationer.  

Hitchens, Raymond och Soutter menar att även om identifikation är mest relevant inom de 

spel där man spelar som en karaktär så handlar det inte bara om de likheter man har med en 

karaktär utan snarare de sätt man absorberas till att bli karaktären (Hitchens, Raymond & 

Soutter, 2015:1032–1033). Det var en informant (informant 1) som stack ut från resterande 

då hon kopplade karaktären till spel. Hon valde alltså att delvis frångå ”likhetseffekten”. Hon 

poänggav istället en del karaktärer utifrån en absorberande effekt. Informanten motiverade 
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att hon själv kanske inte hade så mycket gemensamt med vissa karaktärer men att hon skulle 

tycka det var roligt och intressant att spela karaktären i ett spel. ”Förvåning”, ”Ilska” och 

”Avsky” var de känslor som informanten framförallt pekade på. Termen ”kaxig” dök upp som 

ett värdeord vilket kan kopplas till de emotionella uttrycken ”avsky” och ”ilska”. Navarro 

(2008:86) pratar om bland annat ”torso lean” vilket appliceras på karaktärer som lutar sig 

bort från andra. Då en del informanter tolkade ”avsky” som överlägsen och ”bättre än alla 

andra” ser arbetet en koppling mellan dess åsikt samt uttrycket om ”kaxighet”. För ”ilska” 

applicerades flertal ”power-poses” vilket kopplas till olika maktförhållanden (Carney, Cuddy 

& Yap, 2010:1) (se underrubriker till: 4.2. Designvalen för den icke verbala 

kommunikationen). Makt kopplar också till ”kaxighet”. Informanten sa; ”…kaxig och visar 

attityd och spydighet på ett roligt sätt.” Detta gällde både ”avsky” och ”ilska” och det är här 

tydligt att de emotionella uttryckens designval påverkat informantens åsikt, på vad studien 

anser, ett positivt sätt. Alltså har upphovspersonens medvetna designval för de olika känslorna 

påverkat resultatet av undersökningen och det är intressant att se hur detta, förhoppningsvis, 

svarat mot arbetets frågeställning om ”vilka känslo- och identifikationsupplevelser 

betraktaren associerar med karaktärernas icke verbala kommunikation”. 

Alla beteenden är multifunktionella och kan skicka fler signaler samtidigt; ge ett gott första 

intryck, övertyga någon, kontrollera, uttrycka känslor, visa på attraktion etc. (Buller, et al. 

1996:4-5). På grund av ovanstående informants (informant 1) svar kan arbetet se att Bullers 

m.fl. teori även framgått i det här arbetets resultat. De emotionella uttrycken visade på fler 

känslor och uttryck än endast ett, vilket är positivt då det visar att dessa känslor är relaterade 

till det originella grunduttrycket, dvs. ilska, avsky… etc. Det visar även att arbetets resultat på 

frågeställningen kan ha påverkats av artefaktens designval.  

 

Identifierbara grupper 

Det var tydligt att informanterna kunde välja fritt i de frågor om vilka karaktärsgrupper de 

kunde identifiera sig minst, respektive mest med. Resultatet visar att detta helt och hållet 

baserades på betraktarens relation till de olika karaktärsgrupperna och dess emotionella 

uttryck. Här framgick Adams och Rollings citat “The player chooses the preferred character 

and begins to identify with her”. (Adams & Rollings, 2003:130) Adams och Rollings 

(2003:130) menar att detta skapar en större immersion. Lin menar att interagerbara 

upplevelser ökar identifikationsprocessen i jämförelse med observerande upplevelser (Lin, 

2013:686). Arbetets resultat kan hålla med om att detta reflekterar observationer utav 

spelande, men pekar på att detta inte stämmer i alla fall. Informanterna bads i denna 

undersökning att betrakta en artefakt, genom en observation. Då undersökningens syfte var 

för informanterna att interagera med artefakten genom en observation visar resultatet att 

detta var tillräckligt för att skapa den identifikationsprocess som Lin menar normalt sätt 

appliceras på interagerande upplevelser.  

Det framgick att informanterna själva kunde ge dess egna motiveringar till varför de upplevde 

mer identifikation med vissa karaktärsgrupper. Informanten var alltså inte lika bunden till 

Cohens fyra dimensioner av identifikation. Arbetet uppskattar, men kan inte redogöra för, att 

de flesta informanter kan ha baserat dessa val på ”fandom”, snarare än identifikation. Cohen 

menar att reaktioner som innefattar tycke, smak, attraktivitet, imitation, likheter och 

skillnader är ”fandom”. Betraktaren dömer då karaktären utifrån sin egen uppfattning enligt 

Cohen (2001:252–253). Arbetets resultat visar att informanterna grundade dess motiveringar 
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för mest och minst identifierbara grupper utifrån dessa aspekter, men arbetet aktar att även 

Cohens dimensioner kan ha påverkat respondenternas val. Då detta var en av de frågor som 

förföll efter påståendena om de 12 dimensionerna är det mycket möjligt att betraktaren 

påverkats av dessa. För att undvika ”fandom” ska man använda distinkta och unika 

karaktärsdrag (Brumbaugh, 2009:972). Arbetet verkar, trots ”fandom”-effekten, ha lyckats 

förmedla unika karaktärsdrag för den icke verbala kommunikationen i artefakten. Då en del 

informanter motiverade deras val av karaktärsgrupper baserade på den icke verbala 

kommunikationen har en del icke verbala detaljer ändå framgått, vilket pekar på att 

informanternas val trots allt inte baserades helt på ”fandom”. I relation till frågeställningen 

framgår det att arbetets resultat påverkades av artefaktens unika karaktärsdrag, i form av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket ses ha påverkat informanternas identifikationsprocess 

med de olika karaktärsgrupperna. 

 

Känsloupplevelser och emotionella uttryck 

De känsloupplevelser och de emotionella uttryck betraktaren trodde att karaktärsgrupperna 

skulle representera har påverkats av flertal faktorer. En av de faktorer som arbetet varit 

medveten om är utformandet av artefakten. Här var valet av grafisk stil och utformning något 

som påverkade resultatet. Som arbetet tidigare förklarat (se rubrik: 4.1 Arbetsmetod och 

grafisk utformning) så valdes det grafiska uttrycket för att Cohen exemplifierar sina karaktärer 

på komiska och narrativa kontexter. Det var viktigt att välja ett grafiskt uttryck som skulle 

framstå som så neutralt, dvs. icke genuspåverkande som möjligt. Det barnlika uttrycket 

möjliggjorde detta. Resultatet pekar på att det grafiska uttrycket fungerat då informanterna 

över lag inte kommenterat på karaktärens genus eller andra aspekter som kultur eller religion. 

Den grafiska stilen uppges ha fungerat lika väl då informanterna påpekat tydligheten i 

karaktärens emotionella uttryck.  Här var det rätt att applicera Isbisters teorier på arbetets 

artefakt. Hon menar att stora ögon och runda kinder skapar tillsammans med ett barns kropp 

ett formspråk som är relativt förenklat, vilket tydliggör karaktärers uttryck inom spel (Isbister, 

2006:11). Denna tydlighet har troligtvis bidragit till informanternas känsloupplevelser samt 

tolkning av de olika emotionella uttrycken, vilket relaterar resultatet av undersökningen till 

arbetets frågeställning. 

En annan primär faktor som påverkat informanternas känsloupplevelser och tolkningar av de 

emotionella uttrycken är den icke verbala kommunikationen. Som tidigare nämnt har 

resultatet visat att de flesta känslouttryck framstått som tydliga. Det öppna och slutna 

kroppsspråket har visat sig vara sådant som en del informanter kommenterat på. 

Informanterna gav kommentarer som stämmer överens, både med den litteratur arbetet 

utgått ifrån samt arbetets ”moodboard:s”. Enligt Backlund (1991:95) uppfattas en öppen 

kropp i allmänhet som omfamnande och välkomnande, samtidigt som den inger trygghet och 

säkerhet. Detta visade sig tydligt eftersom det emotionella uttrycket ”glädje”, som använder 

sig mest utav det endast fick positiv respons. Det slutna kroppsspråket, som framgår i bland 

annat ”sorg” och ”rädsla” har applicerats då detta ger ett avskilt och frångående intryck. Här 

har barriärer, som Navarro talar om, (se rubrik 4.2.2 Designval för det emotionella uttrycket 

sorg) troligtvis varit ett av de starka designval som bidragit med att informanterna upplevt 

dessa kroppsspråk som slutna och därav kopplat de till känslor som att känna sig ”ynklig” och 

”liten”. Arbetets uppfattning är att undersökningen resulterat med ett resultat som motsvarat 

arbetets förhoppningar, och på så sätt även upphovspersonens intentioner. 
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Valet att tillföra vissa rynkor i karaktärens ansikte kan tänkas ha bidragit till ett mer realistisk 

uttryck som kan ha hjälp informanterna att koppla karaktärernas uttryck till verkligheten. 

Som Gratch och Melo (2009:188) menar är det viktigt att ha med rynkor när man ska skapa 

trovärdiga virtuella människor eftersom att det är en naturlig sidoeffekt när människor 

uttrycker sig. Detta kan ha underlättat att det grafiska uttrycket, som ändå är ”cartoony”, att 

tolkas till verkliga sammanhang och situationer av informanterna. Detta visar arbetets resultat 

har stärk informanternas känsloupplevelser och tolkningar av de emotionella uttrycken.  

 

Sammanfattning av analysen 

I arbetets metod ingick det en uppdelning mellan kvinnor och män. Arbetet tog även notis på 

informanternas datorspelsvana då detta kunde tänkas ha påverkat resultatet. Trots denna 

uppdelning har inte resultatet framkommit med några noterbara resultat eller skillnader. 

Resultatet pekar på att studien inte kan se några samband i val beroende av informantens kön 

eller spelerfarenhet.  

I relation till arbetets frågeställning visar resultatet att både kvinnor och män upplever Cohens 

fyra dimensioner utifrån samma värderingar. Dvs. ”hur” de kan identifiera sig avgörs av den 

emotionella känslans tydlighet och betraktarens relation och förståelse av denna. Detta, som 

tidigare nämnt, grundar sig mer i informanternas erfarenheter och upplevelser än deras 

erfarenhet av spel. Trots att betraktare påverkas av de intryck de får från omvärlden så visar 

studien att spelerfarenhet inte är en viktig faktor för att uppleva identifikation. Samtliga 

betraktare upplevde samma eller närliggande känslor som karaktären uttryckte, och dessa 

överensstämde till stor del med upphovspersonens intensioner. Av den anledningen tolkar 

arbetet att detta berodde på betraktarens erfarenheter och intryck, oberoende ifall dessa 

kommit från spel eller inte.  

Avslutningsvis vill analysen påminna om tre stycken av Cohens punkter som togs upp i 

bakgrundkapitlet. Dessa punkter är sådana Cohen menar ökar identifikationsprocessen 

mellan betraktare och karaktär; 

 

 Narrativa genrer bör bidra med en större grad identifikation än icke narrativa 

sådana, då de skapar en alternativ verklighet dit de kan föra publiken.  

 Likheter mellan publiken och karaktären, yttre attribut eller egenskaper, är troligt att 

öka identifikationen.  

 Realism, dvs. så som karaktärens beteende påminner om betraktarens verklighet 

eller att det liknar en utav de stereotyper man har insatt ökar identifikationen 

(Cohen. 2001:258–259). 

 

Dessa punkter har återkommit i arbetets resultat utav undersökningen, även om vissa utav 

dem bara framgått i vissa frågor. Det är intressant att se att Cohens punkter även framgick i 

det här arbetets resultat, och det är intressant att titta på dem i relation till arbetets 

frågeställning. Att arbetets resultat skulle ha dessa faktorer gemensamma var inte självklart 

och arbetet trodde att informanternas kön och spelerfarenhet skulle ha en större betydelse i 

relation till arbetets frågeställning. Dock visar resultatet med klarhet, som tidigare nämnts, 

att det var informanternas erfarenhet och upplevsele av den emotionella känslan som var 

vad som var relevant i frågan. 
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Analysen vill addera att informationen som belysts under respektive dimension, samt de 

andra två områdesfrågorna, inte är begränsad till den frågan. Arbetet kan se att flertal 

dimensioner hör ihop och kopplar samband på fler sätt. Dessa tre ovanstående punkter 

berör, eller inte berör dessa områden till olika grad. Detta arbete vill dock avsluta med att 

säga att det främst är tydligheten och igenkänningsbarheten i karaktärernas emotionella 

uttryck som generellt övertygat och bidragit till informanternas känslo- och 

identifikationsupplevelser och tolkning utav karaktärerna. Informanternas relation och 

förståelse av den emotionella känslan är vad som avgjort ”hur” de kan identifiera sig enligt 

Cohens fyra dimensioner av identifikation.   

 

5.7 Slutsatser 

Arbetets mål och syfte har varit att undersöka hur betraktare identifierar sig med karaktärer 

som uttrycker icke verbal kommunikation i form av kroppsspråk och mimik. Studien har 

grundat sig i fyra olika dimensioner av identifikation, framtagna av Cohen. Målet var att se om 

en betraktare, utifrån dessa, kunde uppleva identifikation med en karaktär, som poserats i fler 

”ögonblicksbilder”, som uttrycker olika emotionella känslor. De emotionella uttrycken, glädje, 

sorg, ilska, förvåning, rädsla och avsky är inspirerade av Ekman och Friesens (1971:124) 

forskning. Arbetet hade för avsikt att även undersöka vilka känslo- och 

identifikationsupplevelser som betraktaren associerade med karaktären. Viktigt var att se om 

dessa motsvarade skaparen till artefaktens vision.  

Tanken var att undersöka om Cohens fyra dimensioner fungerade som identifikation för 

betraktare då dessa applicerades på icke verbala karaktärer, samt då dra en koppling utifall 

dessa skulle vara relevanta att använda sig av i spelutvecklarsyfte. Arbetet ville även se om 

betraktare förstod karaktärernas icke verbala uttryck då detta skapades utifrån universella 

känslor, var artefakten arbetade med ett uttryck som var öppet för tolkning. Artefakten var 

alltså inte producerad för en specifik målgrupp utan skapades med avsikt att inkludera alla 

möjliga betraktare. Då artefaktens mål var att skapa en ”neutralitet”, utan att rikta sig mot 

genus undersökte studien även likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga 

informanter. Här togs även notis på informanternas olika datorspelsvanor.  

Då undersökningen grundade sig på sex stycken informanter, var genomförde kvalitativa 

intervjuer, är inte resultatet generaliseringsbart, men visar ändå intressanta indikationer. 

Arbetet kan se ett samband mellan Cohens fyra dimensioner, där ”emotionell empati” och 

”kognitiv empati”, enligt informanterna, grundade sig mer i egna upplevelser och känslor. 

Resultatet pekar inte på några utmärkande skillnader vare sig informanten var man eller 

kvinna, och dess spelvana gav inte heller någon utmärkande notis. Som tidigare nämnt i 

analysen ser arbetet att detta berott på att betraktaren utgått från artefaktens tydlighet och då 

applicerat sin egen förståelse och erfarenhet av känslan för att kunna identifiera sig, även om 

detta inte grundat sig i de intryck betraktaren fått ifrån spel. Samtliga informanter därav 

relativt ense om vilka dimensioner som fick högst, respektive lägst poäng.  
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Arbetets frågeställning besvaras här nedan; 

 Hur kan betraktaren relatera och/eller identifiera sig med Cohens fyra dimensioner 

kring identifikation när hen betraktar stillbilder av icke verbala karaktärer som 

poserats för att förmedla olika emotionella uttryck? 

 

Undersökningens resultat visar hur betraktare kan identifiera sig med Cohens fyra 

dimensioner när dessa appliceras på icke verbala karaktärer. Resultatet visar att detta i många 

fall beror på att betraktaren kan känna, förstå och relatera till karaktärens emotionella uttryck. 

Betraktaren kan identifiera sig då hen själv upplevt, förstår eller betraktat den emotionella 

känslan som karaktären visar. Detta gäller både kvinnor och män, oavsett dess erfarenhet med 

karaktärsbaserade spel. Generellt kopplar samtliga informanter Cohens dimensioner till sig 

själv för att sedan identifiera sig med karaktären.  

 

Undersökningen visar att de emotionella uttryck som utstrålar positiva egenskaper, se 

”glädje”, ökar identifikationsprocessen av de fyra dimensionera i jämförelse med de 

emotionella uttryck som utstrålar negativa egenskaper.  

 

 

 Är någon utav dimensionerna lättare att applicera på icke verbala karaktärer i 

datorspel än vad de andra är?  

 

Samtidigt som betraktaren kan identifiera sig med samtliga utav Cohens fyra dimensioner 

finns det en större identifikationsprocess för vissa dimensioner. Emotionell empati och 

”kognitiv empati” var betydlig lättare för informanterna att identifiera sig med i jämförelse 

med ”motiverande identifikation” och ”absorberande identifikation”.  

 

”Emotionell empati” är, utifrån undersökningen, den dimension som är lättast att uppleva 

identifikation med. Informanternas svar menar att detta beror på tydligheten i artefaktens 

uttryck, informantens egen erfarenhet utav den känsla/känslor som karaktären visar, samt att 

de själva upplevde flertal känslor i relation till karaktären.  

 

”Kognitiv empati” är, enligt resultatet, den dimension som informanterna upplevde näst 

lättast att identifiera sig med. Informanterna uppgav att detta var då de tydligt kunde tolka de 

emotionella känslorna och placera in karaktären i olika situationer, var flertal informanter 

jämförde med dess egna erfarenheter. 

 

”Absorberande identifikation” är, enligt informanterna som deltog i undersökningen, 

betydligt svårare att applicera på icke verbala karaktärer. Endast för det emotionella uttrycket 

”glädje” upplevde informanterna identifikation utifrån Cohens dimension. Resterande 

emotionella uttryck uppgav informanterna fick låga poäng då dessa känslor förknippades med 

negativa egenskaper, vilket även uppgavs vara känslor som informanterna inte upplevde lika 

ofta som ”glädje”. Överlag visar resultatet att dessa emotionella känslor var sådana som 

informanterna inte ville ha och därav upplevde de inte ”absorberande identifikation” i lika stor 

grad till karaktärerna. 
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”Motiverande identifikation” är den utav Cohens dimensioner som är svårast att identifiera 

sig med. Undersökningens resultat visar att informanterna hade svårt att förstå vad 

karaktären hade för ambitioner. Resultatet redogör att karaktärernas icke verbala uttryck var 

för lite information för att informanterna skulle kunna tolka karaktärens mål, vilket 

informanterna uppgav hade varit lättare ifall de viste mer om karaktären. Alltså är 

”motiverande identifikation” en mindre applicerbar dimension när det kommer till karaktärer 

uttryckande icke verbal kommunikation genom stillbilder. Noterbart kan vara att 

känslouttrycket ”glädje” var ett undantag, där samtliga informanter menade att de associerade 

karaktären med positiva ambitioner, även om det även här framkom att det var svårt att veta 

exakt vilka de var.  

 

 

 Vilka känslo- och identifikationsupplevelser associerar betraktaren med i relation till 

karaktärernas icke verbala kommunikation (mimik och kroppsspråk)? 

Karaktärsgrupp A: Glädje - 5 av 6 informanter trodde att karaktärsgrupp A skulle representera 

glädje. Den sjätte informanten använde begreppen ”lycka” och ”självsäkerhet”. ”Lycka” var ett 

återkommande begrepp som även användes av en del andra informanter. Anledningen till 

varför informanterna trodde att karaktärsgrupp A representerade ”glädje” varierade. 

Informant 1-3 menade att karaktären såg glad ut och hade klarat dess mål. Informant 4 och 5 

motiverade deras svar med att ta upp karaktärens icke verbala kommunikation. Dessa 

informanter pekade på karaktärens leende samt att karaktären hade ett öppet och spretande 

kroppsspråk. 

Enligt resultatet upplevde informanterna positiva känslor i samband med ”glädje”. Förutom 

att informanterna upplevde den känsla som karaktärerna visade, dvs. glädje, så upplevde de 

även känslor som lycka, stolthet och överlägsenhet. 

 

Karaktärsgupp B: Sorg - 5 av 6 informanter beskrev karaktärsgrupp B med sorg eller ledsen, 

medan en informant använde ordet ånger. Samtliga informanter prickade alltså någorlunda 

rätt på vilken känsla karaktären uttryckte. Informanterna menade att detta berodde på att 

karaktären såg ledsen och sorgsen ut, och vissa informanter var även inne på karaktärernas 

icke verbala uttryck. Informant 3 talade om ett nedtyngande uttryck i kroppsspråket, och 

informant 5 påpekade karaktärernas slutna kroppsspråk och bekymrade uttryck.  

Informanterna upplevde känsloupplevelser som framförallt var kopplade till sorg och 

ledsamhet. Flertal informanter upplevde även en viss osäkerhet, medan några upplevde en 

känsla av ånger och andra känslan av att vilja ta hand om och uppmuntra karaktären. 

 

Karaktärsgrupp C: Avsky - 3 av 6 informanter använde termen avsky för att beskriva 

karaktärsgrupp C. Informant 1 trodde att karaktären representerade ”förakt” medan 

informant 2 och 3 använde begrepp som ”snobbig” och ”bitch”.  Informanterna som använde 

ordet avsky, samt informant 1 som använde förakt menade att karaktären vände bort kroppen 

och var mer avståndstagande, samt att den hade ett äcklat uttryck. Resterande informanter 

påpekade deras val med att karaktären kändes ”bättre än alla andra” och såg överlägsen ut.  



 
70 

Informanterna upplevde olika känslor i relation till karaktären, men fler menade att de 

upplevde känslan av avsky eller äckel medan andra pekade på upplevelser om negativa känslor 

som att bete sig illa mot andra. 

 

Karaktärsgrupp D: Ilska - Samtliga informanter trodde att denna karaktärsgrupp skulle 

representera ilska eller arg. De motiverade med att karaktärens emotionella känsla var väldigt 

tydligt och starkt. Vissa informanter var även inne på karaktärens icke verbala uttryck. De 

pekade på de nedåtgående ögonbrynen och upptryckande axlarna i bestämda gester som 

korsade armar eller händerna i midjan.  

Alla informanter upplevde känsloupplevelser om ilska eller arghet. Sur, irriterad, förbannad 

var ytterligare känslor de upplevde samtidigt som dessa.   

 

Karaktärsgrupp E: Förvåning - 3 av 6 informanter trodde att karaktärsgrupp E representerade 

förvåning. Övriga informanter trodde på osäkerhet, men även om karaktären hade gjort något 

fel. De informanter som hade fel tänkte att karaktären såg osäker ut i en situation, var 

informant 4 pekade på de upphöjda axlar som i försvar. Även de uppspärrade ögonen och 

upphöjda ögonbrynen med de försvarsriktade armarna. Informant 5 som svarade förvåning 

menade också att karaktären använde sig utav ett skyddande kroppsspråk, medan informant 

1 upplevde både rädsla och förvåning i bilden. 

Informanterna var relativt överens i de känsloupplevelser de upplevde. Förutom förvåning 

menade de att det upplevde överraskning eller fundersamhet. Mer än en informant blev även 

nyfiken när hen betraktade karaktärgruppen, var endast informant 2 upplevde ”har jag gjort 

något fel?”-känslan.  

 

Karaktärsgrupp F: Rädsla – Alla informanter trodde att karaktärsgrupp F skulle representera 

rädsla, då de menade att karaktärens uttryck var tydligt. Informant 4 och 5 pekade här på den 

icke verbala kommunikationen. De motiverande deras val med att peka på karaktärens böjda 

ögonbrynsform. Informant 5 menade att karaktären hade ett slutet kroppsspråk där den ville 

skydda sig med händerna. Hon tyckte även att ögonen såg panikslagna ut. Informant fyra 

syftade också på ett slutet kroppsspråk nät han talade om den ihopsjunkna formen med 

axlarna och armarna för att skydda in mot kroppen.  

Rädsla var en av de känsloupplevelser som samtliga informanter upplevde. Informanterna 

upplevde även orolighet och osäkerhet. 

 

  Överensstämmer de med upphovspersonens (till gestaltningarna) intentioner? 

Resultatet från undersökningen visar att informanterna i de flesta fall har förstått vilka 

emotionella känslouttryck som karaktärerna skall gestalta. Alla informanter prickade helt rätt 

på ”Ilska” och ”Rädsla”, var 5 av 6 använde korrekt ord för att beskriva ”Glädje” och ”Sorg”. 

Även om en del informanter här använde andra ord för att beskriva karaktären så hade dessa 

samma innebörd eller var kopplade till ”glädje” och ”sorg”.  
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Förvåning och Avsky var de grupper som flest informanter tolkade fel. Hälften av 

informanterna använde rätt uttryck för att beskriva karaktären medan resterande använde 

andra ord. Här använde en del informanter representativa ord för ”avsky” och ”förvåning” 

medan andra trodde karaktären representerade något helt annat. De utstickande skillnaderna 

här var för ”avsky” där några trodde karaktären skulle representera överlägsen eller ”bitchig”. 

För ”förvåning” så tolkades både rädsla, osäkerhet, och tankeställdhet med i karaktärens 

uttryck. 

Summerande så var det i de flesta fall, för de flesta emotionella uttryck, lätt för informanten 

att förstå vilken känsloupplevelse karaktären uttryckte. Resultatet visar att de flesta 

informanter själva upplevde dessa känslor, likasåväl närliggande känslor. Alltså så 

överensstämde upphovspersonens intentioner till stor del de uttryck informanterna trodde att 

karaktären skulle representera samt dess egna känslo- och identifikationsupplevelser. 
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6 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet kommer studien att sammanfattas, från frågeställning till färdigt resultat. 

Arbetet kommer belysa en diskussion som kommer sätta studien i ett större sammanhang. 

Här kommer arbetet framförallt att belysa samhälleliga och etiska aspekter i relation till 

stereotyper och fördomar. Arbetet kommer ta upp ”tolkningen utav människors yttre” och hur 

begreppet ”universell” kopplas i vårt samhälle. Slutligen så kommer arbetet att redovisa de 

framtida studier som undersökningen lagt en grund till. Detta kommer göras på kort sikt, dvs. 

om arbetet skulle fortgå i en magister-examen, men även på lång sikt förklara hur arbetet kan 

praktiseras i yrkesmässiga sammanhang.  

 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har haft för avsikt att undersöka om betraktare kan uppleva identifikation med 

karaktärer, som uttrycker icke verbal kommunikation (kroppsspråk och mimik), utifrån 

Cohens fyra dimensioner för identifikation. Studien har även undersökt vilka känslo-och 

identifikationsupplevelser betraktaren upplever när hen betraktar dessa karaktärer.  

För att undersöka detta skapade arbetet en artefakt, där en karaktär, som uttrycker ett 

emotionellt uttryck, poserats i flera ”ögonblicksbilder”. Den teoretiska bakgrunden bygger på 

Cohens fyra dimensioner för identifikation; emotionell empati, kognitiv empati, motiverande 

identifikation, och absorberande identifikation. Arbetets emotionella uttryck har inspirerats 

av Ekman och Friesens sex universella ansiktsuttryck (glädje, sorg, ilska, förvåning, avsky och 

rädsla). Undersökningen använde sig av kvalitativa intervjuer, där 6 informanter deltog. 

Intervjuerna utgick från ett frågeformulär, där informanten ombads svara på påståenden och 

frågor kring Cohens fyra dimensioner och dess känsloupplevelser.  

Resultatet visade att ”emotionell empati” är den dimension som informanterna hade lättast 

att identifiera sig med. De följande dimensionerna, kom i följande ordning för mest 

identifikation; kognitiv empati, absorberande identifikation och motiverande identifikation. 

Informanterna motiverade deras svar med att tydlighet, självigenkänning, och applicerbarhet 

i situationer ökade identifikationen. Anledningen till att ”motiverande identifikation” var 

svårast att identifiera sig med var då informanterna inte upplevde att de fick tillräckligt med 

information för att förstå karaktärens mål. Resultatet redogör att samtliga informanter 

upplevde samma, eller liknande känsloupplevelser som var kopplade till karaktärens 

emotionella uttryck. 

Slutligen pekar resultatet på att användningen av stilistisk stil ökar identifikationsprocessen 

för Cohens fyra dimensioner och vilka känsloupplevelser betraktaren upplever. Något att 

tänka på, och som kan appliceras på framtida karaktärsbaserade spel.  
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6.2 Diskussion 

Detta arbetes undersökning har givit goda resultat som kan appliceras på mänskliga 

spelkaraktärer i spel. Studien gav svar på att betraktare kan identifiera sig med karaktärers 

icke verbala kommunikation, även om resultatet sett olika ut. Resultatet redogör att en av de 

grundläggande faktorerna som ökar identifikationsprocessen enligt Cohens fyra dimensioner 

är tydlighet och symbolik. Arbetet drar en koppling mellan symbolik till de gester och 

ansiktsuttryck som artefakten illustrerat. Då studien tagit inspiration från Ekman och Friesens 

(1971:124) sex universella uttryck (glädje, sorg, ilska, förvåning, avsky, rädsla) har artefakten 

arbetat med att motsvara dessa. Vad som innefattar universella uttryck kan vara ett känsligt 

ämne i dagens samhälle då gester och tecken varierar i olika kulturer. Som nämnt i 

bakgrundsdelen har tecken och symboler används med försiktighet. Ekman menar att tecken 

ofta varierar mellan olika länder, grupper och organisationer (Ekman, 2001:102). Trots att 

studien utgått från ett västerländskt perspektiv, framförallt i kroppsspråket så har artefakten 

med avsikt valt att fokusera på mer universella uttryck.  

Då de sex universella uttrycken är vetenskapligt bevisade är det kroppsspråket som blir 

iögonfallande och värt att diskutera kring. Då flertal informanter påpekade vissa icke verbala 

uttryck hos karaktärerna, som exempelvis korsade armar och upphöjda axlar, kan tänkas att 

detta skett utifrån stereotypiska normer. Stereotyper påverkar våra val, även om karaktären 

uttrycker icke verbal kommunikation (Isbister, 2006:12). Arbetet kan inte svara på om 

stereotyper kan ha påverkat resultatet men är medveten om att det kan ha gjort det. Hur som 

helst ser arbetet ingen större nackdel med det. Isbister menar att även om stereotyper är ett 

känsligt ämne, kan de ha en positiv inverkan och hjälpa betraktare med val och svåra beslut 

(Isbister, 2006:12). Studien avväger att detta är något som kan användas för att förhöja 

identifikationsprocessen med Cohens fyra dimensioner, och anser att detta, i denna 

undersökning, redan kan ha fått en effekt. Då fler informanter syftade på karaktärernas öppna 

och slutna kroppsspråk, visar detta att även universella uttryck i kroppsspråket har fungerat.  

Heller, som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet, menar att globala gestaltningar av kroppen 

sker i relation till den icke verbala kommunikationen (Heller, 1997:246). Han talar om 3 

nivåer var syftar på att kroppsgester är kopplade till ansiktsuttryck. Dessa kan inkludera både 

små fingerrörelser, handgester, ansiktsuttryck och stabilitetsrörelser i olika lemmar (Heller, 

1997:247-248). Då det finns ett samband mellan dessa menar arbetet att relationen mellan 

kroppsspråk och mimik har kunnat fungera, vilket eliminerar chansen av att kroppsspråket 

inte skulle hängt ihop med det emotionella uttrycket.  

Eftersom arbetets artefakt är helt baserad på observerande upplevelser blir det en fråga om 

att bedöma och bemöta andra människor. Då arbetets grafiska stil är ”cartoony” och barnlik 

har detta redan minimerat stötande illustrationer. Studien ville inte fokusera på stötande 

bilder utan ville skapa en artefakt för allmänheten. Att använda ”baby-faces” var ett bra val då 

dessa ger upphov till att uppleva karaktärer som mer godhjärtade och pålitliga (Isbister, 

2006:10). Även om detta kan ha tänks varit mer negativt för effekten utav vissa emotionella 

uttryck så ansåg det gynna helheten av arbetet. Assimilering innebär att tekniker som överdrift 

och deformering används för att interpolera verklig gestaltning till fantasifylld gestaltning 

(Rubens, 1987:196). Detta element tydliggör hur arbetet valt att fokusera på en fantasifylld 

avbild snarare än en samhällsverklig sådan. Genom att inte tilläga element som kläder, 

frisyrer, definierade kroppsformer eller färg har studien arbetat mot ett så neutralt uttryck 

som möjligt, vilket minskat dömandet att människors yttre.  
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Då artefakten inte hade för avsikt att uttrycka något genus ville detta att informanterna inte 

skulle koppla karaktärerna till någon genusroll, eller koppla karaktären till vilken genusroll 

hen ville. Resultatet gav ingen skillnad i hur vidare kvinnor och män svarade eller ställde sig 

till karaktären, men en karaktärgrupp framstod som kvinnorelaterad. ”Avsky” var den känsla 

där flertal informanter nämnde ordet ”bitch”, där även en refererade till karaktären som ”en i 

ett tjejgäng.” Här är det möjligt att det icke verbala uttrycket tolkats som mer feminint än 

maskulint, något som arbetet ville skulle uttrycka båda aspekterna. Detta skulle kunna ha 

blivit ett stort problem ifall samtliga karaktärer hade uppfattats som icke verbal 

kommunikation utav det ena könet. Dock visar resultatet att detta inte var ett återkommande 

problem då detta endast togs upp en gång. Arbetet stärker sig med det emotionella uttryck 

”Avsky’s moodboard” (se figur. 1.0) som använde både manliga och kvinnliga referenser. 

Dock kan det tänkas att, då antalet kvinnliga referenser är överstigande, kan ha haft större 

effekt på artefakten och därav påverkat det feminina intrycket. Anledningen till varför 

”moodboard” för ”avsky” är kvinnodominerad är för att det fanns en stor begränsning av 

referensbilder på män som uttryckte denna känsla. Detta skulle igen, kunnat påverka 

resultatet och pekar på möjligheten att kvinnliga karaktärer oftare framställs utefter den 

emotionella känslan ”avsky”. Något som troligen påverkat informanterna då detta skulle, som 

Isbister menar ”vara en bestämd stereotyp” (Isbister, 2006:12).  

 

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete har lagt en grund för hur betraktare identifierar sig med icke verbala karaktärer 

som uttrycker emotionella uttryck. Det har byggt på och kombinerat flera teorier var är 

applicerbara i media, så som film, TV och spel. Då arbetet grundat sig och genomfört en 

undersökning utifrån en denna forskning och sin egen frågeställning finns det goda 

möjligheter för fortsatt arbete. 

Om studien var att fortsätta inom ett magisterprogram på ett eller två år hade fler potentiella 

vidareutvecklingar kunnat ske. Arbetet hade fokuserat på att rikta sig mot en bredare 

målgrupp, där olika ålderskategorier hade varit av intresse att undersöka. Genom att vända 

sig mot en större målgrupp hade studien med mer säkerhet kunnat arbeta med att fastställa 

ett mer generaliseringsbart resultat, vilket hade stärkt arbetets värde och trovärdighet. 

Studien ser även ett större värde i om kvalitativa intervjumetoder hade kombinerats med 

kvantitativa enkätundersökningar. 

Det hade varit intressant att se skillnaden i utfall om en version med en kontext hade lagts till, 

samt om det blev en markant skillnad utifall informanterna visste om att detta var i samband 

med spelkaraktärer. Eventuellt hade informanten kunnat tilldelas informationen om Cohens 

fyra dimensioner, för att se om detta på något sätt skulle kunna öka förståelsen och 

utvecklingen av påståenden. Ett framtida arbete skulle även kunna undersöka möjligheten att 

lägga till fler emotionella uttryck, eller fler olika ”ögonblicksbilder”.  

Om studien skulle appliceras för en undersökning i arbetsmiljö skulle den tillgodge värdefull 

information. Inte bara skulle studien kunna utökas, men även grundas i andra tekniker. 

Exempelvis skulle artefakten, som var i stillbild, kunna jämföras med en version utav en 3D-

karaktär i en 3D miljö, eller en animation av karaktären. Det hade även varit intressant att 

jämföra olika grafiska stilar, för att se om Cohens dimensioner kan tillämpas lika väl på 
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samtliga stilar. Ifall man skulle genomföra en prototyp utav ett spel skulle man, kunna skapa 

en version för 2D och en för 3D där informanterna får chansen att interagera med karaktären 

på ett annat sätt än observation. Det hade kunnat tydliggöra hur stor skillnad det är mellan 

identifikationsprocesserna i, vad Lin menar är interagerande och observerande upplevelser 

(Lin, 2013:686). Möjligheten att olika objekt, som förstärker karaktärens emotionella uttryck, 

eller olika scenarion, för att förstå kontexten, hade kunnat läggas in i en spelvariant. På så sätt 

hade arbetes frågeställning även kunnat kopplas till immersion.  

Denna studie har möjlighet att vidareutvecklas för många framtida undersökningar, samt 

lägger en grund för hur betraktare identifierar sig med icke verbala karaktärer. Även om 

studien var att fortsätta så finns det redan i detta arbete intressanta spekulationer och resultat, 

vilket skulle kunna appliceras på framtida spel, både för undersökningssyfte och 

spelupplevelse.   
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Bildförteckning 

Figur 0.1. Privat bild (2016) Bild på arbetsprocessen för den grafiska stilen. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 0.2. Privat bild (2016) Bild på designvalet att gå från gråskala till linjeteckning. 

Förlagsort: Högskolan i Skövde, Skövde.  

Figur 0.3. Disney Wikia (u.å.) Bild på Vanellope von Schweets, från Röjar-Ralf (2012) [film]. 

Tillgänglig på internet: Wikia http://disney.wikia.com/wiki/Vanellope_von_Schweetz 

(senast hämtad 2016-04-04) 

Figur 0.4. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”glädje”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

 

Fotoreferenser: 

http://cache2.asset-cache.net/gc/161379794-happy-man-with-arms-raised-

gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=uzQ%2Fbp6olBIihYrkwrsKKTJAAB7h7BN2k5iq

gX%2F8iKa24AthhUrXjsmJjT2Iusjq  

http://thumbs.dreamstime.com/z/happy-man-isolated-full-body-white-background-

50564424.jpg 

http://image.shutterstock.com/z/stock-photo-successful-young-business-woman-happy-

for-her-success-isolated-full-body-image-on-white-background-59132437.jpg 

http://thumbs.dreamstime.com/z/full-body-portrait-happy-woman-laughing-isolated-

white-background-36474759.jpg  

http://www.myclearwaterchiropractor.com/img/MD-DC.jpg  

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/bc/3c/ee/bc3cee0cfd812b882f171354b97322d1.jpg 

http://media.theiapolis.com/d4/h5K/i2EEP/k4/l2FFR/wDW/vanellope-laughing.jpg 

https://33.media.tumblr.com/da2f1cef50c615478199970df528793f/tumblr_inline_mpirn7c

iBD1qz4rgp.gif 

http://vignette4.wikia.nocookie.net/disneyprincess/images/c/c1/Vanellope-

landscape.jpg/revision/latest?cb=20130217000740 

https://38.media.tumblr.com/9e246d58e7d4bf3c51b01aacb74ebea1/tumblr_n15jagcOC11tt

3kp7o1_250.gif 

Figur 0.5. Privat bild (2016) Bild på hur rynkor applicerats i karaktärernas ansikte. 

Förlagsort: Högskolan i Skövde, Skövde.  

 

Figur 0.6. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”glädje”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

http://cache2.asset-cache.net/gc/161379794-happy-man-with-arms-raised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=uzQ%2Fbp6olBIihYrkwrsKKTJAAB7h7BN2k5iqgX%2F8iKa24AthhUrXjsmJjT2Iusjq
http://cache2.asset-cache.net/gc/161379794-happy-man-with-arms-raised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=uzQ%2Fbp6olBIihYrkwrsKKTJAAB7h7BN2k5iqgX%2F8iKa24AthhUrXjsmJjT2Iusjq
http://cache2.asset-cache.net/gc/161379794-happy-man-with-arms-raised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=uzQ%2Fbp6olBIihYrkwrsKKTJAAB7h7BN2k5iqgX%2F8iKa24AthhUrXjsmJjT2Iusjq
http://thumbs.dreamstime.com/z/happy-man-isolated-full-body-white-background-50564424.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/happy-man-isolated-full-body-white-background-50564424.jpg
http://image.shutterstock.com/z/stock-photo-successful-young-business-woman-happy-for-her-success-isolated-full-body-image-on-white-background-59132437.jpg
http://image.shutterstock.com/z/stock-photo-successful-young-business-woman-happy-for-her-success-isolated-full-body-image-on-white-background-59132437.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/full-body-portrait-happy-woman-laughing-isolated-white-background-36474759.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/full-body-portrait-happy-woman-laughing-isolated-white-background-36474759.jpg
http://www.myclearwaterchiropractor.com/img/MD-DC.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/bc/3c/ee/bc3cee0cfd812b882f171354b97322d1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/bc/3c/ee/bc3cee0cfd812b882f171354b97322d1.jpg
http://media.theiapolis.com/d4/h5K/i2EEP/k4/l2FFR/wDW/vanellope-laughing.jpg
https://33.media.tumblr.com/da2f1cef50c615478199970df528793f/tumblr_inline_mpirn7ciBD1qz4rgp.gif
https://33.media.tumblr.com/da2f1cef50c615478199970df528793f/tumblr_inline_mpirn7ciBD1qz4rgp.gif
http://vignette4.wikia.nocookie.net/disneyprincess/images/c/c1/Vanellope-landscape.jpg/revision/latest?cb=20130217000740
http://vignette4.wikia.nocookie.net/disneyprincess/images/c/c1/Vanellope-landscape.jpg/revision/latest?cb=20130217000740
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https://38.media.tumblr.com/9e246d58e7d4bf3c51b01aacb74ebea1/tumblr_n15jagcOC11tt3kp7o1_250.gif
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Figur 0.7. Privat bild (2016) Bild på hur ”sorg” använder sig av bortvända blickar. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 0.8. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”sorg”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

Candlehead, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-

kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/sugar-rush-

kingdom/images/b/bb/Tumblr_inline_mlkt9miveF1qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=2013051

1085216  

 

Sugar Rush karaktärer, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/disney/images/2/26/Wreck-it-ralph-

disneyscreencaps.com-10587.jpg.jpg/revision/latest?cb=20131015215454  

 

Elsa, Frost (2013) [film]: 

http://38.media.tumblr.com/c66c44e26a17143b708a212ccbba756f/tumblr_n4j5tpD6bg1r4

62vpo4_r1_250.gif  

http://31.media.tumblr.com/2c34b34a58a51512070454eacf47ffd7/tumblr_n4j5tpD6bg1r46

2vpo2_r1_250.gif  

Fotoreferenser: 

https://bretcontreras.com/wp-content/uploads/bad-posture-1.jpg  

http://cache3.asset-

cache.net/xc/176956518.jpg?v=2&c=IWSAsset&k=2&d=qrKlwO5o_kBjp2I_gEbgEqyU3vCF

GsbR_wWP-TcloHK2M26n0uraDKfmT549Aezf0  

http://images.wisegeek.com/poor-sad-girl.jpg  

Sadness, Insidan Ut (2015) [film]: 

http://vignette4.wikia.nocookie.net/disney/images/8/82/SADNESS_Fullbody_Render.png

/revision/latest?cb=20150615091236  

http://static.rogerebert.com/uploads/blog_post/primary_image/mzs/in-praise-of-sadness-

the-healing-insight-of-inside-out/primary_pixar.jpg  

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

https://lh3.googleusercontent.com/-VCEOUL-

e3KY/VPIH2OzxC9I/AAAAAAAAB5k/KrwkNvDdA-

8/s426/tumblr_inline_mlj5w4anjm1qz4rgp.gif  

http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2015/01/Vanellope-Von-Schweetz-Cries-While-

Hanging-On-a-Tree-In-Disneys-Wreck-It-Ralph_408x408.jpg  

 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif
http://vignette3.wikia.nocookie.net/sugar-rush-kingdom/images/b/bb/Tumblr_inline_mlkt9miveF1qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130511085216
http://vignette3.wikia.nocookie.net/sugar-rush-kingdom/images/b/bb/Tumblr_inline_mlkt9miveF1qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130511085216
http://vignette3.wikia.nocookie.net/sugar-rush-kingdom/images/b/bb/Tumblr_inline_mlkt9miveF1qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130511085216
http://vignette2.wikia.nocookie.net/disney/images/2/26/Wreck-it-ralph-disneyscreencaps.com-10587.jpg.jpg/revision/latest?cb=20131015215454
http://vignette2.wikia.nocookie.net/disney/images/2/26/Wreck-it-ralph-disneyscreencaps.com-10587.jpg.jpg/revision/latest?cb=20131015215454
http://38.media.tumblr.com/c66c44e26a17143b708a212ccbba756f/tumblr_n4j5tpD6bg1r462vpo4_r1_250.gif
http://38.media.tumblr.com/c66c44e26a17143b708a212ccbba756f/tumblr_n4j5tpD6bg1r462vpo4_r1_250.gif
http://31.media.tumblr.com/2c34b34a58a51512070454eacf47ffd7/tumblr_n4j5tpD6bg1r462vpo2_r1_250.gif
http://31.media.tumblr.com/2c34b34a58a51512070454eacf47ffd7/tumblr_n4j5tpD6bg1r462vpo2_r1_250.gif
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https://lh3.googleusercontent.com/-VCEOUL-e3KY/VPIH2OzxC9I/AAAAAAAAB5k/KrwkNvDdA-8/s426/tumblr_inline_mlj5w4anjm1qz4rgp.gif
https://lh3.googleusercontent.com/-VCEOUL-e3KY/VPIH2OzxC9I/AAAAAAAAB5k/KrwkNvDdA-8/s426/tumblr_inline_mlj5w4anjm1qz4rgp.gif
http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2015/01/Vanellope-Von-Schweetz-Cries-While-Hanging-On-a-Tree-In-Disneys-Wreck-It-Ralph_408x408.jpg
http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2015/01/Vanellope-Von-Schweetz-Cries-While-Hanging-On-a-Tree-In-Disneys-Wreck-It-Ralph_408x408.jpg
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Figur 0.9. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”sorg”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 1.0. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”avsky”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

Disgust, Insidan Ut (2015) [film]: 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/pixar/images/a/ab/Inside-Out-Disgust-

193904.jpg/revision/latest?cb=20150719025743 

http://emea.lum.dolimg.com/v1/images/image_dc98f777.jpeg 

http://3.bp.blogspot.com/-

UYGM96rZfcY/VQgATdNwwfI/AAAAAAAAUGE/Z2D2KLTQX9A/s1600/disgust-inside-

out.png 

Fotoreferenser: 

http://thepopularteen.com/wp-content/uploads/2012/10/disgustedgirl.jpg 

https://accuratebodylanguage.files.wordpress.com/2013/09/img_0583.jpg 

https://robandericsicarlynews.files.wordpress.com/2011/05/8-fake-disgust.jpg  

http://thumbs.dreamstime.com/z/disgusted-woman-fish-skeleton-young-holding-

46428565.jpg 

Illustration: 

https://mattsackley.files.wordpress.com/2012/10/mattsackley_stupose_wk2_final.jpg?w=6

30 

Jubileena Bing Bing, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/e/e0/Angry_Jubileena.jpg/revisio

n/latest?cb=20130430000611  

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

https://38.media.tumblr.com/5493b37da04fc7ecd5f284a0d593f9ee/tumblr_inline_mfxvn

wIKju1rcvy5f.gif  

http://38.media.tumblr.com/a3a46e6facea3a468a342e6f76a625a5/tumblr_inline_n8rdgxo

mRr1scy11l.jpg 

Figur 1.1. Döllner, J. & Nienhaus, M. (2005:40) Bildexempel på hur stillbild använder 

rörelse, ur Depicting Dynamics Using Principles of Visual Art and Narrations. Tillgänglig på 

internet: 

http://ieeexplore.ieee.org.login.libraryproxy.his.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=14382

57  (senast hämtad: 2016-03-15) 

Figur 1.2. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”avsky”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/pixar/images/a/ab/Inside-Out-Disgust-193904.jpg/revision/latest?cb=20150719025743
http://vignette2.wikia.nocookie.net/pixar/images/a/ab/Inside-Out-Disgust-193904.jpg/revision/latest?cb=20150719025743
http://emea.lum.dolimg.com/v1/images/image_dc98f777.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-UYGM96rZfcY/VQgATdNwwfI/AAAAAAAAUGE/Z2D2KLTQX9A/s1600/disgust-inside-out.png
http://3.bp.blogspot.com/-UYGM96rZfcY/VQgATdNwwfI/AAAAAAAAUGE/Z2D2KLTQX9A/s1600/disgust-inside-out.png
http://3.bp.blogspot.com/-UYGM96rZfcY/VQgATdNwwfI/AAAAAAAAUGE/Z2D2KLTQX9A/s1600/disgust-inside-out.png
http://thepopularteen.com/wp-content/uploads/2012/10/disgustedgirl.jpg
https://accuratebodylanguage.files.wordpress.com/2013/09/img_0583.jpg
https://robandericsicarlynews.files.wordpress.com/2011/05/8-fake-disgust.jpg
https://mattsackley.files.wordpress.com/2012/10/mattsackley_stupose_wk2_final.jpg?w=630
https://mattsackley.files.wordpress.com/2012/10/mattsackley_stupose_wk2_final.jpg?w=630
http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/e/e0/Angry_Jubileena.jpg/revision/latest?cb=20130430000611
http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/e/e0/Angry_Jubileena.jpg/revision/latest?cb=20130430000611
https://38.media.tumblr.com/5493b37da04fc7ecd5f284a0d593f9ee/tumblr_inline_mfxvnwIKju1rcvy5f.gif
https://38.media.tumblr.com/5493b37da04fc7ecd5f284a0d593f9ee/tumblr_inline_mfxvnwIKju1rcvy5f.gif
http://38.media.tumblr.com/a3a46e6facea3a468a342e6f76a625a5/tumblr_inline_n8rdgxomRr1scy11l.jpg
http://38.media.tumblr.com/a3a46e6facea3a468a342e6f76a625a5/tumblr_inline_n8rdgxomRr1scy11l.jpg
http://ieeexplore.ieee.org.login.libraryproxy.his.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1438257
http://ieeexplore.ieee.org.login.libraryproxy.his.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1438257
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Figur 1.3. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”ilska”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

Candlehead, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Tumblr_inline_mk1vhu9uu

31qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130323005613 

http://33.media.tumblr.com/f8e9793d04d030d07c1e5e2011b0cd27/tumblr_inline_mpqoz

cD1tG1qz4rgp.png  

Fotoreferenser: 

http://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/790708/278756408/stock-photo-

angry-businessman-in-suit-and-sneakers-with-crossed-arms-looking-at-camera-full-body-

length-278756408.jpg  

http://stock-image.mediafocus.com/images/previews/business-man-fists-hips-yelling-

clipart-47052006.jpg  

http://www.macleans.ca/wp-

content/uploads/2012/06/MAC24_DIFFICULT_MOTHERS01MERGE_wide.jpg  

http://lvcounseling.com/admin/wp-

content/uploads/2011/08/mother_daughter_conflict_021205_1807_0024_lsls.jpg  

http://blogs.psychcentral.com/anger/files/2013/12/sweater.jpg  

Taffyta Muttonfudge, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/villains/images/8/8c/Taffyta_evil.jpg/revision/latest?c

b=20140309150842  

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://41.media.tumblr.com/4819db678b7893b515e0869954ccc1de/tumblr_mmsryfn6ZS1r

kh9vno5_540.jpg 

http://i.imgur.com/Lc53DKj.jpg 

http://content.internetvideoarchive.com/content/photos/8137/251644_003.jpg  

http://40.media.tumblr.com/812633741766a0b74f0f2e93cadbe3d9/tumblr_mqqanzQFUH

1qexm93o5_1280.jpg  

Figur 1.4. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”ilska”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 1.5. Privat bild (2016) Bild på designvalet att använda förvåning istället för 

överraskning. Förlagsort: Högskolan i Skövde, Skövde.   

Figur 1.6. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”förvåning”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

Candlehead, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Tumblr_inline_mk1vhu9uu31qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130323005613
http://vignette3.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Tumblr_inline_mk1vhu9uu31qz4rgp.jpg/revision/latest?cb=20130323005613
http://33.media.tumblr.com/f8e9793d04d030d07c1e5e2011b0cd27/tumblr_inline_mpqozcD1tG1qz4rgp.png
http://33.media.tumblr.com/f8e9793d04d030d07c1e5e2011b0cd27/tumblr_inline_mpqozcD1tG1qz4rgp.png
http://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/790708/278756408/stock-photo-angry-businessman-in-suit-and-sneakers-with-crossed-arms-looking-at-camera-full-body-length-278756408.jpg
http://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/790708/278756408/stock-photo-angry-businessman-in-suit-and-sneakers-with-crossed-arms-looking-at-camera-full-body-length-278756408.jpg
http://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/790708/278756408/stock-photo-angry-businessman-in-suit-and-sneakers-with-crossed-arms-looking-at-camera-full-body-length-278756408.jpg
http://stock-image.mediafocus.com/images/previews/business-man-fists-hips-yelling-clipart-47052006.jpg
http://stock-image.mediafocus.com/images/previews/business-man-fists-hips-yelling-clipart-47052006.jpg
http://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2012/06/MAC24_DIFFICULT_MOTHERS01MERGE_wide.jpg
http://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2012/06/MAC24_DIFFICULT_MOTHERS01MERGE_wide.jpg
http://lvcounseling.com/admin/wp-content/uploads/2011/08/mother_daughter_conflict_021205_1807_0024_lsls.jpg
http://lvcounseling.com/admin/wp-content/uploads/2011/08/mother_daughter_conflict_021205_1807_0024_lsls.jpg
http://blogs.psychcentral.com/anger/files/2013/12/sweater.jpg
http://vignette3.wikia.nocookie.net/villains/images/8/8c/Taffyta_evil.jpg/revision/latest?cb=20140309150842
http://vignette3.wikia.nocookie.net/villains/images/8/8c/Taffyta_evil.jpg/revision/latest?cb=20140309150842
http://41.media.tumblr.com/4819db678b7893b515e0869954ccc1de/tumblr_mmsryfn6ZS1rkh9vno5_540.jpg
http://41.media.tumblr.com/4819db678b7893b515e0869954ccc1de/tumblr_mmsryfn6ZS1rkh9vno5_540.jpg
http://i.imgur.com/Lc53DKj.jpg
http://content.internetvideoarchive.com/content/photos/8137/251644_003.jpg
http://40.media.tumblr.com/812633741766a0b74f0f2e93cadbe3d9/tumblr_mqqanzQFUH1qexm93o5_1280.jpg
http://40.media.tumblr.com/812633741766a0b74f0f2e93cadbe3d9/tumblr_mqqanzQFUH1qexm93o5_1280.jpg
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http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-

kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif 

Fotoreferenser:  

http://thumbs.dreamstime.com/z/shocked-surprised-woman-isolated-13655981.jpg   

http://cache3.asset-cache.net/gc/184963250-man-looking-surprised-

gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=bQFgIvOZiUK%2F7F%2Fc17ytf6foNKhH8ILL%

2Bxed0GKqRFq8lkVkBJIF9hP1p3G6eav%2F  

http://cache3.asset-cache.net/gc/522931987-young-woman-looking-shocked-and-

surprised-

gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=AAfGPyHpO1PNgCPZeft75XgCg0Zc2ZyWyDXtp

GSTNVQc0JlOMYsYmVRAAP2MaWlC2V9tX%2F%2FTxztlLz6fLH4sLw%3D%3D ¨ 

https://t2.ftcdn.net/jpg/00/92/00/27/500_F_92002713_Ye9N463ldS4OXplqVQW3KSwjp

n6rgI05.jpg  

http://cache1.asset-cache.net/gc/rbrb_1950-full-body-shot-of-a-female-child-in-striped-

gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=otqZmCPRgcGgzYMR9Tfzi8LcM6caotObSvQ85

GAQFDWl2RgLebOZbWw%2FqFPCu3Y%2B  

Taffyta Muttonfudge, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Wreck-it-ralph-

disneyscreencaps.com-4952.jpg/revision/latest?cb=20130512200036 

Rapunzel, Trassel (2010) [film]: 

http://3.bp.blogspot.com/-

zvaw1oXQCl8/TiHue420jvI/AAAAAAAAmFM/WSyfImQ8X0M/s1600/Tangled_81.jpg 

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

https://38.media.tumblr.com/abd27033e4a461e227655131caade31e/tumblr_nbu2nmZvh61

tm0soto3_500.gif  

http://24.media.tumblr.com/c9436e05d99a640491bc902c394f460c/tumblr_msgx0z4bPh1

sxbejoo2_400.gif  

Figur 1.7. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”förvåning”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 1.8. Privat bild (2016) Bild på ”moodboard” för det emotionella uttrycket ”rädsla”. 

Sammansatta bilder tillgängliga på internet: 

Sugar Rush karaktärer, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2014/03/Sugar-Rush-Characters-Scared-In-

Disneys-Wreck-It-Ralph.gif  

 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130512151728/sugar-rush-kingdom/images/9/9d/Candlehead.gif
http://thumbs.dreamstime.com/z/shocked-surprised-woman-isolated-13655981.jpg
http://cache3.asset-cache.net/gc/184963250-man-looking-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=bQFgIvOZiUK%2F7F%2Fc17ytf6foNKhH8ILL%2Bxed0GKqRFq8lkVkBJIF9hP1p3G6eav%2F
http://cache3.asset-cache.net/gc/184963250-man-looking-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=bQFgIvOZiUK%2F7F%2Fc17ytf6foNKhH8ILL%2Bxed0GKqRFq8lkVkBJIF9hP1p3G6eav%2F
http://cache3.asset-cache.net/gc/184963250-man-looking-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=bQFgIvOZiUK%2F7F%2Fc17ytf6foNKhH8ILL%2Bxed0GKqRFq8lkVkBJIF9hP1p3G6eav%2F
http://cache3.asset-cache.net/gc/522931987-young-woman-looking-shocked-and-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=AAfGPyHpO1PNgCPZeft75XgCg0Zc2ZyWyDXtpGSTNVQc0JlOMYsYmVRAAP2MaWlC2V9tX%2F%2FTxztlLz6fLH4sLw%3D%3D
http://cache3.asset-cache.net/gc/522931987-young-woman-looking-shocked-and-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=AAfGPyHpO1PNgCPZeft75XgCg0Zc2ZyWyDXtpGSTNVQc0JlOMYsYmVRAAP2MaWlC2V9tX%2F%2FTxztlLz6fLH4sLw%3D%3D
http://cache3.asset-cache.net/gc/522931987-young-woman-looking-shocked-and-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=AAfGPyHpO1PNgCPZeft75XgCg0Zc2ZyWyDXtpGSTNVQc0JlOMYsYmVRAAP2MaWlC2V9tX%2F%2FTxztlLz6fLH4sLw%3D%3D
http://cache3.asset-cache.net/gc/522931987-young-woman-looking-shocked-and-surprised-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=AAfGPyHpO1PNgCPZeft75XgCg0Zc2ZyWyDXtpGSTNVQc0JlOMYsYmVRAAP2MaWlC2V9tX%2F%2FTxztlLz6fLH4sLw%3D%3D
https://t2.ftcdn.net/jpg/00/92/00/27/500_F_92002713_Ye9N463ldS4OXplqVQW3KSwjpn6rgI05.jpg
https://t2.ftcdn.net/jpg/00/92/00/27/500_F_92002713_Ye9N463ldS4OXplqVQW3KSwjpn6rgI05.jpg
http://cache1.asset-cache.net/gc/rbrb_1950-full-body-shot-of-a-female-child-in-striped-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=otqZmCPRgcGgzYMR9Tfzi8LcM6caotObSvQ85GAQFDWl2RgLebOZbWw%2FqFPCu3Y%2B
http://cache1.asset-cache.net/gc/rbrb_1950-full-body-shot-of-a-female-child-in-striped-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=otqZmCPRgcGgzYMR9Tfzi8LcM6caotObSvQ85GAQFDWl2RgLebOZbWw%2FqFPCu3Y%2B
http://cache1.asset-cache.net/gc/rbrb_1950-full-body-shot-of-a-female-child-in-striped-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=otqZmCPRgcGgzYMR9Tfzi8LcM6caotObSvQ85GAQFDWl2RgLebOZbWw%2FqFPCu3Y%2B
http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Wreck-it-ralph-disneyscreencaps.com-4952.jpg/revision/latest?cb=20130512200036
http://vignette1.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/0/04/Wreck-it-ralph-disneyscreencaps.com-4952.jpg/revision/latest?cb=20130512200036
http://3.bp.blogspot.com/-zvaw1oXQCl8/TiHue420jvI/AAAAAAAAmFM/WSyfImQ8X0M/s1600/Tangled_81.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-zvaw1oXQCl8/TiHue420jvI/AAAAAAAAmFM/WSyfImQ8X0M/s1600/Tangled_81.jpg
https://38.media.tumblr.com/abd27033e4a461e227655131caade31e/tumblr_nbu2nmZvh61tm0soto3_500.gif
https://38.media.tumblr.com/abd27033e4a461e227655131caade31e/tumblr_nbu2nmZvh61tm0soto3_500.gif
http://24.media.tumblr.com/c9436e05d99a640491bc902c394f460c/tumblr_msgx0z4bPh1sxbejoo2_400.gif
http://24.media.tumblr.com/c9436e05d99a640491bc902c394f460c/tumblr_msgx0z4bPh1sxbejoo2_400.gif
http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2014/03/Sugar-Rush-Characters-Scared-In-Disneys-Wreck-It-Ralph.gif
http://mrwgifs.com/wp-content/uploads/2014/03/Sugar-Rush-Characters-Scared-In-Disneys-Wreck-It-Ralph.gif
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Elsa, Frost [2013]: 

http://www.rotoscopers.com/wp-content/uploads/2013/10/elsa-frozen-trailer-elsa-scared-

flee-21.png  

Flynn Rider, Trassel (2010) [film]: 

http://www.writeups.org/img/fiche/5288e.jpg  

Fotoreferenser: 

http://2.bp.blogspot.com/-

J6jAL1BoHpo/VFRKQkz5UhI/AAAAAAAANp4/vdlvCikrJWc/s1600/Halloween%2BHaunte

d%2BHouse%2BFear%2BSurprise%2BFun%2BHouse%2BExpression%2BMouth%2Bof%2B

Fear%2BEyes%2BWide%2BOpen%2BNonverbal%2BCommunication%2BExpert%2BBody%

2BLanguage%2BExpert%2BSpeaker%2BKeynote%2BConsultant%2BLas%2BVegas%2BLos

%2BAngeles%2BOrlando%2BNYC.png  

http://sourcefed.com/wp-content/uploads/2014/02/HHouse-43-550x411.jpg  

Illustration: 

https://loganmcbride.files.wordpress.com/2013/05/scared1.jpg  

Vanellope von Schweets, Röjar-Ralf (2012) [film]: 

http://orig03.deviantart.net/bd55/f/2015/106/b/e/sonic_sees_something_and_vanellope

_s_worried_by_gregoryfields-d8pz67n.jpg  

http://33.media.tumblr.com/fef5a920792055d02b78394028fa10a4/tumblr_inline_mkuiiql

9sL1rd3knr.png  

http://vignette1.wikia.nocookie.net/disney/images/8/8d/Vanellope's_torment.png/revision

/latest?cb=20140821115412  

Figur 1.9. Privat bild (2016) Bild på hur man kan sluta oslutna former. Förlagsort: Högskolan 

i Skövde, Skövde. Illustration skapad utifrån bildexempel ur Kukkonen, K (2013:10-11). 

Studying Comics and Gaphic Novels. Förlagsort: John Wiley & Sons, Ltd. United Kingdom. 

Figur 2.0. Privat bild (2016) Bild på den färdiga karaktärsgruppen ”rädsla”. Förlagsort: 

Högskolan i Skövde, Skövde. 

Figur 2.1. Privat bild (2016) Bild på den färdigställda karaktären i samtliga 

”ögonblicksbilder” för varje känslouttryck. Förlagsort: Högskolan i Skövde, Skövde. 

 

 

 

http://www.rotoscopers.com/wp-content/uploads/2013/10/elsa-frozen-trailer-elsa-scared-flee-21.png
http://www.rotoscopers.com/wp-content/uploads/2013/10/elsa-frozen-trailer-elsa-scared-flee-21.png
http://www.writeups.org/img/fiche/5288e.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-J6jAL1BoHpo/VFRKQkz5UhI/AAAAAAAANp4/vdlvCikrJWc/s1600/Halloween%2BHaunted%2BHouse%2BFear%2BSurprise%2BFun%2BHouse%2BExpression%2BMouth%2Bof%2BFear%2BEyes%2BWide%2BOpen%2BNonverbal%2BCommunication%2BExpert%2BBody%2BLanguage%2BExpert%2BSpeaker%2BKeynote%2BConsultant%2BLas%2BVegas%2BLos%2BAngeles%2BOrlando%2BNYC.png
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Appendix A 

Nedan visas samtliga känslors ”moodboard:s” som använts för arbetet. 

Glädje 

 



 II 

Sorg 

 



 III 

Avsky 

 



 IV 

Ilska 

 



 V 

Förvåning 

 



 VI 

Rädsla 

 



 VII 

Appendix B 

Nedan visas samtliga bilder av den färdiga artefakten. En karaktär som illustrerar sex olika 

emotionella känslouttryck i sex olika ”ögonblicksbilder”. 

 

Karaktärsgrupp A - Glädje 
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Karaktärsgrupp B - Sorg 
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Karaktärsgrupp C - Avsky 
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Karaktärsgrupp D - Ilska 
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Karaktärsgrupp E - Förvåning 
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Karaktärsgrupp F - Rädsla 
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Appendix C 

Nedan visas arbetsprocessen från kladdiga skisser till färdigställd karaktär. 

  



 XIV 

Appendix D 

Nedan visas en transkribering av de kvalitativa intervjuer som genomfördes i undersökningen 

där informanternas kommentarer presenteras. Informanter presenteras i ordning. Från 

informant 1 till informant 6. 

 

Del 1 - Information 

Informant: 1 

Kön: Kvinna  

Ålder: 20 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mindre 

erfarenhet 

 

Del 2 - påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag relaterade till egna erfarenheter och egna känslor.” ”Glädje upplever man ofta. Saker som 

att vara nöjd kan man uppleva om det gått bra på ett prov eller om man lyckas göra ett mål i 

idrotten.” ”Jag tror att man hittar saker man kan koppla ihop med karaktären som man själv 

har upplevt.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Man vet själv hur de känslorna känns och kan då leva sig in i de känslor som karaktären 

känner.” ”Man kan se att karaktären är lycklig och man blir då glad av att karaktären är 

lycklig.” Tillräckligt med information i bilden för att uppleva empati. ”Man tänker att det är 

något bra och positivt som har hänt.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Jag satte en fyra, ganska högt eftersom jag känner flera känslor.”  ”Glädje, lycka, nöjd, 

stolthet. Att man klarat av något, men jag känner mest glädje.” ”Jag tror att jag tänker på mig 

själv och mina minnen och upplevelser eftersom jag upplever dom här känslorna.” ”Jag tror 

att jag själv log lite, men inte att jag härmade kroppsspråket.” 
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 Karaktärsgrupp B  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Man har varit med om sådana situationer. Den ser ledsen och besviken ut.” ”Det blir lätt att 

relatera eftersom man själv varit med om sådana situationer och känslor.” ”Bilden fungerar 

bra som en helhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Man blir lite sorgsen själv. Jag rynkar lite lätt på ögonbrynen för jag kan tydligt se att 

karaktären är ledsen och därför får jag medkänsla och empati.” Man vill ju att folk ska må bra 

och eftersom man själv också känt så.” Bilden var tillräckligt med information fr att uppleva 

empati. Måste inte veta vad karaktären är ledsen över för det. 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Främst upplevde jag ledsamhet och sorg. Men även besvikelse.” ”Jag tänker både hos andra 

och sig själv.” ”Främst att vara ledsen över något.” ”Jag tror man tänker på det för att man 

upplevt det själv och sett det hos andra, annars skulle man inte veta hur det skulle vara att 

vara ledsen. Sen är bilden väldigt tydlig, man blir nästan lite nedstämd.” 

 

 Karaktärsgrupp C  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag satte ganska högt. På första bilden ser det ut som att det är något som luktar illa, och att 

man känner avsmak. Det är ju något som man känner som människa och därför känns det 

som man kan relatera bra.” ”Lätt att relatera, men tror inte jag skulle uttrycka mig så starkt i 

offentlighet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag kan förstå hur den känner. Om det är något som luktar illa, något man tycker är äckligt 

eller någon/något man inte gillar och jag kan känna igen mig.” ”Jag tycker att bilden är 

tillräckligt med information för att se vad karaktären tycker och tänker.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Jag upplevde lite ”blä”-känsla. Men förakt och avsmak, något som är äckligt och som man 

inte vill ha kontakt med.” ”Jag tror att rynkade lite på näsan.” ”Jag kan tänka mig om det är 

en lukt man själv inte gillar så drar man sig lite därifrån vilket har hänt, ex. om man går in på 

en toa.” 
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 Karaktärsgrupp D  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Tyckte det var lätt att relatera till känslan då jag tycker att karaktären är ilsken eller arg. 

Tjurig, eller att den inte får som den vill… därför att man känt dessa känslor själv.” ”Bilden 

fungerar bra som en helhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag tyckte det var lätt att känna empati med den här karaktären, eftersom jag upplevt det 

själv och själv känt dessa känslor. Då kan man förstå att karaktären är arg.” ”Tillräckligt med 

information i bilden för att förstå att karaktären är arg.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Jag tyckte det var ganska lätt, att tolka utifrån en själv och mina åsikter.” ”Att vara arg, tjurig, 

inte få som man vill.” ”Armarna i kors symboliserar ofta att man är tjurig, att man inte är 

öppen och stänger ihop sig, samma med knutna nävar och ögonbryn.” ”Jag tror att jag kanske 

härmade uttrycket, rynkade ögonbrynen lite kanske. Tänkte på en del reflektioner och minnen 

och jämföra med sig själv ” ”Man kan bli småtjurig för små saker, men att det kan vara större 

saker med.” 

 

 Karaktärsgrupp E  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker att alla sex bilder visar lite olika känslor men jag känner att jag kan relatera till alla 

karaktärer ändå, även som en helhet.” ”Visar rädsla, like chock eller häpnad. Rädd, eller blir 

till sig, samt fundersam och nyfiken.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag tycker att man kan uppleva empati för bilden visar tydligt vad karaktären känner och 

upplever.” ”Att man kan bli lite smårädd. Känslor man upplevt själv.” ”Bilden var tillräckligt 

tydlig.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Smårädsla, fundersamhet, nyfikenhet, häpen – höjer ögonbrynen.” ”Jag kanske härmade 

uttrycket, genom att höja ögonbrynen.” ”Kopplar dessa känslor i jämförelse med mig själv och 

försöker hitta likheter.” 
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 Karaktärsgrupp F  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker att det är lätt att relatera då bilderna är tydliga, och känslan rädsla, vilket jag själv 

känt gör att det blir lättare att relatera till en sådan känsla.” ”Bilden fungerar bra som en 

helhet. Man kan nästan följa en liten kort film.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag, eftersom jag själv varit med om rädsla förstår jag hur det känns att vara rädd och därför 

kan jag känna medkänsla med karaktären.” ”Tillräckligt med information i bilden.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Den främsta känslan är rädsla, och den är väldigt stark. Men även olika grad av rädsla.” ”Jag 

tror inte att jag härmade uttrycket.” ”Tänker på egna minnen, och situationer dock.” 

 

Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A  

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar.  

”Jag känner att jag har en god förståelse för karaktärens handlingar om man kollar på hur den 

beter sig. Det känns som att personen har gjort något som gör den glad och därför kan jag 

förstå uttrycket i kroppsspråket och mimiken.”  ”Tankarna är svårare, men det känns 

uppenbart att karaktären upplever glädje.” ”I min förståelse håller jag nog med karaktären.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag kan förstå hur den här personen reagerar i den här situationen, då en positiv situation.” 

”Tankesättet är som sagt svårare, men jag kan ändå förstå att karaktären upplever glädje.” 

”Jag kan föreställa mig en situation då karaktären agerar såhär, även om jag inte vet exakt vad 

det är för situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Först tänkte jag ta lågt då man realistiskt sätt inte vet vad karaktären har gått igenom, men 

jag tog högt ändå för att jag kunde läsa av karaktärerna i bilden och förstå att karaktären varit 

med om något bra och positivt.” ”Jag tänker på liknande situationer utifrån mig själv och vet 

att jag brukar bli sprallig och att man kan hoppa och så.”  
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 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag satta ganska högt då jag känner att jag har en förståelse för hur personen reagerar i och 

med att den blir ledsen och mår dåligt.” ”Känns övertygande då karaktären håller i sig själv 

och man känner sig lite liten.” ”Håller med karaktären hur den reagerar i den här situationen.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Lite svårare än ”glädje”. Man förstår det sorgsna tankesättet, och att karaktären mår dåligt.” 

”Svårt att veta vad som hänt, men jag kan ändå tänka mig in i en situation. Typ när man i egna 

situationer känt sig sorgen och nedstämd.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Man kan både förstå, utifrån egna minnen med empati och medkänsla, men att det är svårt 

att veta exakt vad som hänt. ” ”Det känns dock uppenbart att karaktären gått igenom något 

dåligt som den inte mår så bra över, och på så sätt blir det en tydlighet utifrån bilderna att 

tolka och förstå karaktären.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag tänkte att jag själv skulle kunna reagera såhär om det vore något som jag tycker luktar 

illa eller att det inte är så fräscht.” ”Jag kan förstå eftersom jag själv skulle kunna utföra samma 

handlingar.” ”Jag skulle nog hålla med, men det beror på hur man skulle uttrycka sig.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Situationen känns som karaktären känner avsmak och det upplever jag att jag kan förstå 

eftersom jag själv har upplevt det.” ”Lätt att föreställa sig en sådan situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag tänkte ganska snabbt, främst första bilden då den höll för näsan, att det var något som 

lukta äckligt och då kunde jag förstå situationen utefter det.” ”Ja, näsan-bilden var tydligast, i 

skillnad mot exempelvis. nr 5. Men det fungerar som en helhet och är tydligt.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”För att jag själv upplever att jag kan agera såhär som karaktären gör.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag vet inte vilken situation det är, men jag kan föreställa mig olika situationer och då kan 

man förstå karaktärens perspektiv och tankesätt att den blir arg.” ”Jag håller med att 

karaktären visar en tydlighet i uttrycken.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Att man själv har gått igenom liknande händelser och då blir det lätt att förstå.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Känns inte som att jag själv är med om det så ofta, men att det skulle kunna hända, men inte 

så ofta.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag är inte med om det så ofta och därför blir det svårare att förstå. Inte för att karaktären är 

diffus, för det är den verkligen inte, men att det blir svårare att föreställa sig en situation och 

veta vad den tänker och gått igenom.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Svårt att förstå vad exakt som karaktären har gått igenom. Tänker mig dock att den kanske 

har blivit lite skrämd, men vet inte med säkerhet.” 

 

 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag känner att jag skulle ha en god förståelse för den här karaktären och hur den handlar. 

När man blir rädd, då vill man gärna försvinna eller vända sig bort, precis som bilderna gör. 

Även att ”pilla med händerna” känns som att det bidrar till förståelsen av rädsla.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Kan förstå hur den tänker, om den tänker. Men jag kan förstå att karaktären upplever en stor 

rädsla och att den är skrämd. Den försöker göra sig liten och känner sig nedtryckt. Det 

förstärker detta.” ”Kan tänka mig situationer.” 
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Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan tänka mig vad personen har gått igenom och att det är något som gjort den väldigt 

rädd.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag tänkte att jag ville känna likadant som karaktären i många situationer. Jag själv vill känna 

som karaktären på bilderna, må bra och känna att jag klarat av något. En ”boost” till 

självförtroendet.” ”Kan då föreställa mig ambitionerna.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill själv ha det som den här karaktären i många fall och därför vill jag få dela vad den 

känner.” ”Det var lätt att tänka sig vad karaktären skulle kunna ha för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Då det var lätt att tänka sig in i hur personen agerat tänkte jag på när jag själv upplevt det 

många gånger. Det känns som att det är därför man får mycket medkänslor och empati, samt 

kan förstå hur den tänker. ” ”Då det hänt i sitt egna liv flera gånger och man upplevt dessa 

känslor kan man då ha saker gemensamt med denna karaktär.” ”I situationer då man gjort 

något som man klarar av eller i positiva sammanhang skulle jag ha mycket gemensamt med 

den här karaktären.” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det var svårt att svara på. Det känns svårt att veta vad karaktären har för ambitioner.” ”Det 

känns som att den är ledsen och sen kanske lite fundersam men jag hade svårt att avgöra det 

i relation till mina ambitioner.” ”Svårt att förstå vad den vill uppnå, kanske att den vill blir 

glad igen, men ja, det var svårt att förstå ambitionerna.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Eftersom jag hade svårt att förstå vad karaktären hade för ambitioner var det svårt att tänka 

sig att vilja dela eller uppnå dem.” ”Man vill inte heller dela den här sorgen eller negativa 

ambitionerna, vilket var intrycket jag fick från bilden.” 
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Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Både ja och nej. När jag själv varit ledsen så har man mycket gemensamt, men när man inte 

är det så har man inte dessa saker gemensamt.” ”I de sammanhang jag själv upplever det som 

karaktären upplever.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag satte en trea för att jag tycker att jag själv kan vara lite ”usch”. Då jag är bakterierädd 

tänkte jag på mig själv. Men det kändes svårt att veta vad den här karaktären skulle ha för 

ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag tyckte det var svårt att veta karaktärens ambitioner. Möjligtvis att karaktären vill bort 

från det äckliga, men det var ganska svårt att veta.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Att jag själv kan vara så ibland. Men att jag själv skulle kunna uppleva och agera så som 

karaktären gör.” ”När jag själv upplever dom känslorna eller i sådana situationer.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”När man blir tjurig eller arg så tänker jag att ambitionen är att få igenom sin vilja, vilket känns 

som den ambition man själv har om man skulle bli arg.” ”För övrigt känns det svårt att 

föreställa sig någon annan ambition.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill inte vara tjurig och inte heller en sådan som har behov av att få igenom sin vilja för 

smågrejer. Det känns inte som att ha som ett mål.” ”I större sammanhang känns det dock som 

att allas ambition skulle vara att få igenom sin vilja, och på så sätt skulle man vilja bevisa att 

man har rätt.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag satte ganska högt då jag tänkte att jag kan ha mycket gemensamt med den här karaktären. 

Det känns som att jag skulle kunna bli tjurig och arg för både små och stora saker och vilja ha 

rätt i det jag säger. Att vara envis med det.” ”I dom sammanhangen jag känner igen mig.” 
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 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Här tänkte jag mer på de bilder där känslan nyfikenhet kommer upp för det tycker jag att jag 

själv är och att det är den ambitionen som skulle spegla mig.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Det är ju okej att bli rädd för saker, men att man i slutet blir nyfiken och vill ta reda på saker 

och att man visar intresse.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Både och. När karaktären visar känslorna så har vi mycket gemensamt och då jag tror att vi 

skulle reagera på samma sätt, men annars tror jag att jag inte upplever detta så mycket i min 

vardag.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det känns som att det är svårt att veta ambitionerna och vad karaktären vill göra.” ”Men jag 

själv har känt så, så det måste ju finnas ambitioner som är lika med karaktären men det är 

svårt att peka ut dem.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Främst att det är svårt att förstå karaktärens ambitioner. Jag tänker dock att det kanske inte 

är så bra att vara rädd och därför tänker jag på negativa ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Om jag skulle bli så rädd så tror jag att jag skulle reagera på samma sätt som karaktären, men 

det händer inte så ofta att jag blir så rädd. Men det har skett tidigare i tillfälligheter, och man 

känner även igen sig i kroppsspråket.” 

 

Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle kunna vara karaktären för jag själv är ganska glad och även att jag själv kan se mig 

reagera såhär efter att jag satt upp mål för mig själv och lyckats.” ”Jag skulle kunna visa samma 

uttryck.” 
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Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag vet inte… Men eftersom att jag kan se mig själv reagera exakt som den här karaktären. 

Då kan jag se mig själv som karaktären för jag själv har upplevt det.” ”Man kan känna vad 

karaktären känner och därför se sig som karaktären.” ”Gör det ofta, och är generellt glad, mer 

extremt glad är vid tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Ja, jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären för att den visar en sådan glädje. 

Alla vill må bra så det skulle vara jättekul att känna såhär och vara den här karaktären.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Eftersom man mår såhär ibland så känns det som att man är den karaktären just då, men inte 

hela tiden.” ”När jag själv upplever den känslan och i olika situationer.” 

Ser mig som karaktären 

”När jag själv känner så. I tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Om man själv skulle vara med i ett spel skulle man inte vilja spela den som är ledsen. Ingen 

vill det” ”Jag vill inte spela som den karaktären som känns ledsen. Känns även ynklig och man 

vill ju vara cool.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Ja, men i de situationer då jag själv har känt såhär.” ”Eftersom det har hänt så vet jag att jag 

skulle kunna vara denna karaktär i vissa situationer.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Ser mig inte som den karaktären men jag vet att jag skulle kunna vara den karaktären. Det 

händer ju någon gång ibland.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag kanske tänkte frågan fel, men jag tänkte att i en film eller i ett spelsammanhang så skulle 

det nog vara kul att spela en sådan här karaktär, som är ganska olik sig själv.” ”Spela lite kaxig 

kanske.” 
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 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag kan tänka mig både ja och nej. Ibland är jag den här karaktären, men oftast inte. Beror 

på situationen.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Tillfälligt ser jag mig själv som den här karaktären, då jag är i en sådan situation eller upplever 

dem känslorna.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Tänker mig i ett spel. Att spela arg kanske man inte vill göra, men att spela tjurig och butter 

kan jag tänka mig skulle vara ganska kul.” ”Inte arg, men kaxig och visa attityd och spydighet 

på ett roligt sätt.” 

 

Karaktärsgrupp E 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle kunna vara såhär om jag blev rädd. Om det är något jag upplever i en sådan 

situation.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag kan se mig själv reagera såhär om jag skulle vara med om en händelse.” ”I tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag tänkte att spela en sådan här karaktär, även om man inte är den coola, ganska komiskt 

och också söt.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Det händer inte så ofta, så jag skulle inte säga att jag skulle bli som en sådan här karaktär.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag kan vara väldigt mörkrädd, exempelvis, men jag tycker att den här karaktären känns lite 

överdriven i rädslan. Jag känner igen mig i karaktären men jag skulle inte säga att jag jämför 

oss med varandra.” ”Jag ser oss inte som lika.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”I ett spel skulle jag kunna tänka mig det men jag skulle helst inte vara det. Det är inget jag 

skulle vilja vara hela tiden.” 
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Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Negativ 

Karaktärsgrupp C: Neutral som drar mot negativ 

Karaktärsgrupp D: Negativ 

Karaktärsgrupp E: Neutral 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A 

”Jag valde den för att det var den som visade glädje och kände glädje och det upplever jag att 

jag gör ofta för jag är en väldigt glad person.” ”Det kändes som en vardagskänsla och mest som 

jag.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp F 

”Jag valde den gruppen för att jag känner inte att jag upplever den känslan så ofta. Jag känner 

mig inte så rädd.” 

 

Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Glädje, lycka  

 ”Man har klarat sitt mål, är målmedveten och glad.” 

B: Ledsen, sårad, besviken  

 ”Stämde bra med gruppen. Det var det jag kände.” 

C: Förakt  

 ”Usch, illamående. Att man är lite frångående och tillbakadragen.” 
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D: Ilska, tjurig  

 ”Att man är arg var vad jag kände.” 

E: Rädd, nyfiken, förvånad  

 ”Det var svårt att säga bara en känsla, för jag upplevde fler beroende på bilden.” 

F: Livrädd  

 ”Det kändes som att den här var mycket mer rädd och inte ville vara där den var.” 

 

 

Del 1 - Information 

Informant: 2 

Kön: Man  

Ålder: 17 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mindre 

erfarenhet  

 

Del 2 - påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A - Positiv 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag känner att den här karaktären är väldigt glad eller stolt över någonting den gjort och det 

har man själv varit många gånger. Därför var det lätta att relatera.” ”Bilden fungerar som en 

helhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Man känner hur personen tänker och kan få medkänsla då man själv känt så som karaktären.” 

”Jag kan känna att jag blir glad med karaktären” ”Bilden är tillräckligt med info för att jag ska 

känna empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Glad och stolt. Man är lyckligt för att vara den man är.” ”Jag tror inte jag uttryckte samma 

uttryck, men jag upplevde samma känsla.” 
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 Karaktärsgrupp B - Neutral 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären ser väldigt ledsen ut, det känns nästan som om den gjort något fel.” ”Jag själv 

brukar inte känna så så ofta och därför blir det svårt att relatera.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag förstår att karaktären är ledsen, att den ångrar något den gjort och det kan jag känna 

empati för. Jag känner att bilden räcker för att jag ska uppleva den här empatin.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Framförallt ånger, be om förlåtelse eller ångra det man gjort. Ställa allt till rätta.” ”Tänker på 

egna situationer, men inget specifikt.” 

 

 Karaktärsgrupp C – Negativa 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag vet inte riktigt vad den här personen har gjort för att uttrycka sig såhär. Det blir svårt att 

relatera till känslan då.” ”Det finns en helhet på bilderna.” ”Det känns som karaktären beter 

sig dåligt, är dryg mot andra och man vill inte bete sig så mot andra.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Svårt att relatera till karaktären och känna medkänsla då den känns dryg.” ”Det hade nog 

varit svårt även om jag viste varför karaktären agerar som den gör.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Det känns som att det skulle vara, främst ett tjejgäng, som dissar någon annan eller som beter 

sig illa. Då tänker jag, vem är hon? Alla andra som beter sig så. Det är negativa känslor som 

kommer upp.” ”Tänkte mest från film, då jag sett andra agera så.” 

 

 Karaktärsgrupp D - Negativ 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag känner att den här karaktären är väldigt arg, vilket man själv kan vara ganska ofta, därför 

blir det lätt att relatera till bilden.” ”Bilden hänger ihop på ett bra sätt, men att den del figurer 

ser mer bitchiga ut.” 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag förstår hur karaktären tänker, att den är arg… men jag förstår inte varför den är arg.” 

”Det hade nog varit lättare att känna empati om jag visste varför karaktären agerar som den 

gör.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Jag känner att det är många tillfällen som man själv kan bli arg på någon, exempelvis min 

bror när man upplever att dem har gjort något fel.” ”Relaterar till mitt egna liv.” ”Jag upplever 

framförallt ilska. Jag tror att jag härmade bildernas uttryck, kanske att jag rynkar på 

ögonbrynen lite.” 

 

 Karaktärsgrupp E - Neutral 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tyckte att känslan som karaktären visade var väldigt oklar. Jag förstod inte riktigt vad 

karaktären tänkte.”  

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag kände att när jag inte vet hur karaktären tänker så kan jag inte känna någon empati med 

karaktären. Det var svårt att förstå sig på.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Jag kände att karaktären visade en del olika känslor men jag kunde inte säga exakt vilka de 

var.” Kunde se att den visade känslor men inte vilka.” ”Jag tänkte utifrån ett alternativ… ”Har 

jag gjort något fel? ”känslan.” 

 

 Karaktärsgrupp F - Negativ 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Den här personen är rädd på ett sätt. Jag vet inte exakt, det känns inte som ett mordhot, utan 

mer som en spindel kanske.” ”Det var lätt att relatera, framförallt till några bilder.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Det är lätt att känna igen sig och då kan man känna medkänsla. Om det skulle vara en spindel, 

som jag själv är rädd för, så vill man ju inte ta i den.” ”Det är nog lättare att uppleva empati 

om jag själv också är rädd för det.” 
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Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Framförallt rädsla, det var väldigt starkt.” ”Tänker lite på egna minnen, typ småkryp.” 

”Härmade nog uttrycket lite kanske.” 

 

Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag känner att jag kan förstå de glada tankarna hos karaktären, att man inte tänker på något 

dåligt utan är allmänt lycklig.” ”Håller med karaktären i dess uttryck.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår situationen att man blir glad, att man kanske lyckades med något. Men jag vet inte 

exakt vad som har gjort den så glad, men jag kan föreställa mig det.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Det är svårt att veta exakt vad som hänt innan, förutom att man känner glädje, men jag förstår 

att det är en situation som hänt och att den därför agerar som den gör.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan förstå att man vill ställa allt till rätta, och inte vara ledsen jämt. Men det kändes lätt 

att förstå karaktären.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår att karaktären är ledsen och vill ångra något den gjort, men jag vet inte riktigt hur 

karaktären är och tänker då jag inte vet exakt vad det är för situation.” ”Bra att ställa allt till 

rätta, håller med, om så är fallet.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag känner att jag kan förstå att den vill ångra någonting, men jag vet inte vad. Därav är det 

svårt att veta vad den gått igenom innan.” 
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 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Man känner igen det mycket från film och verkligheten. Ett gäng som inte vill ha med andra 

eller en person att göra.”  

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår situationen ganska väl. En grupp människor som inte vill ha med någon att göra 

och då känns det som att jag kan förstå tänkesättet då det är lätt att föreställa sig en sådan 

situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Det känns inte som att karaktären har gått igenom så mycket utan som att den är allmänt 

dryg. Tror att den är bättre än andra.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag förstår att karaktären är arg, och det tär många saker som kan göra en arg. Men jag vet 

inte exakt vad som har gjort den arg. Jag förstår ändå att det är något som har gjort karaktären 

arg.” ”Håller med hur karaktären agerar.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Om man blir arg så vill man uttrycka sina egna känslor och tankar. Om det är en situation 

som man blir arg i så måste man få uttrycka det, och på så sätt kan jag känna igen mig själv.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag förstår att karaktären har blivit arg över någonting som har hänt. Men det skulle kunna 

vara att man har en kort stubintråd och tänder till snabbt och överreagerar.” ”Både ja och nej 

beroende på situationen, vad karaktären har blivit arg över.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Man kan förstå lite hur känslorna är, men inte vad det är, så jag satte mig i mitten för både ja 

och nej.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”På grund av att jag inte förstå exakt hur personens tankar är blev det svårare, men jag kan 

ändå förstå att den har olika tankar. Men det är då svårt att veta olika perspektiv och tankesätt, 

samt vilken situation det skulle vara.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag känner att det är svårt att veta hur karaktären är, men att man kanske har känt känslan 

innan. Jag kan förstå att någonting har hänt, men inte vad.” 

 

 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag förstår att personen blir rädd, vilket jag också kan bli. Framförallt med småkryp, och det 

känns som jag skulle agerat och tänkt likadant.” ”Håller med karaktären i handlingarna.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår hur den reagerar, men jag förstår inte exakt vad det är den reagerar på, men jag 

kan gissa ganska bra.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan förstå vad den gått igenom. Jag förstår inte exakt, men jag kan förstå att den gått 

igenom något som gjort den rädd och det finns många skäl till det.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Man vill ju vara glad. Glädje smittar av sig och folk i närheten blir glada och det speglar en 

ambition som jag har.”  

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill ju vara glad, och glädje har aldrig dödat någon.” ”Det känns som positiva ambitioner 

som jag skälv skulle vilja uppnå.” 
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Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag är själv ofta glad, och det är kul att vara med människor som är glada och har likadan 

personlighet.” ”I sammanhang då jag själv är glad, ex. vinner över någon på Fifa.” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Om man ångrar någonting, så vill man ju inte göra om samma misstag. Och därför vill man 

ju inte ha det som en ambition, det känns som en negativ ambition.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag vill inte dela eller uppnå negativa ambitioner.” ”Det är fortfarande svårt att veta vad det 

skulle kunna vara för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag känner att det kanske har hänt enstaka fall då man känner ånger, men att det är väldigt 

sällan I så fall i de sammanhang där jag själv upplevt sådana känslor.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Man vill inte vara dryg mot någon annan, och därför inte vara som den här personen.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag vill inte vara den här personen. Det känns som att karaktären bara har negativa 

ambitioner som jag inte vill uppnå.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag skulle inte vilja ha kompisar som är så här. Då är man inte snäll mot andra och därav inte 

kompisar.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Man vill ju inte vara arg, men det blir ju ändå så att man måste bli arg ibland.” ”Tillfälligheter 

i ambitioner i så fall.” 
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Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man måste bli arg ibland, men jag vill inte vara arg. Jag skulle inte säga att jag strävar efter 

det.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag blir själv arg ibland och kan känna igen mig, men jag känner inte så hela tiden så därför 

både ja och nej. Det beror på situationer och om jag själv blir arg.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag skulle inte vilja känna mig så som den här karaktären gör. Det skulle inte vara ett mål för 

mig för det känns som att den inte är så pass glad och lycklig som man skulle vilja vara.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag skulle inte vilja uppnå dessa ambitioner och vara som den här karaktären. Det är väldigt 

svårt att veta vad karaktären skulle kunna ha för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag kände att jag inte skulle vilja vara den här karaktären men att jag ändå skulle kunna bli 

den personen ibland, i vissa situationer.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Man vill inte vara rädd. Man vill vara modig.” ”Det är ganska svårt att förstå vad karaktären 

skulle ha för ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej. För jag vill inte vara rädd, utan modig.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag tänker om det är mindre saker den är rädd för. I vissa sammanhang, om det är liknande 

saker jag skulle vara rädd för så har vi nog det gemensamt.” 
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Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag är ofta glad och uttrycker mig glatt då jag gör något jag är stolt över.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag är oftast glad, men det finns vissa tillfällen då man inte är glad.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Man vill ju vara glad hela tiden, men om man jämt skulle vara glad så skulle man inte veta 

hur känslan kändes.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag kände att man skulle kunna vara och känna såhär ibland, men väldigt sällan.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Det är väldigt sällan som jag ser mig själv såhär, jag upplever det inte så ofta. Mer 

tillfälligheter så man känner ånger.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, man vill inte ångra något eller vara ledsen, det är bättre att vara glad.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Nej, jag skulle inte kunna bete mig så mot andra. Jag är inte dryg mot andra.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Nej, eftersom jag inte vill vara personen så är jag heller inte personen.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej. Man ska inte tro att man är bättre än någon annan.” 
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 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Man har själv känt den här ilskan, men jag upplever inte den hela tiden.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser mig inte som den här karaktären hela tiden, utan det är i så fall i tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag vill inte vara arg. Ingen mår ju bra när folk är arga, det är bättre att vara glad.” 

 

Karaktärsgrupp E 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”I vissa situationer upplever jag att jag skulle kunna vara karaktären, men inte generellt.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser inte mig själv som karaktären, men det skulle väl kunna hända i vissa tillfällen att jag 

blir den karaktären.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, jag kände att jag vill vara gladare än den här karaktären, men att det fortfarande är bättre 

än att vara ledsen.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Ibland kan man vara lite halvskraj, men det känner jag inte jämt.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Mer tillfälligheter i så fall.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Man vill inte vara rädd, det är svårt att utföra rätt handlingar om man är rädd.” 
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Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Neutral 

Karaktärsgrupp C: Negativ 

Karaktärsgrupp D: Negativ 

Karaktärsgrupp E: Neutral 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A  

”Det här är den gladaste bilden utav alla.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp C  

”Jag skulle inte kunna känna mig så. Att vara bitchig och dryg mot andra.” 

 

Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Glad  

 ”Dom hade gjort något positivt!” 

B: Ånger  

 ”Att man ångrar något man gjort.” 

C: Bitch  

 ”Kändes överlägsen andra människor.” 

D: Arg  

 ”Var strakt uttryck arga.” 

E: Har jag gjort något fel  

 ”Har man eller har man inte gjort det.” 
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F: Rädd  

 ”Mest mindre grejer, inte stora.” 

 

 

Del 1 - Information 

Informant: 3 

Kön: Man  

Ålder: 19 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mer 

erfarenhet 

 

Del 2 - påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Framförallt glädje. Vilket känns lätt att relatera till för jag tycker att bilden är tydlig.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”När man lyckats, till exempel, då känner man en sådan här känsla. Man känner sig riktigt 

glad och därför var det lätt att känna att karaktären var glad.” ”Tillräckligt med information i 

bilden.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Framförallt glädje. Frihetskänsla, man har uppnått sina mål. Man lever i nuet, vilket man 

själv har varit med om och upplevt.” 

 

 Karaktärsgrupp B  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker dom ser ängsliga och ledsna ut. Lite osäkra.” ”Det känns lätt att relatera till dom 

känslorna.” ”Bilden fungerar som en helhet.” 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Man förstår att karaktären är ledsen och att det hänt något tragiskt. Det är då lätt att känna 

empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Negativa känslor. Inte lycka. Ängslighet, ledsen. Otrygghet, orolighet.” ”Jag tror inte jag 

härmade uttrycket.” ”Tänker lite på situationer som man själv har varit med om.” 

 

 Karaktärsgrupp C  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Snobbighet. Att man står över dom andra. ”Picken över i”. Att de som inte håller standard 

inte får vara med. Det känns lätt att relatera till den känslan.” ”Fungerar som en helhet.” ”Man 

har sett personer som agerar såhär.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Det finns ju personer som agerar så, inte för att jag agerar så men jag har upplevt andra som 

gör det. Som vill få bort folk. Dom känns för självsäkra.” ”Jag håller med uttrycket dom visar, 

men jag skulle nog tycka att personen agerar fel och negativt. Det är inget positivt att agerar 

över andra, men en del personer kanske man inte vill ha nära sig och det kan jag förstå. Då 

kan man säga ifrån.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Jag upplever ”pricken över i”. Man står över alla andra, känner sig bättre än andra personer. 

Det känns som att det är i ett negativt sammanhang då jag tänker på situationer där, inte jag 

själv, men andra agerat så.” ”Jag tror inte att jag härmade uttrycken.” 

 

 Karaktärsgrupp D  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker att karaktären visar en känsla som jag förstår och därför känns det som att det blir 

lätt att relatera. Exempelvis någon som är arg eller lite sur, orolig.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Ja, jag förstår vad karaktären symboliserar, med det är svårt att veta exakt vad karaktären 

vill. Det hade nog varit lättare att känna empati om jag viste varför karaktären agerar som den 

gör.” 

 



 XXXIX 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Arg. Det känns som karaktären argumenterar. Sur, eller överlägsen någon annan,” ”Man har 

ju själv varit arg eller orolig, känt lite så som karaktären gör.” 

 

 Karaktärsgrupp E  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker att karaktären ser orolig, fundersam eller rädd ut. Det är det som jag tolkar, i olika 

grad från bilderna.” ”Det kändes ändå som det var lätt att relatera till bilden.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag känner igen mig, man har känt så innan. Kanske om man sett en skräckfilm, det kan jag 

se i några av bilderna.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Framförallt rädsla. De gubbarna längst ner, fundersamhet och osäkerhet.” ”Jag kanske 

härmade lite fundersamhet.” 

 

 Karaktärsgrupp F  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tycker att dom symboliserar rädsla, eller chock från en plötslig händelse. Kanske 

osäkerhet, men det kändes som lätta känslor att relatera till.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag förstår vad karaktären känner och vad som kan ha hänt och därför känner jag en empati 

för karaktären.” ”Bilden är tillräckligt med information.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Karaktären symboliserar att vara rädd och osäker. De känslorna flyter ihop tycker jag.” ”Tror 

inte jag härmade uttrycket.” ”Tänker på egna minnen och situationer per automatik. När jag 

försöker förstå bilden tänker jag på mig själv för att förstå vad som kan ha hänt.” 
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Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Ja. Det har hänt en själv och man minns ofta glädjen i livet.” ”Håller med karaktärens 

uttryck.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag tycker inte man behöver veta vad som har hänt innan utan det räcker med att se att man 

har lyckats.” ”Jag kan föreställa mig en situation om jag skulle vilja, men det är inte 

nödvändigt.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Lätt att förstå att det är något som har hänt som man är nöjd över.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag tycker att jag får en bra bild av karaktären och vad som kan ha hänt och hur dom känner.” 

”Jag skulle nog hålla med karaktären i de händelser jag tror har hänt.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår att karaktären har det jobbigt och kan föreställa mig en sådan situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Det är svårt att veta vad egentligen som har hänt, och man kan reagera på olika sätt. Det 

skulle kunna vara någon som lämnar än, kanske kärlek eller av död. Men det är svårt att veta 

sambandet då det kan finnas många olika saker som har hänt.” ”Jag kan förstå men inte vad.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag förstår vad karaktären vill säga med ansiktsuttrycken och så vidare. Det känns inte heller 

så svårt att sätta sig in i en sådan situation. Jag vet inte varför dock, så det är svårt att hålla 

med då det skulle vara olika i olika situationer.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår inte varför man agerar så. Man skulle kunna agera på ett mer positivt sätt för att 

försöka lyfta upp människor, inte trycka ner dem. Så förstår situationen, men inte varför dem 

beter sig så.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag vet inte varför. Något har hänt som gör att dem agerar så, men jag skulle nog vilja ha ett 

motiv varför.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Ja, eftersom karaktären symboliserar olika uttryck som vi har kan jag förstå den väl, men jag 

vet inte riktigt varför.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Man har upplevt dom känslorna själv och sett andra göra det, samt att man förstår dom 

uttrycken.” ”Kan föreställa mig en situation, men jag vet inte exakt vad.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Uttrycken dom visar symboliserar ju att något har hänt. Jag kanske inte håller med dem, men 

vet att något gjort dem arga.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Det symboliserar att man är rädd, fundersamhet och osäkerhet och därför kändes det lätt att 

förstå karaktären.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Det är något som har hänt, något som skrämt karaktären. Jag kan föreställa mig en situation 

då det hänt mig själv.” ”Jag håller med hur karaktären agerar.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Man kan förstå att karaktären agerar på det sätt den gör då det är något som hänt.” 
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 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Ja, rädsla kan vara något plötsligt som händer och något som kommer och går. Familjebråk 

kanske, eller om man är rädd för spöken om det skulle komma fram ett.” Håller med tycker 

jag nog. 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Man tänker från egna händelser mycket och man kan känna igen sig. Det blir då lätt att 

föreställa sig en situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Tillexempel en familjetragedi, vilket är en ständig rädsla. Man känner sig liten, kan inte göra 

då mycket. Skulle kunna vara direkt rädsla med, typ otäcka plötsliga händelser, därför kan jag 

tänka mig många saker som kan ha hänt.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Man minns de stunder man lyckats och känner glädje. Jag kopplar det till mina egna 

ambitioner, tänker på positiva ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Ja, klart att man vill uppnå glädje. Det känns som att det är det viktigaste målet när man 

lever.” ”Det känns som att jag kan förstå vad karaktären har för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag tycker att det känns som karaktären visar lite av mig. Det stämmer in bra på mig.” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag brukar inte vara så ledsen av mig, utan brukar kunna se det positiva i allting.” ”Det finns 

ju tillfällen då man känner sig nere eller att världen går emot en, men så känner alla, så är 

livet. Men jag skulle själv inte gräva ner mig.” 
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Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej, såklart vill jag inte det. Jag vill inte vara ledsen.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag känner mig inte som den ledsna personen. Det skulle vara i de sammanhang som jag själv 

skulle uppleva sorg, om någon gått bort eller liknande.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag tycker inte att karaktären speglar mig. Jag är inte så självsäker på ett negativt sätt, vilket 

det känns som karaktären uttrycker.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag vill inte dela ambitionerna för att jag associerar det med negativa sammanhang.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Det känns inte som jag. Jag försöker tänka från min personlighet, men det känns inte som att 

jag skulle uttrycka dessa uttryck. Dom känns för ”bossiga” för att jag skulle uttrycka mig så.”’ 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det speglar ju hur man är som person då man blir arg. Inte för att jag alltid är arg, men när 

man blir det.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill ju inte vara den arga typen, eller den som är utanför så jag vill inte sträva efter det.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag tycker inte att det speglar mig själv och eftersom jag inte tror att jag är en så arg person 

tror jag inte vi skulle ha så mycket gemensamt.” 
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 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag är inte den personen som är så jätterädd av mig. Utan mer, på min vakt om något skulle 

hända. Jag skulle nog mer tänka och avvakta innan jag agerar” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill ju inte vara rädd. Det känns som att rädsla för mig inte är något jag vill uppnå.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Eftersom jag inte är en person som är så rädd av mig så känner jag inte att jag har så mycket 

gemensamt med den här karaktären. Det ska till mycket för att hamna i den situationen, men 

möjligtvis i sammanhang om något skulle hända. Som när jag krocka på e4:an. Jag var ändå 

väldigt lugn, men mer chocken.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det är inget mål för mig att vara rädd och det är inget jag försöker att vara. Men jag blir ju 

rädd dock. Det känns inte som att det är en ambition jag ofta har och därför speglar det inte 

mig.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Man vill ju inte vara rädd eller uppnå det. Man strävar ju efter självsäkerhet och inte mer… 

negativa ambitioner. Inte för att rädsla är negativt då det händer alla i plötsliga situationer 

men det är inget jag vill känna.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag känner inte den här ständiga rädslan, utan i plötsliga händelser i så fall. I sammanhang 

då jag känner samma känsla som karaktären skulle vi ha mer gemensamt.” 

 

Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Det känns som att glädje symboliserar mig.” 
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Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag kanske inte visar extrem glädje, men är i alla fall glad. Det känns som min personlighet.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Självklart vill man alltid känna glädje.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Man kan vara den karaktären, men jag skulle inte säga att det är ofta som jag är det. Beroende 

på situation.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag känner mig inte så. Jag ser inte mig själv som den karaktären överlag, men har vid 

tillfälligheter sett mig så.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, man vill ju inte må dåligt.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag vill inte vara karaktären för jag kopplar det till negativitet.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser inte mig själv alls som den här karaktären. Inte ens i tillfälligheter då jag är ganska 

jordnära.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, för karaktären utstrålar negativitet.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Nej, det känns inte som mig själv då jag inte upplever mig som arg.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag är inte den personen som eldar upp mig själv, utan jag är ganska lugn så det stämmer 

inte in på mig. Jag kan dock säga att jag tillfälligt sätt mig som den personen.” 
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Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag vill inte vara en arg karaktär, det känns som något negativt och inte som jag.” 

 

Karaktärsgrupp E 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Om något skulle hända.” ”Känner igen mig från vissa situationer, som krocken exempelvis.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Endast i tillfälligheter som jag ser mig själv som den här karaktären.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag skulle inte vilja känna rädsla riktigt, så nej.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag kanske har upplevt det någon gång men inte så ofta, därför skulle jag beroende på 

situation kunna vara karaktären.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag tror att jag känner igen mig mer än jag tror, men i så fall vid tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag skulle inte vilja vara rädd. Utan sträva efter att ha kontroll över situationen istället. Inte 

för att jag vill ha kontroll hela tiden, men jag vill veta vad jag gör och slippa osäkerheten som 

kommer fram vid rädsla.” 
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Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Negativ 

Karaktärsgrupp C: Negativ 

Karaktärsgrupp D: Negativ 

Karaktärsgrupp E: Neutral 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A  

”Det kändes som mig. Det speglar den bild jag har av mig själv. Jag ser det positiva i allt. När 

man klarar sina mål känner man glädje och det är vad jag minns mest.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp F  

”Jag tänker på rädsla. Den ständiga rädslan att man inte vågar riktigt. Osäkerheten, och jag 

känner mig ganska säker i mig själv. Det speglar inte mig.” 

 

Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Lycka och självsäkerhet.  

 ”Känner man att man vet vart man är och man har klarat sitt mål. Lycka och 

självsäkerheten är så man bygger upp drömmar och mål.” 

B: Ledsen och ängslig  

 ”Dom var ledsna, ängsliga. Något som tynger ner en.” 

C: Snobbig , ”pricken över i” 

 ”Man tror att man är bättre än andra känns som det stämmer.” 

D: Arg, ogillar någon eller situation  

 ”Ja, det var en tydlig överensstämmande känsla.” 
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E: Osäker och tankeställande  

 ”Det känns som att man inte riktigt förstår en situation, Osäker i en situation och då 

uttrycker man det som karaktären gör.” 

F: rädsla och osäkerhet  

 ”Det stämde på karaktärens uttryck.” 

 

 

Del 1 - Information 

Informant: 4 

Kön: Man  

Ålder: 23 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mer 

erfarenhet  

 

Del 2 - påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären visar glädje, och ”smug”. Men främst glädje.” ”Jag vet vad glädje är och alla har 

upplevt glädje. Det är tydligt i bilden och därför blir det lätt att relatera.” ”Bildens första bild 

känns som glädje och de sista mer självförtroende och ”smugness”, vilket går i hand med 

glädje.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag kan känna glädjen, men dom två sista bilderna känns som att de drar ifrån det lite. Om 

jag hade vetat varför dom agerar som dom gör hade det nog blivit lättare att sympatisera.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Glädje, främst. Övergodhet på leendet och hållningen, de känns avslappnade och ler lite 

smått.” ”Går i hand med glädje.” ”Jag härmade inte uttrycket och tänker inte på några egna 

minnen.” 
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 Karaktärsgrupp B  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Osäkerhet, nej… Mest sorg och ledsamhet. Dom går lite hand i hand. Det känns lätt att 

relatera till dessa känslor, då jag förstår vilka det är.” ”Bilderna visar på det med armarna och 

så vidare, som en helhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jo, jag kan förstå hur sorg känns och därav hur karaktären känner då jag själv känt sorg.” 

”Bilden är tillräckligt för att uppleva empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Sorg och ångest, främst. Ångest känns som ett resultat av sorg. Även osäkerhet.” ”Härmade 

inte uttrycken men jag ändra position, men vet inte om det vara på grund av bilderna… Inga 

egna minnen.” 

 

 Karaktärsgrupp C  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Fört tänker jag på avsky. 4:an känns som ”smug”. 5:an vet jag inte vad den gör.” ”Det känns 

lätt att relatera till bilderna, men jag relaterar på olika sätt.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag har svårt att relatera till avsky, för jag försöker förstå. Avsky känns som en känsla med 

brist för empati och sympati och det känns som att det motstrider känslan.” ”Betydligt lättare 

om jag viste varför karaktären agerar som den gör.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Stark avsky. Och lite förvirrande på 5:an.” ”Härmade inget uttryck och tänker inte på egna 

minnen.” 

 

 Karaktärsgrupp D  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Arg. Karaktären är arg och alla, även jag själv har varit arga. Jag kan känna ilskan och förstå 

känslan, även om jag inte känner det så ofta så kan jag relatera.” ”Karaktären fungerar som en 

helhet, fast den 5:e ser lite mer förvirrad ut.” 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Jag kan känna empati, för jag vet hur den känslan känns.” ”Bilden är tillräckligt med 

information.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Ilska. Och 5:an känns förvirrad.” ”Jag härmade möjligtvis den förvirrade… Jag korsade 

armarna, men kan ha varit för att vara mer bekväm. Tänker inte på några egna minnen.” 

 

 Karaktärsgrupp E  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Osäkerhet, tog ett tag att få fram men det gick.” ”Det var lätt att relatera, men 4:an var lite 

mer förnärmad och bild 6 mer fundersam, men som helhet kunde jag relatera till en 

osäkerhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Orolighet… Det är en känsla man själv känt och därför går det att känna empati med 

karaktären. Det är lättare att känna empati när jag delar upp bilden.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Osäkerhet, även förnärmad och fundersam. Men främst osäkerhet med ögonfokus och 

posering.” ”Härmade inte uttrycket utan kändes som jag blev mer avslappnad i motsats till 

dess uttryck. Inga egna minnen dyker upp…” 

 

 Karaktärsgrupp F  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären visar rädsla, vilket jag kan se på kroppshållningen och ögonbrynen. Jag får även 

ut osäkerhet från dom två sista.” ”Jag kände att jag kan relatera till karaktären och dom här 

två känslorna, och att det var lätt.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

”Det är lätt att förstå hur karaktären känner. Det känns naturligt att förstå och känna av vad 

karaktären känner och därav känner jag empati.” ”Det var tillräckligt med information med 

bilden.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

”Rädsla, främst. Men även en viss osäkerhet, men rädsla är övergripande.” ”Jag härmade inte 

uttrycken.” 
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Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A  

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag förstår att karaktären är glad och att något bra har hänt för karaktären, men det känns 

som en impulsiv känsla. Förutom att karaktären är glad vet jag inte så mycket om den.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag förstår att karaktären är glad, men jag tror det hade blivit tydligare om jag viste 

situationen. Men jag kan sätta in mig i en situation av glädje, men kan inte säga vad det skulle 

vara för situation.” ”Beroende på situation om jag håller med. I positiva situationer i så fall.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Situationsmässigt kan jag förstå vad karaktären har gått igenom eftersom den är glad, och 

den har gått igenom något positivt. Som att uppnå ett mål, exempelvis.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan förstå känslan av sorg, men på grund av att det känns som att det är olika grader av 

sorg i bilden blir det svårare att veta vad det är för sorts sorg. Jag får ingen klar bild av bara 

ett scenario.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag kan förstå att karaktären är ledsen och varför den skulle kunna vara det, men jag vet inte 

exakt vad. Men jag kan inte skapa en helhet på grund utav de olika graderna av sorg. Den 

känns mindre tydlig då karaktären varierar i känsla.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan förstå varje bild för sig, men inte som en helhet.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan förstå hur karaktären beter sig och varför. Men jag känner inte det själv. Jag kan 

förstå en situation, men inte förstå exakt vad, så jag vet inte om jag håller med.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Ja, jag kan föreställa mig en situation, men inte exakt vad så att jag kan förstå.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag vet inte exakt vad, har inte fått en hel karaktärsbild. Men jag kan förstå att något 

temporärt hänt som gör att karaktären känner avsky.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag förstår att karaktären är arg, men jag förstår inte varför karaktären är arg för det kan bero 

på olika situationer. Men jag kan förstå varför karaktären reagerar såhär, just för den är arg.” 

”Jag kan förstå för att jag förstår att karaktären är arg.” ”Beroende på situation, kan jag hålla 

med karaktären.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Det är lätt att förstå någon som är arg för alla har sett och känt irritation och ilska. Men vet 

hur den känslan fungerar, vilket gör att det blir lätt att förstå. Annan sak om man håller med 

eller inte.” ”Kan föreställa mig en situation då karaktären skulle bli arg.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Ja, jag kan föreställa mig situationen då karaktären blir arg.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Lätt att förstå karaktären för att den är osäker. Det känn som att karaktären är i en situation 

där den är obekväm och då kan jag förstå karaktären för de val den gör i dess uttryck.” 

”Beroende på situation. Men ja, håller med om osäkerhet… det känns mer karakärsgivande så 

jag förstår. 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Ja, jag vet inte exakt situation men jag kan föreställa mig en situation till stor del.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan förstå att något som byggt upp situationen och att det skett saker som byggt upp en 

osäkerhet. Ingen självkänsla eller så har den tryckts ner.” 
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 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan se att personen är rädd, men jag kan inte säga varför. Möjligtvis, eftersom de lutar 

ansiktet uppåt kanske det är något som är större, för de första bilderna. Men jag kan förstå att 

personen är rädd, även om fler situationer kan ta plats.” ”Håller med karaktären om dess 

uttryck.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Det var lite förvirrande. Men jag kan förstå perspektivet, att personen är rädd. Jag vet inte 

situationen, så jag kan inte förstå varför karaktären är rädd, men jag skulle ändå kunna 

föreställa mig en situation vilket hjälper till att förstå att karaktären är rädd.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan förstå att karaktären utsatts för något som gjort den rädd, men jag vet inte exakt vad.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag kan inte förstå vad karaktären skulle ha för ambitioner utifrån bara ett uttryck.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej, för jag kan inte förstå karaktärens ambitioner och mål.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Jag vet inte vad det är för karaktär så jag vet inte om jag skulle ha något gemensamt med den. 

Kan inte tänka på några sammanhang” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag vet inte vem karaktären är. En rädd och liten karaktär. Det känns inte som en ambition 

att räkna med.” 
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Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej. För jag vet inte vad karaktären har för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Man vill ju inte hänga med en ”debbie downer.” Men det känns som att karaktären är ledsen 

och osäker, vilket känns som att jag inte skulle ha något gemensamt med karaktären. Kan inte 

komma på någon situation dock.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag får inte ut några ambitioner av bara en känsla.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag kan inte förstå ambitionerna. Vet inte vad den har för ambitionerna och kan inte veta om 

jag då skulle vilja dela dem.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Jag brukar inte känna avsky, men en person som känner avsky kan man snacka mycket skit 

med. Då i situationer när man ska skvallra/snacka skit.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag kan inte få en full karaktärsbild, då ilska känns som en impulsiv känsla. Kanske har 

aggressionsproblem, men jag kan inte få ut det av uttrycket och inte förstå ambitionerna för 

en karaktär är inte endimensionell.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej. Förstår inte ambitionerna eller karaktären.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Först satte jag en 3:a, kanske för att det skulle vara kul att snacka med den personen. Sen 

kom jag på att jag inte vet vad det är för karaktär och därav ingen åsikt.” ”Om jag skulle vara 

arg över något kanske jag skulle ha något gemensamt med karaktären då man kan prata ut om 

situationen.” 
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 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det är ett karaktärsdrag, men det kan inte bygga upp ambitioner. Det ser osäker ut, men 

kanske skulle vilja styra hela världen, vilket jag inte vet.” 

 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Förstår inte vad den har för ambitioner så nej. Kan inte veta.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Jag vet inte vad det är för karaktär, förutom att karaktären möjligtvis är osäker. Jag vet för 

lite om den.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag kan inte förstå karaktärens ambitioner utifrån den här känslan. Rädsla känns inte som 

en karaktärsbyggande känsla utan mer som en impulsiv en och därav får jag inte ut några 

ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Då jag inte vet vad karaktären har för ambitioner kan jag inte veta om jag vill uppnå dem.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt.  

”Det är svårt att veta om jag har något gemensamt med karaktären eftersom jag inte vet vad 

det är för karaktär. Det känns som sagt som en impulsiv känsla. Egenskapen jag får ut är att 

karaktären är rädd och då skulle vi nog inte ha så mycket gemensamt.” 

 

Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”För jag kan vara glad och tycker om att vara glad. Jag kan själv uppleva den här situationen 

när jag är glad.” 
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Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag är både glad och inte glad, beroende på situationen. Det ända jag vet om karaktären är 

också att den är glad, vilket jag inte alltid är.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jo, att vara lite mer glad är alltid kul.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Självklart skulle man någon gång kunna vara ledsen och nere, så jag vet inte varför jag satte 

en 1:a, borde kanske vara högre… Kanske kan ha varit osäkerheten hos karaktären som gör att 

jag inte skulle kunna vara karaktären.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Alla är väl lite en ”debbie downer” ibland, så mer tillfälligheter i så fall.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, för ingen vill vara en ”debbie downer.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag brukar inte känna så så ofta, men jag känner väl så ibland.” ”Det skulle kunna ske i någon 

situation, kanske om något jag själv ser som avskyvärt.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag gör ju inte det för jag sällan upplever den känslan. Förr har jag sätt mig som den 

personen:” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, jag vill inte känna avsky.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag är inte arg. Inte på det sättet. Jag kan uppleva irritation men låter det inte gå till ilska.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser inte mig själv som arg, flera år tillbaka möjligtvis, men inte längre.” 
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Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, jag vill inte vara arg.” 

 

Karaktärsgrupp E 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Visst kan man vara lite osäker, mindre självsäker. I sammanhang då när jag själv upplever 

den känslan, beroende på situationen.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Man känner sig kanske mer så än vad man egentligen är eller tvärtom. Tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, jag vill inte vara osäker tack.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag satte en 1:a först, men kom sen på att man kan bli rädd, så det borde kanske inte vara en 

1:a. Men jag brukar inte bli så rädd så därför upplever jag inte att jag skulle kunna vara den 

här karaktären. Möjligtvis, men nej.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Nej, jag ser mig inte som rädd. Jag upplever sällan känslan av rädsla. Det har hänt tillfälligt 

dock.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej. Jag skulle inte vilja vara rädd. Jag skulle bara tänka mig att vara rädd om det skulle vara 

kopplat till adrenalin, men inte som karaktärsdrag.” 
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Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Negativ 

Karaktärsgrupp C: Negativ 

Karaktärsgrupp D: Negativ 

Karaktärsgrupp E: Neutral 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A  

”Det var den ända jag kände var positiv och jag tycker om att vara positiv och glad så jag valde 

den.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp C  

”Avsky. Jag brukar inte känna den här känslan på samma sätt som dom andra.” 

 

Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Glädje  

 Visar ett leende. Glädje, leende, armarna, kroppens rörelse. Såg det som glädje. 

B: Sorg  

 För person var ledsen, ångestfull och därför fick jag sorg. 

C: Avsky  

 Armarna och blicken, kinderna är upptryckta. Avsky och förnämhet. 

D: Ilska  

 Ögonbrynen går neråt och axlarna uppåt som i en aggressiv position. 

E: Osäkerhet  
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 Axlarna går upp på ett mer defensivt sätt, och ögonen är upp, ögonbrynen med, plus 

händerna. 

F: Rädsla  

 Ögonbrynens böjda form och axlarna. Ihopsjunken form och armarna 

 

 

Del 1 - Information 

Informant: 5 

Kön: Kvinna  

Ålder: 23 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mindre 

erfarenhet 

 

Del 2 - påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären är väldigt glad och lite kaxig. Jag tänker på de situationer i mitt liv då jag har varit 

det och därför kan jag relatera väldigt strakt till den här karaktären. Det blir lätt.” ”Bilden 

fungerar som en helhet, men ger lite blandade känslor. 5 och 6 känns mer kaxiga och 

överlägsna, men jag kan relatera till samtliga.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag blir glad för att den personen är glad. Jag känner att jag har empati för att jag alltid vill 

känna empati med folk som är glada.” ”Bild tillräckligt med information.”  

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Glädje, lycka. Överlägsenhet och lite stolthet. Tänker på egna minnen i samband med dessa 

känslor.” ”Jag log nog, tror jag allt.” 
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 Karaktärsgrupp B 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären är ledsen. Alla har varit ledsna och jag får dom känslorna när jag kollar på den 

här bilden. Jag kan relatera till de gånger jag har varit ledsen, det blir lätt att relatera.” ”Bilden 

fungerar som en helhet, men det känns som att de är olika grad av ledsamhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Den ser så snäll ut. Jag vill inte att någon ska vara ledsen. Jag vill ta hand om karaktären och 

få den att inte vara ledsen.” ”Det är tillräckligt med information i bilden för att uppleva 

empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Ledsamhet och osäkerhet, tänker på egna minnen och situationer i samband med dessa 

känslor.” ”Tror att jag härmade uttrycket.” 

 

 Karaktärsgrupp C  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Den här karaktären ser ganska äcklad ut, en känsla man känner igen för att man själv varit 

med om den. Men karaktären känns även lite ”bitchig” och överlägsen och då kände jag att 

inte kunde, eller inte ville relatera till dem känslorna. Så både och. Men det var lätt att 

relatera.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Nej, karaktären känns ganska elak och därför vill inte jag känna empati med den. Om det nu 

är något som äcklar karaktären kan den väl gå där ifrån.” ”Hade nog varit lättare att känna 

empati om jag viste varför den agerar som den gör.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Jag upplever äcklad och avsky. Överlägsenhet en del. Det känns väldigt tydligt i bilden.” 

”Härmade uttryckt genom att rynka på näsan… undermedvetet. ”Känslan har ju förekommit i 

mitt liv och man har sett det.” 

 

 Karaktärsgrupp D  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Den här karaktären är förbannad. Jag kan känna igen mig själv från när jag har varit 

förbannad när jag ser den här karaktären och då tänker jag på sådana situationer när jag själv 

varit arg. Det blir lätt att relatera för det framkommer väldigt tydligt i relation till mina känslor 

och erfarenheter.” ”Fungerar som en helhet, men de visar olika djup av känslan.” 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag känner nog inte så mycket empati med karaktären för att karaktären är förbannad. Det 

beror på situationen. Om ilskan är riktad mot en huvudkaraktär så förstår jag inte varför den 

är sur, men om det är huvudkaraktären kan jag relatera till att den skulle bli förbannad på 

någon som är jobbig.” ”Lättare om jag viste bakgrunden.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Förbannad och irriterad, vilket är väldigt tydligt. Jag själv upplever dom känslorna när jag 

ser på bilden, tänker på egna minnen.” ”Jag härmade omedvetet uttrycket.” 

 

 Karaktärsgrupp E  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Den här karaktären känns överraskad, vilket man själv har varit. Den är väldigt tydligt och 

jag tänker på situationer där jag själv varit överraskad så därför blir det lätt att relatera till 

bilden.” ”Bilden fungerar som en helhet tycker jag.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Ja, jag känner empati med karaktären för det känns som en stark känsla. Jag kanske tycker 

lite synd om karaktären för att den ser rädd ut, kanske därför.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Överraskad och förvånad, det är väldigt tydlig.” Härmade inte. ”Tänker på egna minnen och 

situationer från dom känslorna.” 

 

 Karaktärsgrupp F  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Den här karaktären är väldigt rädd, och kanske lite förvånad vilket jag själv har varit. Därför 

blir det lätt att relatera till dessa känslor.” ”Jag kan relatera till alla, fast på olika sätt. 5:an och 

6:an är mer osäkra och rädda, men jag kan relatera till samtliga.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag tycker synd om karaktären. Den känns snäll och svag, så jag skulle vilja skydda den. 

Därför känner jag medkänsla. Karaktären känns inte elak.” Tillräckligt med information i 

bilden för att känna empatin.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 
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”Rädsla, lite förvåning och osäkerhet. Väldigt tydligt. Tänker på egna minnen.” ”Jag härmade 

nog inte uttrycket dock.” 

 

Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Självklart. Jag har en god förståelse för att jag lätt kan se att karaktären är glad.” Jag håller 

med karaktärens uttryck.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Samma som tidigare… Det blir lätt att förstå eftersom jag kan föreställa mig en sådan 

situation.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag tänker mig att karaktären har varit med om något väldigt bra, vunnit en tävling och fått 

upp sitt självförtroende vilket är tydligt i hur de står.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag vet inte exakt vad karaktären har gått igenom med det är troligen något hemskt, vilket 

jag kan förstå då bilden är tydlig i sitt uttryck.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Bilden är tydlig, karaktären är ledsen och det känns då som att jag kan förstå ett sorgset 

tankesätt, samt att jag kan placera in karaktären i många olika situationer.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Karaktären kanske har blivit sviken, förlorat en vän eller något hemskt. Jag vet inte exakt vad 

det är, men det är tydligt att det är något sorligt.” 
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 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Bilden och känslan är väldigt tydlig så det blir lätt att förstå karaktären.” ”Jag kan förstå hur 

tankarna är, men jag håller nog inte med eftersom jag inte känner någon empati för den.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag känner likadant som i förgående påstående.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag vet inte exakt vad personen har gått igenom, men jag får en känsla av att karaktären blivit 

äcklad av något och på så sätt skulle jag säga att jag kan föreställa mig och placera in 

karaktären i en situation.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag känner att jag måste veta bakgrunden för karaktären för att kunna förstå karaktären.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag kan förstå att karaktären är förbannad för att den är tydlig i sitt uttryck, vilket jag tror att 

jag kopplar till mina erfarenheter med sådana situationer.” ”Om jag håller med beror på 

situationen, men det är kanske inte bra, eller så är det bra att bli förbannad på någon.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Det skulle vara lättare om jag viste varför karaktären agerar som den gör.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Bilden är väldigt tydlig och jag tycker det blir tydligt att personen är förvånad, jag vet inte hur 

mycket tankar man skulle ha då, men det känns som jag kan förstå det för att bilden och 

känslan är tydlig.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag tycker att känslan i bild är väldigt tydlig och jag kan föreställa mig en sådan situation. Om 

det skulle hända något plötsligt skulle jag hålla med.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag upplever att jag kan tänka mig vad den här karaktären har gått igenom… något som gjort 

den väldigt överraskad, jag vet inte exakt vad, men det är uppenbart att det är det som den 

reagerar på.” 

 

 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Den här karaktären är rädd, vilket är tydlig och jag kan relatera till de tankar som jag känner 

när jag är rädd.” ”Jag håller med karaktären i dess handlingar.” 

 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag känner igen mig själv och kan föreställa mig en sådan situation, därför förstår jag.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Eftersom karaktären är rädd tycker jag det blir tydligt att det är något läskigt eller 

fruktansvärt som har hänt.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag vill ha samma ambitioner som den här karaktären då det känns som att den siktar högt 

och är glad.” ”Det känns svårt att veta vad karaktären har för ambitioner, men jag vill ändå ha 

dem för de känns positiva.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Ja, för att det verkar ”awesome”. Den är jätteglad och jag vill också vara så glad.” 
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Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Karaktären känns glad och snäll, vilket jag tror jag är för det mesta då jag är en glad person.” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Först tänkte jag att karaktären hade sorgsna ambitioner, men det känns som att ingen har 

det. Jag antar att karaktären vill bli glad eller mer säker i sig själv, vilket alla kanske vill. Men 

det känns svårt att veta vad den har för ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Vet inte. Eftersom att det är svårt att läsa ambitionerna.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag ser mig själv som en ganska glad person. Den här karaktären är inte glad, så jag tror inte 

vi skulle ha så mycket gemensamt, möjligtvis i situationer när jag är ledsen och upplever 

samma känsla som karaktären.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag vet inte vad karaktären har för ambitioner. Att inte vara äcklad längre? Och det är ingen 

ambition jag har just nu.” ”Det var svårt att förstå karaktärens ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Det är för att det är svårt att förstå vad karaktären har för ambitioner och karaktären känns 

lite ”bitchig”, vilket jag inte vill ha samma ambitioner som.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag känner igen att vara ”äcklad” men eftersom karaktären känns överlägsen och elak så vill 

jag inte och upplever inte att vi har något gemensamt.” ”I sammanhang om någon äcklig 

person kommer fram och, blottar sig typ… då skulle vi ha något gemensamt.” 
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 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det känns som om karaktärens ambitioner är att skrika på någon eller vara irriterad. På så 

sätt blir ambitionerna väldigt tydliga, men jag skulle inte vilja ha dessa ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Det verkar som att den här karaktärens ambitioner är negativa. Att den vill ha ihjäl eller slå 

någon.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag känner mig inte som en person som går runt och är förbannad, men jag kan relatera 

stundvis med den. I sådana sammanhang då jag är förbannad på någon.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag vet inte om karaktären har så mycket ambitioner. Kanske att få kontroll på situationen, 

men det känns svårt att förstå ambitionerna.” 

 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag förstår inte vilka ambitioner karaktären har.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Ibland är man ju förvånad, men inte jämt. Det är i de sammanhang så jag själv blir förvånad 

som jag skulle ha saker gemensamt med den här karaktären.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Det är svårt att se karaktärens ambitioner. Kanske att inte vara rädd längre. Men eftersom 

jag inte vet har jag ingen åsikt.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Ingen åsikt. För att jag inte vet vad karaktären har för ambitioner.” 
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Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag har gemensamheter med karaktären när jag är rädd, men det är jag inte hela tiden, så 

inte så mycket gemensamt.” 

 

Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag brukar vara glad och ”goofy”. För det mesta ser jag mig själv som den här karaktären.” ”I 

stunder när jag är med snälla människor, vinner en tävling, när jag känner mig mäktig och 

bra, bra självförtroende.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Ja det kan jag göra, men inte hela tiden.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Det verkar ”awesome” att vara den här glada karaktären. Det är kul att vara glad så jag vill 

gärna vara den karaktären.” 

 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Bitvis så kan jag vara den här karaktären för att jag känner igen sig i känslan. Att vara ledsen 

eller deppig har jag varit i de situationer då jag är ledsen.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser inte mig själv som en ledsen person, utan som en glad person. Jag är bara tillfälligt 

ledsen.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, det verkar väldigt tråkigt och jobbigt att gå runt och vara ledsen hela tiden.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle säkert kunna reagera så här mot någon, men jag skulle inte vilja det för det känns 

elakt. Det skulle i så fall vara i de situationer jag känner samma känsla.” 
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Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Nej, jag känner inte igen mig själv i den här känslan så mycket… Tillfälligt dock.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Det verkar inte så trevligt att gå runt och vara äcklad så, nej.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle kunna vara den här karaktären när jag är förbannad, men jag är ingen person som 

är det generellt arg.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag tycker inte att jag är arg hela tiden. Det är i så fall tillfälligt.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, jag vill inte vara karaktären för att jag tycker att det är jobbigt och tråkigt att gå runt och 

vara arg.” 

 

Karaktärsgrupp E 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Ja. Om någonting skulle göra mig förvånad eller överraskad skulle jag troligtvis reagera på 

ett liknande sätt som karaktären på bilden.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag är inte förvånad hela tiden, det hade varit jättejobbigt. Så nej, jag ser mig inte som en som 

går runt och är förvånad hela tiden utan det är i så fall tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Det verkar väldigt jobbigt att vara förvånad hela tiden. Det känns som att man inte har någon 

kontroll över någonting så nej.”  

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle kunna vara den här karaktären i vissa situationer, då jag själv är rädd och osäker.” 
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Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag kan vara rädd och osäker ibland. Framförallt osäker om man är bland massa nya 

människor eftersom jag är ganska blyg, så jag kan se mig själ uttrycka mig som karaktären. 

Men detta är också tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag tycker att det är energikrävande och jobbigt att vara rädd, så nej.” 

 

Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Negativ 

Karaktärsgrupp C: Negativ 

Karaktärsgrupp D: Negativ 

Karaktärsgrupp E: Negativ 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A  

”Det var den glada. Jag tror att jag vill identifiera mig med den glada då jag vill dela 

karaktärens mål. Det verkar ”awesome”, därav valde jag den.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp C  

”Den kändes elak och äcklad, två saker jag upplever som negativa. Jag funderade på den 

ledsna, men hellre ledsen än elak, det måste man vara ibland.” 

 

Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Glädje/lycka  

 Den har öppet och spretande kroppsspråk. Kaxiga, känns stadiga. Utstrålade lycka 

och log. 
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B: Ledsen  

 De har sorgen, nedåt mun. Bekymrade uttryck, ser ut som en gråter, slutna 

kroppsspråk. 

C: Avsky/ äcklad  

 Uttrycket ser äcklat ut. Dom vänder bort kroppen, akter sig för något och det känns 

som dom är äcklade. 

D: Ilska  

 Sänkta ögonbryn, sura. Ser ut som en skriker, bestämda med händer i midjan eller 

korsade armar vilket jag kopplar till ilska. 

E: Förvånad.  

 Öppen mun. Skyddande kroppsspråk, vilket man gör när man blir förvånad. Redo på 

skydd + små iris 

F: Rädsla – slutet kroppsspråk. Händer redo att skydda och ser inte så glada ut, panik i ögonen. 

 

 

Del 1 - Information 

Informant: 6 

Kön: Kvinna  

Ålder: 24 

Erfarenhet av karaktärsbaserade (människor) spel: Spelvan med mer 

erfarenhet 

 

Del 2 - Påståenden 

Emotionell empati:  

Karaktärsgrupp A  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag känner att karaktären är glad, vilket kändes uppenbart. Det är en känsla man strävar efter 

och det är lätt att relatera för att det är en känsla man alltid stöter på.” ”Bilden funkar som en 

helhet. De kompletterar varandra bra… jag kan se samma känsla i alla bilder.” 
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Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Karaktären känns som en skön person som man gärna vill vara med för att den sprider positiv 

energi.” ”Bilden är tillräckligt med information.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Upplever glädje, jag bara blev glad för att den var det.” ”Härmade uttrycket med att jag log, 

tror jag. Tänkte inte på egna situationer, det var tillräckligt att den var glad för att jag skulle 

bli det.” 

 

 Karaktärsgrupp B  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären känns som jag. Inte att det alltid är jag, men ofta. Karaktären ser lite ledsen ut 

och den känns ”approachabe”. Jag vill då ge den en kram.” ”Det känns lätt att relatera då jag 

tänker på saker som jag har upplevt, jag har själv känt så.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag upplever empati med karaktären för att den ser ledsen ut och känns som att den behöver 

lite uppmuntran. Den är söt.” ”Bilden är tillräckligt med info för att känna den här empatin, 

tycker jag.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Vad heter det… att vilja uppmuntra, och vara snäll mot karaktären, ta hand om den. Jag 

upplever väl sorg för att karaktären upplever det. Jag tänker nog på situationer från mitt liv i 

samband med sorgen jag upplever.” 

 

 Karaktärsgrupp C  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Ja, det känns som avsky, vilket jag själv har känt. Det är lätt att relatera till karaktären och 

känslan för att jag upplevt det.” ”Bilden fungerar som en helhet, många bilder kompletterar 

varandra, vilket blir tydligare och lättare att relatera till.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Karaktären ser ut som en ”bitch”. Jag känner inte att jag har så mycket empati för den ser 

elak och taskig ut.” ”Lättare om jag viste varför den agerar som den gör.” 
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Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Förutom känslan avsky… Så upplever jag att denna inte är ”approachable.” Jag vill inte bli 

kompis med denna.” ”Jag tänker nog inte på egna situationer så mycket. Härmade inte 

uttrycket heller,… men kanske omedvetet.” 

 

 Karaktärsgrupp D  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären är ganska arg, vilket syns tydligt, vilket jag själv varit. Det blir lätt att relatera för 

att det är en så universell känsla som man ser i vardagen och själv upplevt.” ”Bilden 

kompletterar varandra bra och fungerar som en helhet, det är samma känsla i alla.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag tycker det känns svårt att känna med karaktären just för att den är arg. Det hade varit 

lättare om jag viste varför karaktären agerar som den gör.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Delvis kände jag att en del kändes arga på mig, då blev jag lite avvaktande och aggressiv 

tillbaka… vad vill du? Typ, vad har jag gjort mot dig? Men jag blev lite nyfiken över vad som 

gjort att karaktären visar detta.” ”Jag upplevde nog lite ilska tror jag, och hotfullhet. ”Back 

off.” ”Jag tänkte inte på om jag härmade uttrycket.” ”Tänkte inte på något direkt från mitt liv, 

men när jag tänker på det kan jag komma på upplevelser, men jag gjorde det nog inte då.” 

 

 Karaktärsgrupp E  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Jag tror att karaktären känner sig förvånad, vilket jag kan relatera till för att det är en vanlig 

känsla. Den ser inte arg ut eller liknande, utan snäll. Jag känner att jag kan relatera för den är 

”approachable.” Bilden fungerar som en helhet. De kompletterar varandra bra, för det kan 

vara olika i olika sammanhang.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Jag upplever empati för karaktären verkar snäll och ”approachable.” ”Bilden är tillräckligt 

med information för att jag ska uppleva empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Jag blir nyfiken och vill veta mer om karaktären och vad som händer. Förvåning, eller 

förundran upplever karaktären, vilket jag också delvis upplever, men jag blir mest nyfiken.” 

”Tänker inte på egna minnen, utan tänkte mer vad som hände på bilden. Tänkte inte på jag 

härma samma uttryck.” 
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 Karaktärsgrupp F  

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

”Karaktären ser rädd och lite orolig ut, vilket känns lätt att relatera till eftersom det är en 

känsla jag upplevt.” ”Bilden fungerar som en helhet.” 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären.  

”Ja, den ser rädd och orolig ut. Jag vill hjälpa den.” ”Bilden är tillräckligt med information för 

att uppleva empati.” 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären. 

”Jag tror att jag blev rädd, kände samla känsla som karaktären. Rädsla, eller orolighet. Men 

jag kände även en nyfikenhet på vad som händer i situationen.” ”Tänkte inte på egna 

situationer och inte på om jag härmade uttrycket.” 

 

Kognitiv empati: 

 Karaktärsgrupp A  

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Karaktären är glad och det känns lätt att förstå för att karaktären inte har några problem och 

bara är glad.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag kan föreställa mig en situation, men det känns inte nödvändigt. Det känns som att 

karaktären bara kan vara glad. Jag förstår per automatik.” ”Håller med uttrycket.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag tycker inte att karaktären behöver ha gått igenom något, utan den kan vara glad bara för 

att den vill. Jag kan förstå om jag vill, men det behövs inte.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Ja, det känns som, jag vet inte varför, men för att den är ledsen så känns det som att jag lätt 

kan förstå karaktären, även om jag inte vet något om karaktären.” 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag tror att jag kan förstå för att jag känner igen mig i karaktärens uttryck och kan föreställa 

mig en sådan situation.” ”Håller med karaktären att den uttrycker sig korrekt. Den uttrycker 

sig trovärdigt, med ett slutet kroppsspråk.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag tänkte först att det är självklart att karaktären gått igenom något som gjort den ledsen, 

men sen tänkte jag på vad det skulle vara… vilket jag inte har en aning om. Jag kan föreställa 

mig en situation men vet inte vad.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan tänka mig in i karaktärens situation, men jag vet inte exakt vad. Jag förstår vad den 

gått igenom, men inte vad.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Karaktären är tydlig i sin känsla. Att karaktären vill bort där ifrån och inte håller med. Jag 

kan föreställa mig en situation, speciellt med ”hålla för näsan bilden.” ”Om det är en äcklig 

situation så håller jag med karaktären.”  

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan föreställa mig och förstå karaktären för att den visar en känsla så starkt. Är ”spot on.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag kan förstå att karaktären är arg och att något, eller någon har gjort något mot den som 

den inte tycker om.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Jag kan föreställa mig en sådan situation, vilket underlättar för förståelsen av karaktären.” 

”Håller med uttrycket.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Karaktären har gått igenom något som gjort den arg, jag vet inte exakt vad, men kan tänka 

mig olika scenarion.” 
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 Karaktärsgrupp E 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Jag tycker att karaktären visar starkt och tydligt på den känslan. Att något händer. Jag får en 

tydlig bild av vad karaktären vill säga och det blir lättare att förstå.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Kan föreställa mig en situation och det blir lättare att förstå för att jag kan föreställa mig en 

situation.” ”Jag håller med karaktären i dess uttryck.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan förstå att det hänt eller att karaktären uppenbarligen sett något och att karaktären 

inte vet vad den ska tycka eller känna, eller hur den skall agera.” ”Kan föreställa mig en 

situation men vet inte exakt vad.” 

 

 Karaktärsgrupp F 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar. 

”Det är för att jag kan tänka mig in i den situationen och jag kan tänka vad jag själv skulle göra 

i en sådan situation.” 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

”Det blir lättare att förstå för jag kan föreställa mig en situation.” ”Karaktären uttrycker sig 

korrekt tycker jag.” 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

”Jag kan tänka mig in i en sådan situation, och det hat hänt mig själv så, ja.” 

 

Motiverande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jo, men karaktären känns glad och ”carefree”, vilket man nog strävar efter. Det känns 

egentligen ganska svårt att föreställa mig ambitionerna, det känns som att den redan lyckats 

med dess mål.” 
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Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag skulle vilja det för att alltid vara glad. Det är vad jag strävar efter. Jag vill också uppnå 

ambitionerna så som karaktären har.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Karaktären ser glad och sprallig ut och jag tror inte att jag är det så ofta. Jag hade blivit 

irriterad på mig själv. Men när jag känner samma känsla så har jag saker gemensamt.” 

 

Karaktärsgrupp B 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag tror inte jag förstår vad karaktären har för ambitioner. Frågan var därför svår att svara 

på.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag kan inte greppa vad karaktären har för ambitioner. Den är ledsen, men jag kan gissa att 

den inte vill vara ledsen, men jag vet inte mer än det. Det hade varit lättare om jag hade mer 

information.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag vet inte, men jag tror att vi skulle det. Det känns som jag. Jag upplever den känslan då 

jag själv är ledsen. Om ens hund dog, typ. Men ibland kan jag bara hata mitt liv och känna 

så,… i negativa sammanhang.” 

 

 Karaktärsgrupp C 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Njä… Den här känns inte så ”approachable.” Den känns för ”bitchig.” Det känns ganska svårt 

att se karaktärens ambitioner.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag skulle inte vilja vara en person som är ”bitchig”, och det är svårt att förstå ambitionerna.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag tror inte det, för det är inte en känsla jag känner så ofta.” ”Jag kan föreställa mig några 

sammanhang, kanske om jag själv skulle uppleva samma känsla.” 



 LXXVII 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag kände inte att jag kunde känna igen mig så mycket i den här karaktären, vilket gjorde att 

det blev svårare att förstå ambitionerna.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag förstod inte riktigt vad karaktären hade för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag tror inte att jag är en så arg person och skulle ha så mycket gemensamt med personen 

och känslan. Möjligtvis i sammanhang om jag själv skulle uppleva den känslan, om någon 

agerar fel mot mig.” 

 

 Karaktärsgrupp E 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag tyckte det var svårt att veta vad karaktären skulle ha för ambitioner. Jag vet inte vad den 

vill.” 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Jag förstår inte vad karaktären har för ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”Jag kan känna mig in i situationen. Karaktären ser ganska ställd ut på vad som hänt, vilket 

jag med upplevt ibland. Typ om jag själv skulle bli ställd eller förvånad och uppleva samma 

känsla som karaktären.” 

 

Karaktärsgrupp F 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

”Jag tror att det ser ut som en känsla som man inte vill ha. En orolig karaktär som inte har så 

bra ambitioner. Mer negativa ambitioner.” 
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Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

”Nej, eftersom jag tror att karaktärens ambitioner är negativa. Jag vill inte ha negativa 

ambitioner.” 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

”För att jag själv kan känna igen mig i dess känslouttryck. Jag minns situationer då jag känt 

mig såhär, dvs. då jag varit rädd eller om man pratar med någon om något otäckt.” 

 

Absorberande identifikation: 

Karaktärsgrupp A 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag kan vara karaktären men i så fall i mer specifika situationer, exempelvis, då jag själv 

upplever känslan av glädje.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Att få vara glad är väl det viktigaste och det man strävar efter.” 

 

 Karaktärsgrupp B 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Det känns som att jag känner som den här karaktären ganska ofta.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag ser mig som karaktären ofta, men inte alltid. Jag vill inte vara karaktären.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag vill ändra till lågt, typ 1-2. Jag vill inte vara karaktären för att jag inte vill vara ledsen. Det 

är inget jag strävar efter.” 
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 Karaktärsgrupp C 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag kan komma på att jag känner såhär ibland. Idag var det en som skulle gå av tåget som 

gick långsamt och inte flytta sig, då blev jag som den här karaktären, men det beror på 

situationen.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Det kan hända tillfälligt, men jag tror inte att jag generellt är som den här karaktären” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Nej, ändra till 1-2 max. det ser inte ut som att karaktären är glad, den vill bort därifrån, vilket 

jag inte känner.” 

 

 Karaktärsgrupp D 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Jag skulle kunna vara karaktären och har varit karaktären i vissa sammanhang. Då jag känner 

känslan och är upprörd.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Jag känner mig inte så arg ofta. Det sker bara tillfälligt.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag känner att ilska känns som en, inte positiv, men ändå positiv känsla för att det kan lösa 

många saker istället för att stänga in det. Därför kan jag tänka mig att vara den känslan.” 

 

Karaktärsgrupp E  

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Det känns som att jag skulle kunna vara den här karaktären i vissa sammanhang. När jag är 

i en ny, främmande situation. Om man skulle få ett nytt jobb.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Samma som tidigare, men mer tillfälligheter som jag ser mig så.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Jag kan tänka mig att vara karaktären, men jag tror inte att jag skulle vilja vara det. Det skulle 

kunna vara positivt, men på bilden känns det mer negativt.” 
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Karaktärsgrupp F 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

”Ja, jag har varit karaktären och kan komma ihåg situationer då jag varit det. Men det beror 

på situationen.” 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

”Ja, det skulle jag säga. För att jag kan känna samma känsla i vissa situationer. Då 

tillfälligheter.” 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

”Det känns inte som något positivt att vara karaktären. Den känns orolig och rädd vilket känns 

negativt.” 

 

Del 3 – Separata frågor 

Upplevde du följande karaktärsgrupper som positiva, negativa eller 

neutrala? 

Karaktärsgrupp A: Positiv 

Karaktärsgrupp B: Negativ 

Karaktärsgrupp C: Negativ 

Karaktärsgrupp D: Beroende på situation, både positiv och negativ. 

Karaktärsgrupp E: Beroende på situation, både positiv och negativ. 

Karaktärsgrupp F: Negativ 

 

Mest identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp B  

”Jag tror det är för att jag känner igen mig mest i den känslan. Det är den känsla jag känner 

oftast, och jag skulle ha mycket gemensamt med den.” 

 

Minst identifierbar karaktärsgrupp: 

Karaktärsgrupp A  

”För att jag är bitter. Jag tror seriöst det. Inte för att jag aldrig känner känslan, utan för att jag 

tror att jag hade blivit irriterad på personen.” 
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Vilka känslor tror du karaktärsgrupperna ska representera? 

A: Glädje  

 ”Den ser självklart glad ut.” 

B: Sorg  

 ”Den ser ledsen ut, men är inte gråtandes på golvet. Finns en överhängande sorg och 

nedstämdhet.” 

C: Avsky  

 ”Den ser äcklad ut, men även avståndstagande. Bilden är sammankopplad… 

karaktären vill bort därifrån.” 

D: Ilska  

 ”Den ser arg ut tycker jag.” 

E: Förvåning  

 ”Den ser förvånad ut tycker jag, den ser även lite frågeställd och fundersam ut.” 

F: Rädsla  

 ”Jag tycker att karaktären ser mycket rädd ut.”  
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Appendix E  

Nedan visas de följdfrågor som ställdes till informanterna. Observera att samtliga följdfrågor 

endast ställdes till informanterna om de ansågs nödvändiga eller relevanta.  

Del 1 – Information 

 Berätta lite om din erfarenhet med spel (hur länge du spelat)? Van eller ovan? Bekväm 

med spel eller inte? 

 På vilket sätt förekommer mänskliga karaktärer i spelen du spelat? Som 

spelkaraktären? Bemötande? I bakgrunden? 

 

Del 2 – Påståenden 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför kände du att du kunde relatera/inte relatera till den känsla/känslor 

karaktären visar? 

- Lätt/svårt att relatera? Varför? 

- Gäller din uppfattning samtliga poseringar eller bara vissa utav dem? Vilka och 

varför? 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför upplevde du empati/upplever inte empati med den här karaktären?  

- Hade det varit lättare att veta om du visste varför karaktären agerar som den gör? 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Vilken/vilka känslor upplevde du när du betraktade den här karaktären?  

- Härmade du uttrycket som karaktären uttrycker? 

- Upplever du några egna minnen i samband med dessa känslor?  

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar.  

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför känner du att du har/inte har en god förståelse för den här karaktärens 

tankar/handlingar?  

- Håller du då med karaktären eller inte? 

Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför känner du att du kan förstå/inte förstå denna karaktärs 

perspektiv/situation/tankesätt? 
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- Kan du föreställa dig eller inte end sådan situation? 

- Håller du med karaktären eller inte? 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför upplever du att du kan förstå/inte förstå vad den här karaktären har gått 

igenom? 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför känner du att den här karaktärens ambitioner speglar/inte speglar dina egna 

ambitioner? 

- Kan du förstå vad karaktären skulle kunna ha för ambitioner eller inte? 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför skulle du vilja/vill inte uppnå den här karaktärens ambitioner? 

- Kan du förstå vad karaktären skulle kunna ha för ambitioner eller inte? 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför tror du att du och den här karaktären skulle ha/inte ha mycket gemensamt? 

- I vilka sammanhang tror du ni skulle ha dessa saker gemensamt? Varför? 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför skulle du själv kunna vara/inte vara den här karaktären? 

- När du själv upplever den känsla/känslor karaktären visar? 

- Beror det på situationen? 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför ser du/ser inte dig själv som den här karaktären? 

- Har du tillfälligt sätt sig själv som den här karaktären? 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

- Du ringade in siffra x/ingen åsikt. Hur tänkte du? 

- Varför skulle du kunna tänka dig/inte tänka dig att vara den här karaktären? 

-  

Visar alla karaktärsgrupper bredvid varandra: (Obligatorisk, dvs. denna fråga 

ställdes alltid!) 

- Förknippar du denna karaktärsgrupp med negativa eller positiva 

känslor/egenskaper? (neutrala?) 
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Del 3 – Separata frågor 

1. Vilken av samtliga karaktärsgrupper upplever du att du kan identifiera dig 

mest med? Ringa in ditt svar nedan: 

- Du valde karaktärsgrupp X. Varför valde du den här karaktärsgruppen? Motivera. 

 

2. Vilken av samtliga karaktärsgrupper upplever du att du kan identifiera dig 

minst med? Ringa in ditt svar nedan. 

- Du valde karaktärsgrupp X. Varför valde du den här karaktärsgruppen? Motivera. 

 

3. Vilken emotionell känsla tror du att den här karaktärsgruppen skall 

representera? Skriv ditt svar/dina svar nedan. 

- Motivera dina svar. 
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Appendix F 

Nedan visas frågeformuläret som informanterna bads fylla i samband med de kvalitativa 

intervjuerna. 

 

Frågeformulär 

 

Del 1 - Information 

1. Hur gammal är du? (år) Fyll i din ålder nedan.  

____ år  

2. Vad identifierar du dig själv som? Sätt ett kryss bakom ditt svar.  

– Man  

– Kvinna  

– Annat  

–  

3. Går det bra att spela in den här intervjun? (Ljudfilen kommer ligga till grund för en 

transkribering av intervjun och kommer inte överlämnas. Alla intervjuer kommer att 

anonymiseras.) Sätt ett kryss bakom ditt svar.  

– Ja  

– Nej  

–  

Frågor om datorspelsvana:  

1. Hur många dator/tv-spel tror du att du spelat? Sätt ett kryss bakom ditt svar.  

– Inga  

– Mellan 1-5.  

– Mellan 5-10  

– Mer än så  

2. Hur ofta spelar du dator/tv-spel? Sätt ett kryss bakom ditt svar.  

– Aldrig  

– Någon gång/några gånger om året  

– Någon gång varje/varannan månad  

– En/flera gånger i veckan  
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3. Hur länge har du spelat dator/tv-spel? Sätt ett kryss bakom ditt svar.  

– Aldrig spelat  

– 1-4 veckor  

– 1-12 månader  

– Flera år  

4. Vilken typ utav spel har du spelat/spelar? Förekommer det mänskliga karaktärer? Fyll i 

dina svar nedan.  

Svar:____________________  

 

Del 2 – Påståenden 

Nedan följer ett antal påståenden. Läs igenom varje påstående noga och betrakta i tur och 

ordning de olika karaktärsgrupperna. Ta en karaktärsgrupp i taget. Svara på en skala, från 

1 till 5, hurvida du tycker påståendet överensstämmer med karaktärsgrupperna, där 1 är 

minst och 5 är högst. Ringa in den siffra du tycker passar för varje karaktärsgrupp. Du kan 

även ringa in ”ingen åsikt” om du vill.  

Frågor baserade på påståenden: Karaktärsgrupp _____  (Fyll i bokstaven på 

karaktärsgruppen här).  

 

Påstående 1: Jag kan relatera till den känsla/känslor som karaktären visar. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 2: Jag upplever empati (medkänsla, att känna med någon) med den här 

karaktären. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 3: Jag upplever en känsla/flertal känslor när jag betraktar den här karaktären.  

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 4: Jag känner att jag har en god förståelse för den här karaktären och dess 

tankar/handlingar.  

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 
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Påstående 5: Jag upplever att jag kan förstå den här karaktärens nuvarande 

perspektiv/situation/tankesätt.  

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 6: Jag upplever att jag kan förstå vad den här karaktären har gått igenom. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 7: Jag känner att den här karaktärens ambitioner (förhoppningar eller mål) 

speglar mina egna ambitioner (förhoppningar eller mål).  

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 8: Jag skulle vilja dela/uppnå den här karaktärens ambitioner (förhoppningar 

eller mål). 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 9: Jag upplever att jag och den här karaktären skulle ha mycket gemensamt. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 10: Jag upplever att jag själv skulle kunna vara den här karaktären. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 11: Jag ser mig själv som den här karaktären. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 

 

Påstående 12: Jag skulle kunna tänka mig att vara den här karaktären. 

1  2  3  4  5  Ingen åsikt 
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Del 3 – Separata frågor 

1. Vilken av samtliga karaktärsgrupper upplever du att du kan identifiera dig mest med? Ringa 

in ditt svar nedan. 

Karaktärsgrupp A Karaktärsgrupp B Karaktärsgrupp C 

Karaktärsgrupp D  Karaktärsgrupp E Karaktärsgrupp F 

 

2. Vilken av samtliga karaktärsgrupper upplever du att du kan identifiera dig minst med? 

Ringa in ditt svar nedan. 

Karaktärsgrupp A Karaktärsgrupp B Karaktärsgrupp C 

Karaktärsgrupp D  Karaktärsgrupp E Karaktärsgrupp F 

 

3. Vilken emotionell känsla tror du att den här karaktärsgruppen skall representera? Skriv ditt 

svar/dina svar nedan. 

Karaktärsgrupp A:______________ 

Karaktärsgrupp B: ______________ 

Karaktärsgrupp C: ______________ 

Karaktärsgrupp D: ______________ 

Karaktärsgrupp E: ______________ 

Karaktärsgrupp F: ______________ 

 

 


