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Sammanfattning
Målet med det här arbetet har varit att undersöka huruvida ett trovärdigt androgynt ansikte
kan skapas genom att blanda genuskonventionella ansiktsdrag, samt hur kvinnliga respektive
manliga ansiktsdragen måste vara för att ansiktet ska tolkas som androgynt.
Fem bilder som föreställer ansikten i varierande grad av androgynitet har skapats som artefakt
utifrån en förstudie av spelkaraktärer. Förstudien undersökte genuskonventionerna för
ansiktsdragen hos fem kvinnliga och fem manliga karaktärer från aktion- och äventyrsspel.
Bilderna som skapades föreställde samma ansikte som redigerats för att se mer eller mindre
kvinnligt och manligt ut. Ett var skapat för att vara helt genusneutralt, ett med svaga kvinnliga
inslag, ett med svaga manliga inslag, ett med starkare kvinnliga inslag och ett med starkare
manliga inslag. Bilderna användes sedan i samband med semi-strukturerade kvalitativa
intervjuer där tio informanter fick svara på hur kvinnliga och manliga de ansåg att ansiktena
på bilderna var.
Resultaten från intervjuerna visade tydligt att det ansikte som skapats för att se mest kvinnligt
ut också ansågs vara mest kvinnligt och det ansikte som skapats för att se mest manligt ut
ansågs vara mest manligt av informanterna. Det ansikte som skapats för att vara mest
androgynt eller neutralt fick störst varierande svar från informanterna men ansågs överlag
vara något mer kvinnligt än manligt. Resultaten visade även att de kvinnliga informanterna
ansåg att ansiktena var mer manliga överlag och de manliga informanterna ansåg att
ansiktena var mer kvinnliga överlag. Skillnaden sågs mest på det näst mest manliga ansiktet
som ansågs markant mer manligt av kvinnorna och lika kvinnligt som manligt av männen.
Undersökningens resultat tyder på att ett trovärdigt androgynt ansikte kan skapas men att det
kommer tolkas olika av olika personer och att androgyna ansikten bör ha något starkare
influenser av genuskonventionellt manliga ansiktsdrag än kvinnliga för att uppfattas som
androgynt.
En fortsättning av arbetet skulle kunna göras genom en större undersökning med fler
informanter från olika kulturer och samhällen. Detta med hjälp av en artefakt i 3D-grafik
informanterna kan interagera med, mer som i en riktig spelmiljö.

Nyckelord: Karaktärsdesign, ansiktsdrag, stereotyper, genus, kön, androgynitet.
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1 Introduktion
Att gestalta en karaktär i ett spel utan ett fördefinierat kön kan medföra mer inkluderande
karaktärer då spelarna får möjligheten att tolka in en könsidentitet. Det skulle kunna betyda
att spelarna, oavsett om de är kvinnor, män eller personer med andra könsidentiteter, kan
relatera till karaktären på ett annat sätt jämfört med om könsidentiteten är förutbestämd.
Målet med det här arbetet var att undersöka huruvida ett trovärdigt androgynt ansikte kan
skapas genom att blanda genuskonventionella ansiktsdrag hos kvinnliga respektive manliga
karaktärer, samt hur stor påverkan de kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen måste ha
för att ansiktet ska tolkas som androgynt.
För att svara på arbetets frågeställning har fem illustrationer i 2D-grafik har skapats som
artefakt för arbetet. Bilderna föreställer fem ansikten i varierande grad av androgynitet och
skapades med hjälp av en förstudie som undersökt kvinnliga och manliga genuskonventioner
för ansiktsdrag hos spelkaraktärer. Bilderna användes sedan i samband med semistrukturerade kvalitativa intervjuer där informanter fick svara på hur kvinnliga och manliga
de ansåg att karaktärernas ansikten var.
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2 Bakgrund
Huvudkaraktären i ett spel kan gestaltas på många olika sätt. Att välja att gestalta karaktären
utan ett fördefinierat kön kan medföra mer inkluderande karaktärer då spelaren själv får
möjligheten att tolka in en könsidentitet. Det skulle kunna betyda att spelarna, oavsett om de
är kvinnor, män eller personer med andra könsidentiteter, kan relatera till karaktären på ett
annat sätt jämfört med om könsidentiteten är förutbestämd.
I spel där spelkaraktären är fördesignad har spelaren ofta en begränsad eller ingen inverkan
över hur avataren ser ut. Ett sätt att ge spelaren kontroll över en förutbestämd karaktärs
identitet är att lämna delar av karaktärens identitet upp till spelarens fantasi. Ett exempel på
detta är huvudkaraktären Link i The Legend of Zelda-serien. Link är vad som kallas för en
”silent protagonist”, en tyst huvudperson. Detta betyder att andra karaktärer kan prata med
honom men Link svarar aldrig med rösten. Spelet låter istället spelaren välja vad Link svarar
i form av text och sedan får spelaren själv föreställa sig med vilket tonläge och betoning Link
besvarade den andra karaktären. Genom att inte definiera delar av karaktärens identitet, så
som röst eller kön, görs det möjligt för spelaren att applicera en egen mental bild av karaktären
på sin avatar.
Vissa spel har könsneutrala eller androgyna karaktärer för att spelaren själv ska kunna tolka
in ett tänkt kön eller genus på karaktären. Två exempel på sådana karaktärer är Frisk från
Undertale (tobyfox 2015) och ”the traveler” från Journey (Thatgamecompany 2012) vars kön
aldrig avslöjas eller definieras (se figur 1).

Figur 1
Till höger: Karaktären Frisk från spelet Undertale (tobyfox 2015). Till
vänster: Karaktären ”the traveler” från Journey (Thatgamecompany 2012).
I spelet Undertale (tobyfox 2015) tar spelaren rollen som Frisk, ett barn som av misstag
hamnat i monsternas värld, och får välja att antingen bli vän med monsterna och hjälpa dem
eller slåss mot dem och besegra dem. Världen i Undertale (tobyfox 2015) är befolkad av
monster både med och utan definierade kön. Den valda stilen i spelet är pixelgrafik och detta
lämnar lite utrymme för detaljer i huvudkaraktärens ansikte och kropp.
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I Journey (Thatgamecompany 2012) får spelaren rollen som en av få överlevande individer,
utanför spelet kallad ”the traveler”, som tillhörde ett ökenlevande folk. Helt klädd i tyg, utan
synliga armar och med förmågan att hoppa och sväva i luften tar man sig genom ruinerna
kvarlämnat av ökenfolket som näst intill utplånats. Spelet går ut på att ta sig genom den vackra
men öde världen och försöka förstå vad som hände med folket som ”the traveler” var en del
av. I spelet Journey (Thatgamecompany 2012) förekommer ingen karaktär med ett definierat
kön och om ökenfolket som ”the traveler” kommer från inte är mänskliga är det möjligt att
hela folket är könlöst och inte uppdelade i kvinnor och män.
Det här arbetet var menat att undersöka huruvida ett androgynt eller könsneutralt ansikte kan
utformas genom att först undersöka genuskonventioner för vad som tolkas som typiskt
kvinnliga och manliga ansiktsdrag och sedan försöka hitta en medelväg mellan dem. Detta för
att se om medelvägen kan uppfattas som könsneutral eller ifall karaktärsdragen behöver vikta
åt det ena eller det andra håller för att upplevas som neutrala.
Den praktiska delen av arbetet inleddes av en förstudie för att undersöka vad som tolkas som
typiskt kvinnliga och manliga ansiktsdrag. I förstudien undersöktes ansiktena hos kvinnliga
och manliga karaktärer från populära spel. Detta beskrivs vidare i metodbeskrivningen. Målet
var att hitta de minsta gemensamma nämnarna i de kvinnliga respektive manliga ansiktena.
Resultaten jämfördes sedan och kombinerades för att skapa en medelväg som användes som
underlag i den praktiska delen av arbetet.
Förstudiens resultat används som utgångspunkt för att skapa fem bilder på mer eller mindre
könsneutrala ansikten. Alla fem bilder gjordes som digitala grafiska illustrationer i 2D-grafik
och avbildar en karaktär framifrån från axlarna och uppåt. Alla karaktärer har samma frisyr
och ingen av dem har kläder för att inte riskera att andra faktorer än ansiktsdragen påverkade
hur deras kön tolkades. Den valda stilen för bilderna är en semi-realistisk stil.
Arbetets avgränsning ligger i att undersöka kvinnliga och manliga genusnormer med fokus på
enbart ansiktet, utifrån ett västerländskt perspektiv. Det avgränsades också genom att
bilderna som gjordes är begränsade i form av grafisk stil och kvantitet.
I följande underkapitel presenteras genomgångar av relevanta teorier och artiklar kring främst
genusstereotyper i relation till spel, för att anknyta undersökningen till tidigare forskning.
Först förklaras begreppen kön och genus och sedan kommer begreppet stereotyper att
introduceras, samt deras centrala roll i speldesign. Kapitlen kommer även att gå igenom
fysionomi samt synen på androgynitet i Japan.

2.1 Begreppen kön och genus
För att kunna föra en diskussion om genus måste först begreppen kön och genus definieras.
Enligt Isbister (2006, s. 108) är skillnaden mellan dem att kön refererar till de biologiska och
fysiska aspekter som skiljer sig åt hos kvinnor och män medan genus refererar till de sociala
normer som lärs in om vad som anses kvinnligt och manligt i samhället. Detta arbete
behandlar först och främst genus och genuskonventioner.
Eriksson och Göthlund (2012, s. 58) fortsätter genom att hävda att könstillhörighet egentligen
är något som upprätthålls kulturellt. Det uppfattas ofta som naturligt och självklart men det
bestäms utifrån hur kvinnor och män förväntas agera och detta representeras ofta i
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bildkulturen. Eriksson och Göthlund (a.a.) fortsätter genom att hävda att även om en bild inte
avbildar en man är en man ändå ofta närvarande som en tänkt iakttagare utanför bilden.
Det kan hävdas att i västvärlden anses ofta manligt vara standarden och om en person eller
sak inte är definierad med en könstillhörighet antas den oftast vara manlig. Detta kan
observeras i allt från leksaker för barn som släpps i en vanlig version och en version för flickor
till vuxenvärlden där det i sport skiljs mellan vanliga sporter och sporter där kvinnor deltar
(Sharp, 2013).
Enligt Marklund och Snickare (2005, ss. 15-16) bekräftar böcker, berättelser och bildböcker
de köns- och genuskonventioner som omvärlden presenterat för barn. Huvudpersonerna,
även när historierna har djur i rollerna, är oftast män eller hanar medan kvinnorna och
honorna är bikaraktärer. Ibland en lång rad exempel som bekräftar mönstret pekar de ut
Smurfarna. I Smurfarna är nästan alla smurfarna män med olika egenskaper. De har namn
som beskriver deras egenskaper så som Gammelsmurfen, Flygarsmurfen, Musiksmurfen och
så vidare. Den enda smurfen som inte är en man är Smurfan vars enda egenskap verkar vara
att hon är kvinna (a.a.).
Det kan hävdas att män anses vara standarden även i spelvärlden. En av de första kvinnliga
protagonisterna i ett spel var Ms. Pac-Man från arkadspelet Ms. Pac-Man (General Computer
Corporation & Bally/Midway Manufacturing 1982). Spelet var en uppföljare på arkadspelet
Pac-Man (Namco 1980) där den välkända spelkaraktären Pac-Man först introducerades till
världen. Pac-Man avbildades som en gul cirkel med en sektion av cirkeln utelämnad för att
simulera en mun. Pacman hade ett extremt enkelt och avskalat utseende till skillnad från Ms.
Pac-Man i uppföljaren. Ms. Pac-Man avbildades med genusstereotypiska attribut så som rött
läppstift, ett skönhetsmärke, blå ögon med svarta ögonfransar och en röd och blå rosett. Det
är även värt att poängtera att den kvinnliga versionen definieras som kvinnlig med titeln
”Miss” medan den manliga versionen inte har en titel före namnet.

Figur 2 Till höger: Pac-Man från Pac-Man (Namco 1980). Till vänster: Ms.
Pac-man från Ms. Pac-Man (General Computer Corporation & Bally/Midway
Manufacturing 1982).
Det finns många studier som visar på de manliga karaktärernas dominans i spelvärlden. Jansz
& Martis (2007, ss. 142-143) visar i sin studie att majoriteten av karaktärer i spel varit manliga
sedan sent 80-tal. Studierna de citerar visar på att från 60% upp till drygt 90% av karaktärer
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i spel och på spelomslag varit män. Mansdominansen blev även mer markant om bara
karaktärer som spelaren fick kontroll över räknades. Kvinnorna var alltså bikaraktärer som
ofta skulle hjälpa eller räddas av spelaren. Många av studierna noterade även att kvinnorna
avbildades i undergivna situationer och poseringar och var översexualiserade i kroppsform
och klädsel. Jansz & Martis (2007, s. 142) kunde dock också konstatera att de fann tecken på
att situationen höll på att förändras. Deras egen studie visade att bland de spel de undersökte
var karaktärerna som spelaren fick kontroll över hälften kvinnor och hälften män. Om alla
karaktärer i spelen räknades var där dock fortfarande markant fler manliga karaktärer.
Ordet ”androgyn” i sig är en kombination av de grekiska orden ”andros” (manlig) och ”gyne”
(kvinna) och betyder bokstavligen manskvinna. Rich (se Robertson 1992, s. 420) hävdade
1976 att själva strukturen på ordet androgynitet speglar den tvådelade synen på kön och
prioriteten av manligt över kvinnligt.

2.1.1 Androgynitet i Japan
Trots att detta arbete avgränsades till att undersöka androgynitet från ett västerländskt
perspektiv är det värt att diskutera androgynitet ur ett japanskt perspektiv av två anledningar.
Först för att Japan har en framträdande närvaro i spelvärlden. Många kända spelföretag så
som Namco, Nintendo, Sega, Sony Computer Entertainment och Square Enix är japanska
företag. För det andra finns det i japansk kultur en välutvecklad och definierad syn av
androgynitet där man skiljer på olika sorters androgynitet. Enligt Robertson (1992, ss. 420421) har landet en historia av androgynitet i olika former i kulturen och är inte så homogent
som stereotyper av japaner ofta antyder.
Japansk kultur har en lång tradition av män som spelar kvinnoroller inom kabuki-teater och
kvinnor som kallas för ”otokoyaku” som spelar mansroller (Robertson 1992, s. 419).
”Otokoyaku” anses vara ”sexy but sexless” vilket kan översättas till ”sexiga men könlösa”. Trots
att de är kvinnor som spelar manliga karaktärer anses de vara neutrala och asexuella
(Robertson 1992, s. 433).
Robertson (1992, ss. 420-421) förklarar att det i Japan finns tre ord som knyts till
androgynitet. Det första är ”andorojenii” som är ett låneord från engelskans ”androgyny” och
används mest för att referera till kläder och mode. De andra två orden är ”ryōsei” och ”chūsei”.
”Ryōsei” används för att referera till en person med både manligt och kvinnligt könsorgan eller
en person med både manliga och kvinnliga karaktärsdrag. ”Chūsei” däremot betyder ungefär
”neutral” och används för att referera till personer som anses vara ”mitt emellan” kvinnligt
och manligt (a.a.). ”Ryōsei” är alltså en blandning mellan könen medan ”chūsei” står för en
avsaknad av könsidentifierande aspekter.
Det är här värt att poängtera att i det här arbetet är det i första hand ”ryōsei”, androgynitet
genom en blandning av både kvinnligt och manligt, som undersöks.

2.2 Stereotyper
Så fort vi träffar en person lägger vi omedelbart märke till en rad egenskaper så som åldern,
könet och etniciteten. På detta sätt kan vi genast dela in personer i olika kategorier trots att vi
precis sett dem för första gången (Hinton 2003, s. 92). Det kan hävdas att samma sak sker när
en spelare för första gången ser en spelkaraktär. Efter detta kan personen eller karaktären
tilldelas en stereotyp baserat på dessa egenskaper och fler egenskaper läsas in beroende på
stereotypen.
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Enligt Hinton (2003, ss. 11–12) definieras begreppet stereotyp av tre viktiga komponenter.
Den första komponenten är att gruppera människor som har en viss egenskap tillsammans
och identifiera gruppen utifrån denna egenskap. Den gemensamma egenskapen kan vara
väldigt varierande och kan vara vilken egenskap som helst så länge den har en betydelse för
den åskådare som ser egenskapen hos andra människor. Genom uppdelningen i grupperingar
utefter deras egenskaper skiljs de åt från andra grupper som inte har samma egenskap. Ett
exempel är att identifiera kvinnor som en grupp och därigenom skilja dem från män och andra
könsidentiteter(a.a.).
Den andra komponenten består av att tilldela en identifierad grupp ytterligare egenskaper.
Egenskaper inom den andra komponenten är vanligtvis personlighetsdrag, men kan också
vara andra sorters drag så som fysiska egenskaper. Det som utmärker en stereotyp är att dessa
ytterligare egenskaper tilldelas alla människor i gruppen (Hinton 2003, s. 12). Ett exempel är
att komma till slutsatsen att kvinnor är omhändertagande (Hinton 2003, s. 93).
Den sista komponenten innebär att identifiera en person genom en egenskap de har, placera
personen i en grupptillhörighet och därför applicera stereotypiska egenskaper som associeras
med gruppen på personen (Hinton 2003, s. 12). Om de tidigare exemplen följs upp skulle det
vara att träffa en person som är kvinna och sedan anta att hon är omhändertagande på grund
av hennes könstillhörighet.
Kortfattat skapas stereotyper genom att grupperingar identifieras genom en delad egenskap,
att fler egenskaper appliceras på gruppen och att sedan anta att samtliga egenskaper delas av
alla gruppmedlemmar.

2.2.1 Fysionomins roll i stereotyper
Enligt Vipsjö (2014, s. 33) är fysionomin är en anpassningsbar pseudovetenskap som går ut
på att försöka utläsa en människas karaktär och personlighet utifrån personens fysiska
utseende. Vipsjö hävdar att detta är naturligt då det ligger i människans natur att döma efter
utseendet. Fysionomin går att spåra tillbaka till antiken och medeltiden men det var
Giambattista della Porta som under 1500-talet la grunden då han sammanfattade läran i en
bok med illustrationer (a.a.).
I sin bok hävdade della Porta (1586, se Vipsjö 2014, s. 36) att människor vars ansikten liknade
ansikten hos djur kunde liknas vid dessa djur och hade liknande egenskaper. Här skapade han
en kanon som återfinns i böckerna skrivna av de efterföljare som della Porta inspirerade
(Vipsjö 2014, s. 36). Twine (2002, s. 69) hävdar att genom fysionomin användes naturen för
att ge ordning till och förklara mänskliga sociala interaktioner. Eftersom många
föreställningar av djur har tilldelats maskulina eller feminina betydelser har den sortens
fysionomi kunnat användas för att förstärka redan etablerade könsstereotyper. Fysionomin
användes för att placera den vita mannen över de andra ’raserna’, så väl som kvinnor (a.a., s.
80)
Enligt Twine (2002, s. 68) framträder fysionomis kunskaper än idag trots att fysionomin
aldrig accepterats som en riktig vetenskap. Fysionomi ligger än idag till grund för förutfattade
meningar om bland annat kön. Än idag anses kroppen läsbar och i någon mening tyder på
individens karaktär. Det kan märkas bland annat i den kapitalistiska konsumerismen som
tagit principer från fysionomin och lagt mer betydelse hos kläder och materiella saker snarare
än bara det fysiska utseendet. Twine hävdar också att kosmetisk kirurgi kan vara en indikator
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på att de involverade likställer utseendet med identiteten enligt fysionomins principer (a.a., s.
82-83).

2.2.2 Stereotyper i spelkaraktärsdesign
Enligt Isbister (2006, ss. 13-14) används ofta stereotyper när en spelkaraktär designas och
detta underlättar för spelaren när den snabbt måste tolka nya karaktärer. Att använda
stereotyper leder då till en snabb igenkänning och spelaren vet då vad den kan förvänta sig av
karaktärerna. Designern kan veta på vilket sätt karaktären kommer tolkas genom att förlita
sig på stereotypa karaktärsdrag. Det är också värt att nämna att minnesvärda karaktärer kan
skapas genom att använda stereotyper men sedan ge dem några få egenskaper som går emot
stereotypen (a.a.).
Vipsjö (2014, s. 85-87) hävdar att den första karaktärsskissen kanske inte bör användas för att
undvika alltför stereotypiska karaktärsdesigner. Den mentala bild designern haft av
karaktären kan visa sig mindre fullständig och mer föränderlig än man trott. Det är viktigt att
låta en karaktärsdesign genomgå ett antal iterationer. Stereotyper är inte dåliga att använda
men designern bör tänka till då stereotyper kan vara kränkande då gruppen som
stereotypiseras kan ha tilldelats falska och negativa egenskaper. Kanske är stereotypen till mer
skada än hjälp (a.a.).
Isbister (2006, s. 7-8) hävdar att utöver stereotyper är det även användbart att använda sig av
attraktiva karaktärer för att skapa empati hos betraktaren. Hon menar att en persons
attraktivitet undermedvetet påverkar vad betraktaren tycker om personen. Detta kan vara ett
drag som människor utvecklat evolutionärt. En persons attraktivitet kan vara en indikation på
att de är hälsosamma.
Isbister (2006, s.7-9) skriver vidare om ett fenomen hon kallar för ”the halo effect”. Med detta
menas att en karaktär som är attraktiv antas ha mer positiva personlighetsdrag enbart på
grund av utseendet. Karaktären kan upplevas som smartare, starkare, snällare och mer social
enbart på grund av utseendet. Detta används flitigt för att få betraktaren att tycka om
huvudpersonen eller hjälten i en historia. Det är dock värt att nämna att Isbister påpekar att
förutom väldigt grundläggande drag så skiljer sig vad som anses attraktivt stort mellan olika
kulturer. Människor har utvecklat kulturellt och historiskt särskilda meningar om vad som
anses vara vackert och attraktivt(a.a.).
Ett annat fenomen som Isbister talar om är vad hon kallar för ”baby face” (2006, s. 10). En
karaktär med ”baby face” har oftast stora ögon, runda kinder och putande läppar. Dessa
barnlika ansiktsdrag får karaktären att upplevas som varmare och mer trovärdig men även
mer osjälvständig och mindre ansvarstagande. Motsatsen till ”baby face” är när en karaktär
har små ögon, en stark käke, lägre och tjockare ögonbryn och större näsa. De ansiktsdragen
indikerar mogenhet.
Trots de nackdelar som finns med stereotyper kan de vara väldigt användbara och till stor
effekt då de används rätt. Karaktärens historia och empati för karaktären måste inte byggas
upp från ingenting och förklaras från grunden om slutsatser kan dras från dess utseende. Detta
kan vara väldigt viktigt i spel då karaktärer ibland får väldigt lite tid att introduceras (Isbister
2006, s. 13).
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3 Problemformulering
Detta arbete uppstod ur ett intresse för androgyna eller könsneutrala karaktärer och olika
könsidentiteter samt att dessa verkar underrepresenterade i populärkultur. Det finns en tydlig
tendens i populärkultur att falla tillbaka på etablerade stereotypa gestaltningar av kvinnliga
och manliga karaktärer när en fiktiv karaktär skapas. Dessa stereotyper brukar förse
karaktären med ett könstypiskt utseende som påminner om andra karaktärer av samma kön
och differentierar dem från karaktärer med det ”motsatta” könet.
Det här arbetet var menat att undersöka huruvida ett androgynt ansikte kan utformas genom
att först undersöka genuskonventioner för vad som tolkas som typiskt kvinnliga och manliga
ansiktsdrag. Sedan undersöktes möjliga medelvägar mellan dem. Detta för att se om
medelvägen kan uppfattas som androgyn eller ifall karaktärsdragen behöver vikta åt det ena
eller det andra håller för att upplevas som neutrala. Detta ledde fram till följande
frågeställning:



Kan ett trovärdigt androgynt ansikte skapas genom att blanda de minsta gemensamma
nämnarna hos kvinnliga respektive manliga karaktärers ansikten?
Hur stor påverkan måste de kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen ha för att
ansiktet ska tolkas som androgynt?

I följande underkapitel presenteras arbetsmetoden som använts. Först förklaras hur
förstudien genomfördes och hur den låg till grund för bilderna som skapades i arbetet. Sedan
förklaras hur bilderna användes i semistrukturerade intervjuer för att kunna svara på arbetets
frågeställning. Kapitlen kommer även att gå igenom hur intervjuerna strukturerades samt
urval och etik.

3.1 Metodbeskrivning
3.1.1 Arbetsmetod
För att uppnå studiens syfte och svara på undersökningens frågeställning genomfördes först
en förstudie. I förstudien valdes tio genusstereotypa kvinnliga och manliga karaktärer ut från
populära spel med liknande grafisk stil som till den grafiska stil som undersökningen ska vila
på; det vill säga en semi-realistisk eller realistisk grafisk stil. Ansiktena hos dessa kvinnliga
och manliga karaktärer undersöktes för att hitta de minsta gemensamma nämnarna i deras
ansiktsdrag.
Förstudien genomfördes av författaren till arbetet då ingen vetenskaplig studie som handlar
om ansiktsdrag och ansiktsproportioner ur genusperspektiv kunde hittas. Den egna förstudien
tog också fram genuskonventioner från spelvärlden så de kunde undersökas i arbetet istället
för könskonventioner från verkligheten. Det bör även nämnas att författaren till arbetet är en
kvinna och genomförde förstudien själv.
De fem kvinnliga karaktärer vars ansikten analyserades är:





Samus Aran från Metroid: Other M (Team Ninja, Nintendo & D-Rockets 2010)
Lara Croft från Tomb Raider (Crystal Dynamics & Eidos Montreal 2013)
Zoey från Left 4 Dead (Turtle Rock Studios 2008)
Ciri från The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015)
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Den kvinnliga versionen av Commander Shepard från Mass Effect 3 (BioWare 2012)

De fem manliga karaktärer vars ansikten analyserades är:






William "B.J." Blazkowicz från Wolfenstein: The New Order (MachineGames 2014)
Agent 47 från Hitman: Absolution (IO Interactive 2012)
Rico Rodriguez från Just Cause 3 (Avalanche Studios 2015)
Geralt of Rivia från The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015)
Den manliga versionen av Commander Shepard från Mass Effect 3 (BioWare 2012)

Resultaten för de kvinnliga och manliga ansiktena jämfördes sedan och kombinerades för att
skapa en medelväg. Denna medelväg blev sedan underlaget som följdes under det praktiska
arbetet då arbetets artefakt skapades. Ett exempel är att kvinnorna observerades ha små hakor
och vida ögon medan männen observerades ha stora hakor och smala ögon. De androgyna
ansiktena avbildades då med hakor och ögon som är mellanstora jämfört med de kvinnliga
och manliga.
Förstudien gav de kunskaper som behövdes för att kunna designa och skapa bilder av fem mer
eller mindre androgyna ansikten. Ett neutralt ansikte skapades baserat på den genusneutrala
medelväg som togs fram i förstudien och sen skapades ytterligare fyra ansikten utifrån det
första som lutade mer eller mindre åt det kvinnliga eller manliga hållet genom variation i deras
ansiktsdrag. Av de fem bilderna på ansikten som skapades var alltså ett helt genusneutralt, två
hade svaga inslag av mer kvinnliga och manliga drag och två hade starkare inslag av mer
kvinnliga och manliga drag. Detta gjordes för att skapa en varierande skala mellan
genuskonventionerna för kvinnor och män.
De fem bilderna som skapades var digitala grafiska illustrationer i 2D-grafik och avbildar
karaktärerna framifrån från axlarna och uppåt. Alla karaktärer avbildades utan synliga kläder
och med samma frisyr i form av medellångt uppklippt hår för att inte riskera att andra faktorer
än ansiktsdragen påverkade hur deras genus tolkas. Den valda stilen för bilderna är en semirealistisk stil inspirerad av konceptgrafik som föreställer karaktären Tracer från spelet
Overwatch (Blizzard Entertainment, planerad utgivning 2016).

3.1.2 Undersökningsmetod
Både det kvantitativa och det kvalitativa undersökningssättet övervägdes för detta arbete.
Östbye et al. (2008, s. 100) hävdar att valet av metod för en undersökning helst bör utgå från
undersökningens frågeställning och de forskningsmässiga möjligheterna. Enligt Östbye et al.
(2008, s. 99) är den kvalitativa metoden bra på att samla in och analysera data som behandlar
människors uppfattningar, värderingar och handlande. Kvantitativ undersökning går oftast ut
på att någon form av frågeformulär eller enkät används då de underlättar att få många
anonyma svar på ett metodiskt sätt (Östbye et al. 2008, s. 133). En kvantitativ undersökning
kan leda till att respondenten inte känner sig pressad att ge socialt acceptabla svar men kan
också leda till att svaren tas på mindre allvar (Östbye et al. 2008, s. 144).
I detta arbete har det dock varit önskvärt att få reda på mer än bara statistik. Det här arbetet
ville undersöka vad spelare tolkar som androgynt samt varför. Därför har det även varit
önskvärt med en mer djupgående undersökningsmetod som ger utrymme till följdfrågor kring
informanternas tolkningar och svar. På grund av detta valdes det att en kvalitativ
undersökning med semistrukturerade intervjuer skulle göras istället.
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3.1.3 Undersökningens urval och etik
Avsikten var att intervjua minst tio personer varav hälften är kvinnor respektive män. Urvalet
var ett så kallat bekvämlighetsurval. Målgruppen var västerländska unga vuxna runt
tjugoårsåldern med spelintresse. Detta då personer i tjugoårsåldern är gamla nog att ha
etablerade syner och åsikter om genusstereotyper men även unga nog för att stereotyperna
ska vara samtida och även relevanta i framtiden. De är även insatta i tv- och datorspel och
kulturen kring spel samt representerar en av målgrupperna som de spel som undersöks i
arbetet riktar sig åt.
Alla intervjudeltagare blev informerade om undersökningens syfte och att de hade rätt att
avbryta sin medverkan när som helst. Detta för att uppfylla informationskravet och
samtyckeskravet (Östbye et al. 2008, s. 127). Deltagarna fick även frågan om de samtyckte
till att ljud spelades in under intervjun. Inspelningarna kommer aldrig publiceras och deras
kommentarer är anonymt presenterade i arbetet. Anledningen till detta är för att de som
intervjuats inte ska kunna identifieras genom det färdiga arbetet och därmed uppfylls
konfidentialitetskravet (a.a.).

3.1.4 Utformning av intervjun
Först och främst fick informanterna veta att ljud från intervjun spelades in, att ljudfilerna inte
skulle publiceras och att deras svar skulle presenteras anonymt i arbetet. Detta gav dem direkt
all information om deras medverkan och dessutom ett tillfälle att antingen ge sitt medtycke
eller ångra sig och avbryta intervjun om de inte kände sig bekväma. De fick sedan svara på tre
frågor om sig själva: vilket kön de identifierar sig med, deras ålder och hur många timmar i
veckan de spelar spel.
Informanterna fick veta att de skulle få svara på hur kvinnliga och manliga de ansåg att de
olika karaktärerna såg ut på bilderna. Om slutna frågor ställs finns risken att respondenterna
styrs till att välja redan formulerade svar (Östbye et al. 2008, s. 142). Det var här därför värt
att poängtera för informanterna att ”vet ej” var ett accepterat svar och uppmana dem att ge
det svar de själva ansåg lämpligast. Poängen var att inte tvinga personer som var osäkra eller
inte hade en åsikt att ge en sådan (Östbye et al. 2008, s. 146).
Innan informanterna blev presenterade för karaktärsbilderna fick de ett papper där de skulle
svara på två frågor per ansikte. Pappret de fick var ett frågeformulär med två skalor från noll
till sex för hur kvinnligt och manligt de ansåg varje ansikte var. Frågeformulärets utformning
kan ses i Appendix F. Skalan gjorde att allt för ledande binära frågor inte behövde ställas.
Androgynitet behövde inte ens nämnas och arbetets frågeställning kunde därför inte direkt
påverka informanterna. De skulle svara på båda frågorna för varje ansikte och fick sätta hur
högt eller lågt värde de ville. Därefter fick informanterna motivera sina svar och berätta vilka
delar av ansiktena som gjorde att de kom fram till sina svar. Än en gång var ”vet ej” ett
acceptabelt svar om den intervjuade hade svårt att berätta varför de svarade som de gjorde.
Ordningen som informanterna fick se bilderna i slumpades för varje intervju.
Bilderna visades en och en på en laptop för de som blev intervjuade. När skärmen byter mellan
de olika bilderna är det väldigt enkelt att se skillnader och de delar som ändrats på bilderna.
Därför visades en svart skärm med en kort abstrakt animation på mellan bilderna på
ansiktena. Detta gjorde att det blev svårare för de som intervjuas att minnas exakt hur den
förra bilden såg ut och deras åsikter blev mindre influerade av den senaste bilden de såg.
Under pilotintervjuerna visades inte en animation eller något att titta på utan då visades bara
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en svart skärm mellan bilderna. De intervjuade personerna påverkades starkt av de bilder de
sett innan. Efter pilotintervjun lades den korta abstrakta animationen till för att ge
informanterna något att koncentrera blicken på mellan bilderna så att de lättare skulle
glömma mer av vad de tidigare sett och rensa deras ”arbetsminne”.
Animationerna var enkla geometriska former så som cirklar, streck och trianglar som var
antingen vita eller i olika färger som rörde sig runt i en cirkel över en svart bakgrund. Fyra
unika animationer användes och visades mellan de fem bilderna. Animationerna visade alla
abstrakta geometriska former för att vara så olika från bilderna på ansiktena som möjligt och
påverka informanterna så lite som möjligt. Anledningen till att de var animerade och inte
stillbilder var för att de skulle vara intressanta att titta på en kort stund.
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4 Genomförandet
Arbetet ville undersöka huruvida ett androgynt ansikte kan utformas genom att först
undersöka genuskonventioner för vad som tolkas som typiskt kvinnliga och manliga
ansiktsdrag i en förstudie. I förstudien valdes tio genusstereotypa kvinnliga och manliga
karaktärer ut från populära spel och analyserades sedan. Dessa karaktärers ansikten
undersöktes för att hitta de minsta gemensamma nämnarna i deras ansiktsdrag för kvinnorna
respektive männen. Resultaten användes som grund för att skapa arbetets artefakt i form av
fem grafiska illustrationer i 2D-grafik. Bilderna föreställer fem ansikten med varierande grad
av androgynitet.
För att kunna svara på undersökningens frågeställning genomfördes alltså först en förstudie
och sedan skapades fem varianter av ett ansikte utifrån förstudiens resultat. Dessa ansikten
användes sedan som underlag för arbetets semistrukturerade kvalitativa intervjuer.
I följande underkapitel presenteras förstudien, dess resultat och bilderna som användes i
arbetet. Kapitlen går först igenom hur förstudien genomfördes och sedan hur den låg till grund
för bilderna som skapades. Sedan förklaras den teknik som användes när bilderna skapades
och vilka designval som gjordes under processen. Sist i kapitlet utvärderas resultatet.

4.1 Förstudie
Inför förstudien valdes tio genusstereotypa kvinnliga och manliga karaktärer ut från populära
spel. Spelen har grafiska stilar som liknar den grafiska stil som undersökningen ska vila på;
det vill säga en semi-realistisk eller realistisk grafisk stil. Alla tio karaktärerna kommer från
spel som alla är i actiongenren förutom ett av spelen som är i den närliggande äventyrsgenren.
Alla karaktärerna visas i tredjepersonsperspektiv antingen under spelets gång och/eller under
”cutscenes”. Spelaren är menad att se dessa karaktärer under spelet och bekanta sig med deras
utseende och personlighet.
De fem kvinnliga karaktärer vars ansikten analyserades är:






Samus Aran från Metroid: Other M (Team Ninja, Nintendo & D-Rockets 2010)
Lara Croft från Tomb Raider (Crystal Dynamics & Eidos Montreal 2013)
Zoey från Left 4 Dead (Turtle Rock Studios 2008)
Ciri från The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015)
Den kvinnliga versionen av Commander Shepard från Mass Effect 3 (BioWare 2012)

De fem manliga karaktärer vars ansikten analyserades är:






William "B.J." Blazkowicz från Wolfenstein: The New Order (MachineGames 2014)
Agent 47 från Hitman: Absolution (IO Interactive 2012)
Rico Rodriguez från Just Cause 3 (Avalanche Studios 2015)
Geralt of Rivia från The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015)
Den manliga versionen av Commander Shepard från Mass Effect 3 (BioWare 2012)

Ansiktena hos dessa karaktärer undersöktes för att hitta de minsta gemensamma nämnarna i
deras ansiktsdrag. De kvinnliga genuskonventionerna och de manliga genuskonventionerna
som hittades har ställts upp i en tabell, var del av ansiktet för sig. Resultaten för de kvinnliga
och manliga ansiktena jämfördes sedan och kombinerades för att skapa en medelväg.
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Figur 3 K1: Samus Aran. K2: Lara Croft. K3: Zoey. K4: Ciri. K5: den kvinnliga
versionen av Commander Shepard. M1: William "B.J." Blazkowicz. M2: Agent 47,
M3: Rico Rodriguez. M4: Geralt of Rivia. M5: den manliga versionen av Commander
Shepard.
Bilder på alla tio karaktärers ansikten rakt framifrån ställdes upp på rad för att kunna jämföra
deras ansiktsdrag (se figur 3). Karaktärerna kommer framöver refereras till genom att
använda den bokstav och siffra de är tilldelade i figur 3. Nedan följer den tabell som skapats
utifrån de tio bilderna på karaktärerna. De två yttre kolumnerna till höger och vänster
innehåller de genusstereotypiska ansiktsdrag som kunnat observeras i ansiktena hos
karaktärerna på bilderna. De yttre kolumnerna har sedan kombinerats och ett mellanting har
skapats mellan de två genuskonventionerna i den mittersta kolumnen. Det som står i
mittenkolumnen är den medelväg som användes som utgångspunkt för att skapa de bilder
som användes under intervjuerna. Tabellen är sorterad med de övre delarna av ansiktet först
och fortsätter ner del för del. De delar som undersökts är hårfäste, panna, ögonbryn, ögon,
kinder, näsa, mun, käke, haka och hals.
Tabell 1 Resultat för förstudien i genusstereotypa ansiktsdrag och medelvägen.
Ansiktsdrag
Kvinnliga
genuskonventioner
(influenser för de mer
kvinnliga ansiktena)
Rundare form
Högsta punkt mitt i pannan

Medelväg
(utgångspunkt för det
genusneutrala ansiktet)
Hårfäste
Avrundad fyrkantig form
Högsta punkt mitt i pannan,
utbuktningar vid sidorna
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Manliga
genuskonventioner
(influenser för de mer
manliga ansiktena)
Fyrkantigare form
Högsta punkter vid pannans
sidor

Panna
Få rynkor
Ögonbryn

Få eller måttliga rynkor

Medeltjocka och lite buskiga

Tjockare och buskigare

Få rynkor
Ögon
Proportionellt mellanstora

Få eller måttliga rynkor

Ögonens posering vid halva
ansiktet

Ögonens posering vid eller
strax ovanför halva ansiktet
Smalare och rakare
ögonform
Markerade påsar under
ögonen och rynkor vid
ögonvrårna
Mer diskreta eller inte
synliga ögonfransar, mest
bara vid övre ögonlocken

Tjockare och mindre breda
läppar
Bågformade mer putande
läppar

Mellanstora ögon och lätt
avrundad ögonform
Subtila påsar under ögonen
och få rynkor vid
ögonvrårna
Subtila ögonfransar, mer
markerade vid övre
ögonlocken
Kinder
Lätt rundade med subtilt
markerade käkben
Subtila rynkor mellan
näsvingarna och
mungiporna
Näsa
Lite tjockare över näsryggen
och nästippen
Mellanstora och lätt
avrundade näsvingar och
nästipp
Mun
Mellanstora och
mellanbreda läppar
Jämntjocka, lätt putande
läppar

Båda läppar lika tjocka eller
överläppen lite mindre

Överläppen något mindre
än underläppen

Få eller inga rynkor
Smalare och mer
välformade
Inga rynkor
Proportionellt större
Ögonens posering vid eller
strax nedanför halva
ansiktet
Öppnare och rundare
ögonform
Slät hud med inga eller
väldigt få rynkor runt
ögonen
Mörkare och mer synliga
ögonfransar, vid både övre
och undre ögonlocken
Rundare utan markerade
käkben
Släta med inga eller subtila
rynkor

Jämntjock
Mindre och rundare
näsvingar och nästipp

Högre och rundare käkben

Smalare och rundare
Smalare än huvudet

Käke
Medelhöga och avrundat
fyrkantiga käkben
Haka
Medelbred och avrundat
fyrkantig
Hals
Lite smalare än huvudet
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Proportionellt mindre

Rakare med markerade
käkben
Markerade rynkor mellan
näsvingarna och
mungiporna
Tjockare över näsryggen och
nästippen
Större och spetsigare
näsvingar och nästipp

Smalare och bredare läppar
Jämntjocka och mer raka
läppar
Överläppen mindre eller
mycket mindre än
underläppen
Lägre och fyrkantigare
käkben
Bredare och fyrkantigare
Lika tjock som huvudet

Formerna i kvinnornas ansikten är rundare och mjukare. Ögonen och munnen är de delarna
av ansiktet som drar mest fokus. Ögonen och munnarna hos kvinnorna är proportionellt större
och mer markerade. Den runda ögonformen syns extra bra på K2 och K5. Alla kvinnorna har
mindre breda och mer putande läppar än männen förutom K4. Detta kan dock bero på att
hennes ansiktsuttryck inte är lika neutralt och avslappnat som de andra kvinnorna. Näsan och
de delar som utgör ansiktsformen så som hårfäste, kinder, käke och haka är mindre markerade
och mer diskreta. Om kvinnorna har rynkor är de få eller subtila.
Till skillnad från kvinnorna är männens ansikten uppbyggda av grövre och kantigare former.
Fokusen dras inte lika mycket till ögonen och munnen utan de olika delarna av ansiktet är
ungefär lika markerade. Ögonen är smalare och proportionellt mindre. Läpparna är tunnare
men munnen bredare. Näsan är inte jämntjock och subtil som hos kvinnorna utan skiftar i
tjocklek över näsryggen. Detta syns tydligast på M5. De delar som utgör ansiktsformen så som
hårfäste, kinder, käke och haka är markerade och fyrkantiga. Det mest extrema exemplet på
det är M1. Männen har rynkor som är mest synliga mellan ögonbrynen och tydliga linjer under
ögonen och mellan näsvingarna och mungiporna.

4.2 Övergripande arbetsprocess och stilval
Den grafiska stil som valts till detta arbete är en semi-realistisk stil. Den valdes då semirealistiska stilar ofta används i action- och äventyrsspel där karaktärernas proportioner är till
största del realistiska. Stilen är målerisk utan tydliga svarta konturlinjer och med mycket
kontrast och mjuka övergångar. Stilen är inspirerad av en konceptbild som föreställer
karaktären Tracer från spelet Overwatch (Blizzard Entertainment, planerad utgivning 2016)
(se figur 4).

Figur 4

Konceptgrafik från spelet Overwatch (Blizzard Entertainment, planerad
utgivning 2016) för karaktären Tracer (Tsang 2014).
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Bilderna skapades till störst del i programmet PaintTool SAI (2014-2016) men även
Photoshop CS5 (1990-2016) användes. Först skapades ett rutnät i Photoshop CS5 (1990-2016)
som användes som guide för ansiktets proportioner.

4.2.1 Arbetsprocessen steg för steg

Figur 5

Fyra numrerade detaljer som visar arbetsprocessen för hur
illustrationerna av ansiktena skapades steg för steg.

Rutnätet togs sedan in i PaintTool SAI (2014-2016) och placerades på ett separat lager. Först
skissades den vänstra halvan av ansiktet upp. Sedan kopierades den, spegelvändes och
placerades så ett symmetriskt ansikte skapades. Efter detta justerades skissen på den vänstra
ansiktshalvan flera gånger och den högra ansiktshalvan byttes ut och uppdaterades allt
eftersom arbetet fortskred. Att spegelvända också fördelen att hjärnan behandlar den
spegelvända biten som en ny bild och analyserar den som sådan. Artisten David Revoy (2009,
s. 233) använder ofta denna teknik för att hitta fel i sina bilder. Håret skissades på ett lager
ovanpå då det inte är symmetriskt. När skissen var klar kombinerades lagren så skissen låg på
ett lager (se bild 1 i figur 5). Under det skapades två nya lager där grundfärgerna fylldes i.
Håret målades på ett lager och huden med detaljer så som ögonen på ett annat lager.
Bakgrundsfärgen ändrades också för att karaktären skulle stå ut mot bakgrunden(se bild 2 i
figur 5).
Ytterligare lager skapades ovanpå lagren med grundfärgerna. Dessa lager låstes så de bara
påverkade lagren under dem. Detta för att inte riskera att måla utanför ansiktet av misstag. På
dessa lager målades valörskillnader upp i form av ljus och skuggor. Detta gjordes någorlunda
grovt då det viktiga var att få ljuset på rätt plats och ge rätt känsla av volym i ansiktet (se bild
3 i figur 5).
Sist kom det största steget. Alla lager organiserades och slogs ihop tills det bara fanns tre lager.
På översta lagret fanns håret längst upp på huvudet. På lagret i mitten fanns själva ansiktet
inklusive halsen och axlarna. På lagret underst fanns håret längst ner och längst bak; det hår
som finns bakom öronen och halsen. Eftersom linjerna från första skissen nu arbetats in i
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samma lager som resten av bilden kunde linjerna arbetas bort och döljas i bilden. Valörerna
gavs mjukare övergångar och arbetades samman till en bättre form. De olika ytorna i ansiktet
arbetades samman, justerades och putsades. Små detaljer arbetades fram för att ge bilden mer
liv och en högre detaljnivå (se bild 4 i figur 5).

4.2.2 Test av arbetsprocessen

Figur 6 Till vänster: Skiss på första försöket till ett androgynt ansikte. Rutnätet
som visar ansiktets proportioner är synligt. Till höger: Renderad bild på första
försöker till ett androgynt ansikte.
Innan bilderna som används i arbetet skapades gjordes en testbild för att undersöka om den
tänka arbetsprocessen fungerade bra och om några svårigheter och problem skulle kunna
uppstå. Bilderna utgick från det rutnät som skapats för proportionerna men tabellerna som
gjorts för ansiktsdragen följdes inte. Bland annat visar bilderna en frisyr som inte visar
hårfästet. Målet med testbilden var att testa arbetsprocessen för bilderna och inget annat.
När skissen och den färdigrenderade bilden jämfördes upptäcktes subtila skillnader då små
detaljer i ansiktsdragen hade ändrats. Till exempel hade käken och hakan fått en fyrkantigare
och starkare form (se figur 6). Detta hände troligtvis eftersom den underliggande skissen inte
användes som referens medan bilden renderades. Detta visade att det var viktigt att titta på
och jämföra med skissen då bilden renderades och att det var värt att justera delar så som
detaljer och proportioner efter att en bild renderats färdigt.

4.3 Designval
För arbetet skulle fem bilder skapas. Av de fem bilderna skulle ett vara helt genusneutralt, två
ha svaga inslag av mer kvinnliga och manliga drag och två ha starkare inslag av mer kvinnliga
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och manliga drag. Detta för att skapa en varierande skala mellan genuskonventionerna för
kvinnor och män.

Figur 7

Det neutrala ansiktet som skapats för arbetet med medelvägens
influenser och guidande rutnät synligt.

Den första bilden som skapades var bilden av det helt neutrala ansiktet. Den information om
medelvägen mellan genuskonventionerna som togs fram i förstudien användes som grund för
att designa och skapa det första och mest genusneutrala ansiktet (se figur 7). Det skapades
från grunden genom den arbetsprocess som finns beskriven i det förra kapitlet. Resultatet kan
ses i sin helhet i större skala i Appendix C.
Medelvägen som skapades utifrån genuskonventionerna hos männen och kvinnorna blev en
blandning av de två olika genuskonventionerna. Medelvägen är vad Robertson (1992, ss. 420421) kallar ”ryōsei”: androgynitet genom en blandning av kvinnligt och manligt. Trots att
högsta punkten av hårfästet är i mitten, som hos kvinnorna, är hårfästet också något
fyrkantigt, som hos männen. Ögonens övre ögonlock är mer markerade än de undre, som hos
kvinnorna, men de har också svaga påsar under ögonen, som hos männen. Hela ansiktet är
uppbyggt av former som är relativt mjuka men också har subtila spetsigare och hårdare delar.
I figur 7 finns det neutrala ansiktet av de fem bilder som skapades för arbetet. På bilden är
alla delar av medelvägen utpekade och rutnätet som guidade proportionerna kan ses.
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Variationerna på det neutrala ansiktet gjordes i Photoshop CS5 (1990-2016). Bilder på det
neutrala ansiktet lades på ett lager i Photoshop CS5 (1990-2016) och fyra kopior skapades av
det lagret och lades i var sin mapp: en mapp per ansikte. Genom att ha alla ansiktsvariationer
i en fil var det lätt att jämföra bilderna under tiden de förändrades.
Inuti varje mapp skapades nya lager ovanpå den kopierade bilden. Dessa lager döptes efter
olika delar av ansiktet och på de lagren utfördes förändringarna. Förändringen utfördes
väldigt metodiskt varje del av ansiktet för sig och inte varje ansikte för sig. Till exempel
ändrades ögonen på alla fyra bilder, sedan näsan på alla fyra bilder, o.s.v. På så sätt gick
arbetet fram och tillbaka mellan de olika ansiktena och de jämfördes noggrant och konstant.
Ansiktsdragen ändrades på två sätt. Ett sätt var att klippa ut mindre delar av den redan färdiga
bilden och ändra storlek och form. Detta gjordes med delar som bara skulle byta form
och/eller storlek så som ögonen och munnen. Det andra sättet var att måla nytt ovanpå den
redan existerande bilden. Detta gjordes med delar där detaljer skulle läggas till eller tas bort
så som rynkorna och ögonfransarna.

Figur 8

Detaljer av de färdiga bilderna. 1: Det mest kvinnliga ansiktet. 2: Det
näst mest kvinnliga ansiktet. 3: Det neutrala ansiktet.

Två av bilderna skulle visa variationer av det neutrala ansiktet som var något mer kvinnliga,
en av dem något mer kvinnlig än den andra. Detaljer av de färdiga versionerna kan ses i bild 1
och 2 i figur 8. Bilderna kan ses i sin helhet i större skala i Appendix A och B. För att skapa
de två mer kvinnliga versionerna användes kolumnerna för medelvägen och de kvinnliga
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genuskonventionerna från tabellen som skapades i förstudien. Steg för steg ändrades de olika
ansiktsdragen i stora grupper på separata lager.
Hårfästet rundades av och pannan gjordes slätare med mindre rynkor. Ögonbrynen blev mer
välformade, smala och mindre buskiga. Ögonen gjordes större, rundare och proportionellt
längre ner i ansiktet. Ögonfransarna blev fler och förtydligades. Näsan blev mindre, rakare och
näsvingarna mindre. Läpparna gjordes större men kortare och mer putande. Underläppen
gjordes ännu större än överläppen. Kinderna och käkbenen mjukades ut och gjordes mer
diskreta. Hakan gjordes rundare och mindre och halsen gjordes smalare.
De mer kvinnliga versionerna fick vad Isbister kallar för ”baby face” (2006, s. 10). Ett ansikte
med ”baby face”-drag har oftast stora ögon, runda kinder och putande läppar. Dessa
ansiktsdrag får karaktären att upplevas som varmare och mer trovärdig men även mer
osjälvständig och mindre ansvarstagande.

Figur 9

Detaljer av de färdiga bilderna. 1: Det neutrala ansiktet. 2: Det näst
mest manliga ansiktet. 3: Det mest manliga ansiktet.

Två av bilderna skulle visa variationer av det neutrala ansiktet som var något mer manliga, en
av dem något mer manlig än den andra. Detaljer av de färdiga versionerna kan ses i bild 2 och
3 i figur 9. Bilderna kan ses i sin helhet i större skala i Appendix D och E. För att skapa de
två mer manliga versionerna användes kolumnerna för medelvägen och de manliga
genuskonventionerna från tabellen som skapades i förstudien. Steg för steg ändrades de olika
ansiktsdragen i stora grupper på separata lager.
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Hårfästet gjordes mer fyrkantigt och lägre i mitten. I pannan, speciellt mellan ögonbrynen,
lades det till fler och tydligare rynkor. Ögonbrynen blev tjockare och mer buskiga. Ögonen
gjordes mindre, tunnare och proportionellt högre upp i ansiktet. Ögonfransarna blev färre och
ögonlockens linjer tonades ner. Näsan gjordes större och tjockare över näsryggen och
näsvingarna blev större. Läpparna gjordes tunnare men bredare. Underläppen och överläppen
blev mer jämntjocka. Kinderna och käkbenen gjordes mer markerade, utstickande och
skarpare. Hakan gjordes bredare och mer fyrkantig och halsen gjordes tjockare.
De mer manliga versionerna fick alltså mindre drag från vad Isbister kallar för ”baby face”
(2006, s. 10). Ett ansikte med ”baby face”-drag har oftast stora ögon, runda kinder och
putande läppar men de mer manliga ansiktena har istället mindre ögon, starkare haka och
kinder och tunnare läppar. Dessa ansiktsdrag får karaktären att upplevas som mer mogen och
ansvarstagande.

4.4 Resultat och reflektion kring de färdiga bilderna

Figur 10 De färdiga bilderna. 1: Det neutrala ansiktet. 2: Det näst mest kvinnliga
ansiktet. 3: Det mest kvinnliga ansiktet. 4: Det näst mest manliga ansiktet. 5: Det
mest manliga ansiktet.
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De fem färdiga bilderna på ansiktena är den färdiga artefakt som ska användas i de kvalitativa
intervjuerna och presenteras för informanterna. Samtliga fem bilder visas ovan i figur 10.
Bilderna visas en och en i större version i Appendix A, B, C, D och E.
Eftersom dessa bilder ligger till grund för hur väl frågeställningen besvaras är det viktigt att
analysera resultatet. Det är viktigt att i dessa bilder minimera antalet små detaljer och fel som
eventuellt kan påverka resultatet.
Flera sådana eventuella problem med den färdiga artefakten är relaterade till arbetets
avgränsning. Arbetets avgränsning ligger i att undersöka kvinnliga och manliga genusnormer
med fokus på enbart ansiktet, utifrån ett västerländskt perspektiv. Att bedöma en karaktärs
ansikte i ett vakuum utan kontext i form av kropp, kläder och resten av spelvärlden kan vara
svårt och är väldigt sällan en situation som uppstår i spel. De genuskonventioner som har
undersökts och använts i arbetet är begränsade till västerländska huvudkaraktärer i actionoch äventyrsspel. Precis som Isbister (2006, s.7-9) skriver används också ”the halo effect”
flitigt för att få betraktaren att tycka om huvudpersonen i en historia. Detta betyder att
huvudkaraktären porträtteras med ett attraktivt ansikte för att på ett enkelt sätt få spelare att
anta att karaktären har positiva personlighetsdrag enbart på grund av utseendet. Karaktären
kan upplevas som smartare, starkare, snällare och mer social (a.a.). De fem bilderna på
ansikten som skapats är alltså konventionellt attraktiva ur ett västerländskt perspektiv på
grund av materialet de baserats på. Ansiktena skulle troligtvis upplevas annorlunda i olika
delar av världen och i olika kulturer.
Bilderna avbildar även ansiktena i gråskala. Detta var för att undvika att faktorer så som
hudfärg, hårfärg, ögonfärg och liknande distraherade informanterna från att fokusera på
ansiktsdragen och proportionerna, vilket var arbetets syfte.
Den androgynitet som undersökts i arbetet är ”ryōsei”, som Robertson (1992, ss. 420-421)
berättar om. ”Ryōsei” refererar till en androgynitet som är en blandning mellan kvinnligt och
manligt, precis som medelvägen blev då de kvinnliga och manliga genuskonventionerna slogs
ihop i förstudien. I arbetet har kvinnliga och manliga ansiktsdrag blandats och undvikits. Det
betyder att ”chūsei”, som refererar till en neutralitet ”mitt emellan” kvinnligt och manligt, inte
undersöks i arbetet (a.a.).
Ett annat eventuellt problem är karaktärernas frisyr. Vad som anses vara en kvinnlig eller
manlig frisyr kan variera starkt mellan olika personer och påverkas av olika yttre faktorer så
som kultur och egna erfarenheter. För att försöka minimera risken att frisyren påverkade
intrycket och drog till sig för mycket uppmärksamhet fick alla ansikten exakt samma frisyr.
Frisyren gjordes enkel och funktionell och hårfärgen gjordes mörkt och med få kontraster.
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5 Utvärdering
Målet med det här arbetet var att undersöka huruvida ett trovärdigt androgynt ansikte kan
skapas, samt hur kvinnliga eller manliga ansiktsdragen måste vara för att ansiktet ska tolkas
som androgynt. Utifrån förstudien om genuskonventioner i ansiktsdrag skapades fem bilder
på ansikten: ett helt genusneutralt, två med svaga inslag av mer kvinnliga respektive manliga
drag och två med starkare inslag av mer kvinnliga respektive manliga drag.
Frågeställningen för arbetet lyder:



Kan ett trovärdigt androgynt ansikte skapas genom att blanda de minsta gemensamma
nämnarna hos kvinnliga respektive manliga karaktärers ansikten?
Hur stor påverkan måste de kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen ha för att
ansiktet ska tolkas som androgynt?

För att kunna svara på frågeställningen har tio informanter intervjuats. Alla tio personer fick
se samtliga fem bilder och svara på hur kvinnliga och manliga de ansåg att ansiktena såg ut.
I följande underkapitel presenteras resultatet från undersökningen. Först förklaras
intervjuernas genomförande och hur pilotintervjuerna påverkade utformningen. Sedan
presenteras informanterna och resultaten från intervjuerna. Sist analyseras den data som
samlats in från intervjuerna.

5.1 Intervjuernas genomförande
Först och främst fick informanterna veta att ljud från intervjun spelades in, att ljudfilerna inte
skulle publiceras och att deras svar skulle presenteras anonymt i arbetet. Detta gav dem direkt
all information om deras medverkan och dessutom ett tillfälle att antingen ge sitt medtycke
eller ångra sig och avbryta intervjun om de inte kände sig bekväma. De fick sedan svara på tre
frågor om sig själva: vilket kön de identifierar sig med, deras ålder och hur många timmar i
veckan de spelar spel. Detta gick fort och var lagom med frågor för att få fram användbar
information utan att ta fokus från de senare frågorna eller avslöja information som skulle
kunna identifiera informanterna.
Informanterna fick veta att de skulle få se fem bilder på ansikten och att ansiktsdragen var det
enda som ändrats på dem. De fick också veta att ”vet ej” var ett acceptabelt svar om de kände
sig osäkra. Innan informanterna blev presenterade för karaktärsbilderna fick de ett papper
där de skulle svara på två frågor per ansikte. Pappret de fick var ett frågeformulär med två
skalor från noll till sex för varje ansikte. Ena skalan indikerade hur kvinnligt de ansåg ansiktet
var och den andra hur manligt de ansåg ansiktet var. Frågeformulärets utformning kan ses i
Appendix F. De skulle markera sina svar på båda skalorna för varje ansikte och fick sätta hur
högt eller lågt värde de ville. Skalorna fungerade bra som svarsmetod. Skalan gjorde att allt
för ledande binära frågor inte behövde ställas. Androgynitet behövde inte ens nämnas och
arbetets frågeställning kunde därför inte direkt påverka informanterna. Än en gång var ”vet
ej” ett acceptabelt svar om den intervjuade hade svårt att berätta varför de svarade som de
gjorde. Informanterna hade lätt för att förstå hur de skulle svara med hjälp av skalorna och
många av informanter gav minst ett svar där antingen kvinnligt eller manligt var mycket högre
än den andra och minst ett svar där kvinnligt och manligt var väldigt jämna.
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Bilderna visades en och en på en laptop för informanterna. De fick se varje bild hur länge de
ville och fick ta sin tid med att markera hur kvinnligt och manligt de ansåg ansiktet de såg på
var på sitt frågeformulär. Efter att de var färdiga med sina svar fick de motivera svaren och
berätta vilka delar av ansiktet som gjorde att de kom fram till svaren. Än en gång var ”vet ej”
ett acceptabelt svar om informanten hade svårt att berätta varför de svarade som de gjorde.
Informanterna uppmuntrades att tala fritt om vad de tyckte om ansiktet och dess olika
ansiktsdrag. Detta upprepades för alla fem bilderna. Ordningen som informanterna fick se
bilderna i slumpades för varje intervju.
När skärmen byter mellan de olika bilderna är det väldigt enkelt att se skillnader och de delar
som ändrats på bilderna. Därför visades en svart skärm med en kort abstrakt animation på
mellan bilderna på ansiktena. Detta gjorde att det blev svårare för informanterna att minnas
exakt hur den förra bilden såg ut och deras åsikter blev mindre influerade av den senaste
bilden de såg. Att ha en kort animation mellan bilderna gjorde det lättare för informanterna
att glömma mer av vad de tidigare sett och rensa deras ”arbetsminne”.

5.1.1 Pilotintervjuer
För att testa hur väl intervjumetoden fungerade i praktiken genomfördes en pilotstudie med
fem personer. Det viktigaste var att upptäcka om det fysiska materialet i form av bilderna som
visades och svarspapperna som delades ut behövde ändras.
Bilderna visas för de som blir intervjuade på en laptop med en helt svart skärm mellan bilderna
på ansiktena. Det visade sig dock att detta inte räckte till för att förhindra att informanternas
åsikter influerades av den tidigare bilden de såg. De påverkades starkt av de bilder de sett
innan. Ett exempel var då en person rankade det neutrala ansiktet som mycket mer kvinnligt
än det något kvinnliga ansiktet efter ett väldigt manligt ansikte visats mellan dem och skapat
en stor kontrast. Efter detta bestämdes det att abstrakta animationer skulle visas mellan de
olika ansiktena för att få den intervjuade personen att glömma mer av vad den tidigare sett
och rensa ”arbetsminnet”.

5.1.2 Allmän information kring informanterna
Informanterna valdes ur ett så kallat bekvämlighetsurval. Avsikten var att intervjua minst tio
personer varav hälften är kvinnor respektive män för att ha en jämn fördelning mellan kvinnor
och män. Det visade sig dock svårare att hitta kvinnor som var villiga att ställa upp på intervju.
Sex män och fyra kvinnor valde att delta i intervjuerna. Informanterna var västerländska unga
vuxna mellan 20 och 25 år gamla med varierande grad av spelintresse.
Alla informanterna gav sitt samtycke att medverka anonymt i arbetets undersökning och
samtliga gav även tillstånd att spela in ljud under intervjun. Nästa kapitel innehåller citat från
informanterna som spelades in under intervjun. För att informanterna ska förbli anonyma
kommer de framöver endast att refereras till genom att använda den siffra de är tilldelade.
Informanterna är numrerade utifrån den ordning de intervjuades i.
I tabell 2 nedan presenteras informanterna och den information de gav om sig själva under
den första delen av intervjun. I tabellen finns informanternas kön, ålder och spelvana i form
av deras egen uppskattning av hur många timmar de spelar spel per vecka.
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Tabell 2 Sammanfattning av informanterna
Informant

1

2

3

4

5

Kön

Man

Man

Man

Man

Ålder

20

25

20

23

25

Spelvana
(h/vecka)

30

12

20

50

7

6

7

8

Man

Man

22

25

23

23

22

10

17

30

25

30

Kvinna Kvinna

9

10

Kvinna Kvinna

I tabell 3 nedan visas ordningen som informanterna fick se ansiktena i. Ordningen slumpades
för varje informant. I kolumnen under varje informant finns numren ett till fem. Ettan visar
det första ansiktet som visades, tvåan visar det andra ansiktet som visades, o.s.v.
Tabell 3 Ordningen informanterna fick se ansiktena
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mest kvinnliga

3

4

5

3

1

2

3

5

2

4

Näst mest kvinnliga

1

3

2

1

5

4

1

3

5

3

Neutrala

5

1

4

4

3

3

4

4

1

1

Näst mest manliga

2

2

1

2

2

5

5

2

4

2

Mest manliga

4

5

3

5

4

1

2

1

3

5

5.2 Resultat av undersökning
Följande underkapitel presenterar resultatet från intervjuerna. Tabellerna och diagrammen
sammanställer resultaten från svaren som informanterna gav för varje ansikte. Alla
informanter fyllde i både för kvinnligt och manligt på en skala från noll till sex för varje ansikte.
Noll är det lägsta värdet och representerar ”inte alls kvinnligt/manligt” medan sex är det
högsta värdet och representerar ”väldigt kvinnligt/manligt”. Medelvärdet är avrundat till en
decimal.
Citaten från informanterna är något redigerade för att bli mer sammanhängande,
grammatiskt korrekta och lättare att förstå. Intervjuerna finns sammanställda i Appendix G
och där finns informanternas samtliga kommentarer i sin helhet och oredigerade.

5.2.1 Ansikte 1 - Det mest kvinnliga ansiktet
Tabell 4 Resultat för Ansikte 1 - Det mest kvinnliga ansiktet.
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde

Kvinnligt

4

5

5

5

3

5

5

4

6

6

4.8

Manligt

1

2

1

3

2

1

1

2

1

0

1.4
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Tabell 5 Resultat för Ansikte 1 - Det mest kvinnliga ansiktet.

Informatör 1
”Det kändes mer feminint, helt enkelt.”
Informatör 2
”Med en annan frisyr så hade jag kanske kunnat köpa att det var en man utan större problem.”
”Frisyren passar bra. Antingen är det en välvårdad ung man eller en nästan lite ’tomboyish’
kvinna.”
Informatör 3
”Den ser ju också väldigt kvinnlig ut, skulle jag säga. Lite mer rundat ansikte. Bredare, större
läppar, tror jag. Smalare hals”, sa informatören, som såg det här ansiktet sist.
Informatör 4
”Lite svårare att säga, just den här. Jag tycker den ser väldigt kvinnlig ut, men jag kan inte
riktigt specificera varför.”
Informatör 5
”Det skulle kunna vara litegrann båda, men lite mer åt det kvinnliga. Eller väldigt ung man”,
sa informatören som var den enda som såg det här ansiktet först.
Informatör 6
”Näsan känns mjukare. Ögonen känns som att de har en mer feminin form. Ögonbrynen är
lite tunnare, ser mer plockade ut, ser ut som att de sitter lite högre upp. Och käklinjen är mer
rundad.”
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Informatör 7
”Det var liten näsa, större läppar, lite större ögon och ögonbrynen var lite ’neatly trimmed’.”
”Framförallt ögonen och munnen och sen runt det där käkpartiet där.”
Informatör 8
”Jag skulle säga smått manlig, faktiskt. Lite mer kvinnligt än neutralt och lite mindre manligt
än neutralt. Jag skulle inte bli förvånad om det var något av könen. Man eller kvinna.”
Informatör 9
”Mer kvinnligt, jag skulle nästan sätta den på väldigt kvinnligt”, sa informatören, efter att ha
sett det neutrala innan det här ansiktet. ”Samma som innan fast nu är det rundare ansikte,
mindre näsa igen, lite större läppar, mindre ögonbryn kanske.”
Informatör 10
”Ännu kvinnligare”, sa informatören och hummade. ”Stora runda ögon med mycket
ögonfransar. Läpparna och hakan är också större. Det är väldigt kvinnligt helt enkelt.”

5.2.2 Ansikte 2 - Det näst mest kvinnliga ansiktet
Tabell 6 Resultat för Ansikte 2 - Det näst mest kvinnliga ansiktet.
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde

Kvinnligt

5

4

5

5

6

1

4

6

5

5

4.6

Manligt

1

3

2

2

1

3

3

0

1

1

1.7
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Tabell 7 Resultat för Ansikte 2 - Det näst mest kvinnliga ansiktet.

Informatör 1
”När man direkt ser det här”, sa informanten och pekade runt hakan och kinderna. ”så tänker
jag ’manligt’ direkt men när jag kollar en stund till så – det blir bara mer kvinnligt och kvinnligt
desto mer jag kollar på det.”
Informatör 2
”Det är väldigt androgena drag.” ”Det skulle kunna vara en yngre man, men även en kvinna.”
Informatör 3
”Den ser definitivt mera kvinnlig ut.” ”Det är huvudet och hakan är mer rundade. Näsan är lite
smalare också, tror jag.”
Informatör 4
”Först och främst är det läpparna och hak-området som ser ganska feminint ut, antar jag. Sen
öronen, på nått håll. Det är liksom lite frisyren och öronen som jag känner var så. Det andra
är lite mer ospecificerat liksom.”
Informatör 5
”Här tycker jag den här hade mer klockrena kvinnliga drag än den förra bilden, om jag ska
jämföra med hur de manliga dragen var”, sa informatören, som såg det här ansiktet sist och
precis innan såg det mest manliga ansiktet.
Informatör 6

28

”Det blir svårare och svårare”, mumlade informanten, som såg det här ansiktet som sin fjärde
bild och fick se de mest manliga och kvinnliga ansiktena först. ”Jag tycker ansiktet är ganska
feminint men min första instinkt var ändå att det är en man.”
Informatör 7
”Läppen är väldigt markerad. Jag tror det är det som gör att det blir kvinnligt. Och lite det här
Hollywood-lockade håret, även om det är väldigt kort”, sa informanten, som fick se det här
ansiktet först. ”Ögonen uppåt, det har lite manliga drag. Nånting där som gör att det ser
manligt ut.”
Informatör 8
”Helt kvinnlig och inget manligt, faktiskt”, efter att ha sett de två manligaste tidigare och
rankat dem som mest kvinnliga också. ”Nej, jag kan inte se något maskulint drag i det här,
skulle jag säga. Men hakan, munnen, näsan, ögonen, allting är väldigt kvinnligt för mig.”
Informatör 9
”Jag trodde att den kvinnligaste hade vart faktiskt”, sa informanten, som såg det här ansiktet
sist. ”Jag vet inte om hon är kvinnligare än den andra men ’female’ var det första jag tänkte
på. Tillbaka till rundare, väldigt runda former och ’bigger lips’.”
Informatör 10
” Mycket kvinnligare. Det är speciellt huvudformen som gör det. Mjuka former och slät hud.
Jag tror det är mest munnen och runt ögonen igen som gör det, och kinderna. Jag skulle
definitivt gissa kvinna.”

5.2.3 Ansikte 3 - Det neutrala ansiktet
Tabell 8 Resultat för Ansikte 3 - Det neutrala ansiktet.
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde

Kvinnligt

3

5

4

1

5

1

5

4

4

2

3.4

Manligt

3

1

2

5

1

6

2

3

1

4

2.6
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Tabell 9 Resultat för Ansikte 3 - Det neutrala ansiktet.

Informatör 1
”Hade jag sett det på stan hade jag trott det var en man, men det skulle lika gärna kunna vara
en kvinna”, sa informatören, som fick se det här ansiktet sist.
Informatör 2
Informatören, som fick se det här ansiktet först, hummade och sa: ”Det var svårare än jag
trodde det skulle vara.” ”Överlag så var det ganska mjukt. Jag tror det var det som gjorde att
det kändes mer kvinnligt än manligt.”
Informatör 3
”Det blev lite svårare.” ”Jag tycker definitivt att den ser mer kvinnlig ut. Jag skulle nog säga
att ögonfransarna är tjockare. Också lite mjukare form på hakan jämfört med den förra”, sa
informatören, efter att ha precis sett den mest manliga.
Informatör 4
”Det är de här rynkorna igen, och den har lite kraftigare käke.” ”Jag vet inte om det är så eller
inte men frisyren ser lite kortare ut. Det kan bara vara att det är jag som upplever det så.” ”Som
en man i tjugoårsåldern.”
Informatör 5
”D et är väldigt mycket mer avrundade former generellt sett. Vet inte om jag kan jämföra men
jag upplever att det finns slätare, rundare ytor, vilket får läpparna att framhävas mer.” ”Det
finns inte så mycket manliga drag. De finns där, men de är mycket mer subtila.”
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Informatör 6
”Mmm, det är knepigt”, började Informatör 6 innan hon förklarade varför hon markerat
ansiktet som mer manligt är kvinnligt. ”Jag skulle tro att det var en man, men käklinjen är
mycket mjukare så det känns fortfarande lite feminint. Men ögonbrynen, näsan och ’the
overall look’ känns som en man – en yngre man.”
Informatör 7
”Det här var svårt”, sa informanten och skrattade efter att han rankat ansiktet som mer
kvinnligt än manligt. ”Någonting med ögonen tror jag, som gör det.”, resonerade han senare.
”Någonting med proportionerna som gör att det ser mer ut som en kvinna än en man.”
Informatör 8
”Mindre kvinnlig och mer manlig, om man jämför med de andra. Jag tycker den här är väldigt
neutral, i sin helhet. Lite mer kvinnligt än manligt. Men manligheten i den är neutral medan
kvinnligheten har en pytteliten fördel.”
Informatör 9
”Jag skulle säga ansiktet är lite rundare, det är inte så kantigt. Läpparna är väl mer manliga
än kvinnliga.” ”Lite större ögon. Liten näsa. Vissa delar är lite manligare, det var därför jag
satte så”, sa informatören, och indikerade sitt frågeformulär.
Informatör 10
”Rätt så manligt. Det är mest hakan, käken och kinderna som gör det”, sa informanten, som
fick se det här ansiktet först. ”Något kvinnliga drag här och var, definitivt, som läpparna. Men
manligt ändå.”

5.2.4 Ansikte 4 - Det näst mest manliga ansiktet
Tabell 10 Resultat för Ansikte 4 - Det näst mest manliga ansiktet.
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde

Kvinnligt

2

3

4

3

3

0

4

5

3

2

2.9

Manligt

4

5

3

5

4

6

4

0

3

6

4
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Tabell 11 Resultat för Ansikte 4 - Det näst mest manliga ansiktet.

Informatör 1
”Det är just pannan och under ögonen.” ”Läpparna tycker jag ser ungefär likadana ut, så de
tycker jag fortfarande är hyfsat feminina.”
Informatör 2
”Det känns lite mer avlångt, lite bredare och fyrkantigare haka, vilket gör att det känns mer
maskulint.” ”Det skulle fortfarande kunna vara en kvinna, lika väl.”
Informatör 3
”Ögonen och läpparna ser kvinnliga ut men sen tycker jag håret och hakan ser mer manliga
ut. Jag skulle säga att överlag så fick jag en kvinnlig känsla från den här”, sa informanten, som
fick se det här ansiktet först.
Informatör 4
”Det är ju väldigt likt så det skulle ju kunna vara en äldre version av den förra”, sa
informatören, efter att ha sett det näst mest kvinnliga ansiktet precis innan. ”Återigen hela
hak-området är kraftigare med käken där. Och de här rynkorna vid pannan får det att se lite
manligare ut.”
Informatör 5
”Väldigt mycket mer mansdrag, men jag ser lika mycket kvinnodrag som på förra bilden”, sa
informanten, efter att precis ha sett det mest kvinnliga ansiktet. ”Det skulle minst lika mycket
kunna vara en kvinna.” ”Men jag ser fler manliga drag.”
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Informatör 6
”Markerad näsa, rynkor i pannan, kraftiga ögonbryn, maskulina ögon och markerad käklinje”,
sa informanten, som såg det här ansiktet sist.
Informatör 7
”Det känns som att försöker jag se det som en man så ser jag det som en man och försöker jag
se det som en kvinna ser jag det som en kvinna”, sa informanten, som såg det här ansiktet sist.
”Det är här mittemellan, alltså. Vad det är är svårt.”
Informatör 8
”Den känns inte mer kvinnlig än den förra, men definitivt mindre manlig”, sa informanten,
efter att ha sett det manligaste ansiktet först. ”Inte alls manlig, skulle jag säga.”
Informatör 9
”Lite mer kvinnligt igen”, efter att ha just sett det mest manliga ansiktet. ”Tillbaka till lite
rundare ansikte. Fortfarande mer manligt än de vart de första men det gick upp till mer
kvinnligt igen.”
Informatör 10
”Manligare igen. Om jag såg det skulle jag tro det var en man. Väldigt manligt. Speciellt runt
ögonen och hakan skulle jag säga.” ”Ögonen är kvinnliga, och ögonbrynen, men området runt
är mycket mer manligt.”

5.2.5 Ansikte 5 - Det mest manliga ansiktet
Tabell 12 Resultat för Ansikte 5 - Det mest manliga ansiktet.
Informant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde

Kvinnligt

1

0

2

1

1

2

1

5

2

1

1.6

Manligt

5

6

5

6

5

5

5

2

3

6

4.8
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Tabell 13 Resultat för Ansikte 5 - Det mest manliga ansiktet.

Informatör 1
”Dels hur skarp näsan är och lite rynkor här. Det är ju nånting som normalt tjejer täcker med
smink också så det är ju inte så konstigt att man kopplar rynkor och sånt till ’manligt’.”
Informatör 2
”Det här är lätt! Du har rynkor som dyker upp i pannan”, sa informanten, som såg det här
ansiktet sist. ”Sen den tydliga käklinjen som är lite hårdare där. Den är ju helt klart väldigt
maskulin, jämfört med de tidigare bilderna.”
Informatör 3
”Det här ser mer manligt ut. Det är en kantig haka, lite större. Halsen är lite tjockare.”
Informatör 4
”Det är högre kindben och det är kraftigare haka. Rynkorna är där igen och av någon anledning
tycker jag att det får dom att se manligare ut.” ”Det ser ut som en karl i typ trettioårsåldern.”
Informatör 5
”Väldigt manlig. Jag tror att de kvinnodrag som finns kvar är främst just ögonens form.” ”Det
är väl runt omkring ögonen, som det framhävs mest på.”
Informatör 6
”Näsan känns manlig, tycker jag. Det är ganska mycket skugga här vilket brukar vara typiskt
manligt också”, sa informanten och pekade runt ögonen. ”Det är ju inte en jättemarkerad käke
men hakan är ganska markerad och ganska bred vilket också brukar vara ett manligt tecken”,
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sa informanten, som fick se det här ansiktet först. ”Det är ju inte jättemaskulint. Läpparna –
med amorbågen – är ganska feminina.”
Informatör 7
”Ögonbrynen är markerade men inte ’neatly trimmed’ med en liten krok. Näsans ’bridge’, lite
smalare läppar, större hakparti och kindbenen såg lite – de skulle kunna vara lite både och.
Fast med resten tror jag de bygger upp till ett mer manligt utseende.”
Informatör 8
”Det första jag tänkte på det var kvinnligt, och då är det munnen och ögonen jag tänker på
mest”, sa informanten, som fick se det här ansiktet först. ”Definitivt mest kvinnligt för mig,
men det finns manliga drag i det.”
Informatör 9
”Nu börjar det bli kantigare, lite större näsa och tillsammans med det andra så ser det ut som
att läpparna också blivit lite mindre och lite större mellanrum mellan ögonen. Jag vet inte om
de var mindre.”
Informatör 10
”Ja, det här är definitivt en man. Med rynkorna och formen och allt. Väldigt, väldigt manligt”,
sa informanten, som såg det här ansiktet sist. ” Det är som en vacker man med kraftig käke
och fina ögon. Där är något litet kvinnligt kvar.” ”En feminin man.”

5.3 Analys av resultatet
Tabell 14 Sammanställning av medelvärdena från informanternas svar.

Tabell 14 ovan sammanställer resultaten från svaren som informanterna gav för alla fem
bilderna. Tabellen visar medelvärdet för alla ansiktena i ett linjediagram.
Alla informanter rankade Ansikte 1 – det mest kvinnliga ansiktet – som mer kvinnligt än
manligt. En enda informant rankade Ansikte 5 – det mest manliga ansiktet – som mer
kvinnligt än manligt. Informanten som gjorde det var Informant 8 och han fick se det ansiktet
först.
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En enda person rankade Ansikte 2 – det näst mest kvinnliga ansiktet – som mer manligt än
kvinnligt. Ansikte 2 rankades lite mindre kvinnligt och lite mer manligt än Ansikte 1 men
skillnaden var inte så stor.
Ansikte 3 – det neutrala ansiktet – fick de mest varierande svaren. Informatör 1 gav ansiktet
ett helt jämnt svar med 3 för både kvinnligt och manligt. Både Informatör 2 och 5 gav ansiktet
5 för kvinnligt och 1 för manligt medan Informatör 4 gjorde tvärtom och gav det 1 för kvinnligt
och 5 för manligt. Trots att svaren varierade mycket för ansiktet var det neutrala ansiktet det
enda som inte fick en nolla eller en sexa, det lägsta och högsta svaren, i varken kvinnlighet
eller manlighet. Alla svar var alltså något blandade även om de lutade tungt mot kvinnligt eller
manligt.
I tabell 14 kan man se att linjerna för kvinnligt och manligt korsar varandra mellan Ansikte
3 och 4. Ansikte 3 – det neutrala ansiktet – fick alltså högre på kvinnlighet i medelvärde medan
Ansikte 4 – det näst mest manliga ansiktet – fick högre på manlighet i medelvärde.
En enda person rankade Ansikte 4 – det näst mest manliga ansiktet – som mer kvinnligt än
manligt. Informant 8 var den som rankade det som mer kvinnligt, samma person som fick se
det mest manliga ansiktet först och rankade det som kvinnligt. Två personer rankade Ansikte
4 som lika kvinnligt som manligt och resten av informanterna rankade det som mer manligt.
Resultaten visar tydligt att Ansikte 1 och 2 – det mest och näst mest kvinnliga ansiktena –
ansågs vara mer kvinnliga medan Ansikte 5 - det mest manliga ansiktet – ansågs vara mer
manligt. Enligt resultatets medelvärden var Ansikte 3 – det neutrala ansiktet – och Ansikte 4
– det näst mest manliga ansiktet – de som kom närmast att vara androgyna.
Manliga karaktärer har länge dominerat spelvärlden och fler spelkaraktärer är män än kvinnor
(Jansz & Martis 2007, ss. 142-143). Utifrån dessa teorier kunde det förväntas att
informanterna skulle anse att ansiktena var mer manliga än kvinnliga överlag. Detta skulle i
så fall ha synts i sammanställningen av resultaten i att Ansikte 3 – det neutrala ansiktet –
ansågs vara mer manligt än kvinnligt. Linjen för kvinnligt och manligt skulle då korsas mellan
Ansikte 2 och 3 i tabell 14. Detta visade sig dock inte vara fallet. Om alla svar som
informanterna gav räknas ihop gav de sammanlagt ansiktena 173 ”poäng” för kvinnlighet och
145 ”poäng” för manlighet. Överlag ansågs alltså ansiktena luta mer åt de kvinnliga
ansiktsdragen och influenserna.
Att ansiktena ansågs vara över lag mer kvinnliga har troligtvis mer att göra med manliga
stereotyper i spelvärlden. När spelkaraktärer designas används ofta stereotyper eftersom
designern lättare kan förutse på vilket sätt karaktären kommer tolkas av spelaren (Isbister
2006, ss. 13-14). Eftersom ”baby face”, som är ett namn för barnlika och kvinnliga ansiktsdrag,
får en karaktär att framstå som mer osjälvständig och mindre ansvarstagande (Isbister 2006,
s. 10) brukar manliga karaktärer avbildas med motsatsen för att få dem att framstå som mer
mogna. De avbildas med små ögon, en stark käke, lägre och tjockare ögonbryn och större näsa.
Manliga hjältar i spel avbildas alltså så manliga och mogna som möjligt och därför påverkar
de kvinnliga dragen mer då de väldigt sällan om någonsin ses i manliga karaktärer.
Att ansiktena ansågs vara över lag mer kvinnliga kan också vara relaterat till samma fenomen
som Ms. Pac-Man från arkadspelet Ms. Pac-Man (General Computer Corporation &
Bally/Midway Manufacturing 1982) och Smurfan från Smurfarna är en del av. Ms. Pac-Man
avbildades som en kvinnlig version av Pac-Man då hon såg ut precis som honom men med
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tillagda genusstereotypiska attribut. Smurfan i sin tur var precis som de andra smurfarna i det
att hon är en manlig smurf med en egenskap: att hon är kvinna (Marklund och Snickare 2005,
ss. 15-16). Båda karaktärerna är helt enkelt kvinnliga versioner av manliga karaktärer.
Avbildningar av genusneutrala karaktärer kan tolkas som manliga karaktärer med tillagda
kvinnliga attribut och då antas vara kvinnor.

Tabell 15 Sammanställning av medelvärdena från de kvinnliga informanternas svar.

Tabell 16 Sammanställning av medelvärdena från de manliga informanternas svar.

Tabell 15 och 16 ovan sammanställer resultaten från de kvinnliga och manliga informanterna
var för sig. Tabellen visar medelvärdet för alla ansiktena i ett linjediagram. Tabell 15 visar
medelvärdena av de kvinnliga informanternas svar och tabell 16 visar medelvärdena av de
manliga informanternas svar.
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Ett flertal skillnader finns att nämna mellan de kvinnliga och manliga informanternas svar.
De är dock än en gång värt att poängtera att fler män intervjuades än kvinnor. Sex män och
fyra kvinnor intervjuades.
Först och främst bör platserna där linjerna för kvinnligt och manligt korsas i tabell 15 och 16
noteras. För de kvinnliga informanterna korsas linjen nästan vid Ansikte 3 – det neutrala
ansiktet – och för de manliga informanterna korsas linjen precis vid Ansikte 4 – det näst mest
manliga ansiktet. Detta indikerar att informanterna mer la märke till de genuskonventioner
som tillhörde det motsatta könet. Detta stöds även av det faktum att skaparen av detta arbete
och bilderna som användes under intervjuerna är en kvinna och det är då logiskt att de
kvinnliga informanterna svarare närmare de tänkta genuskonventionerna för ansiktena. Detta
kan betyda att vad som ses som androgynt eller genusneutralt skiljer sig mellan män och
kvinnor och att detta måste tas hänsyn till när ett androgynt ansikte designas.
I tabell 15 går linjen för kvinnlighet i en mjuk kurva medan linjen för manlighet är mer ojämn
och i tabell 16 går tvärt emot linjen för manlighet i en mjuk kurva medan linjen för
kvinnlighet är mer ojämn. Resultatet tyder på att informanterna hade lättare för eller var
bättre på att tolka genuskonventionerna för det egna könet. Detta fenomen är dock svagt nog
att det är möjligt att det skulle försvinna om fler intervjuer och fler svar räknats in.

5.4 Slutsatser
Arbetet har haft för avsikt att undersöka genuskonventioner och hur de kan användas för
att designa androgyna karaktärer med inriktning på ansiktet samt att ta reda på hur starkt
de kvinnliga eller manliga dragen måste influera ansiktet för att det ska anses neutralt.
En artefakt i form av fem bilder skapades för arbetet för att besvara frågeställningen.
Bilderna var digitala illustrationer i semi-realistisk stil och avbildade fem androgyna
karaktärer framifrån från axlarna och uppåt. Alla fem bilder baserades på en förstudie i
genusstereotypiska ansiktsdrag hos kvinnliga och manliga spelkaraktärer. Ett ansikte var
skapat för att vara helt genusneutralt, två hade svaga inslag av mer kvinnliga och manliga drag
och två hade starkare inslag av mer kvinnliga och manliga drag. De skapade alltså en
varierande skala mellan genuskonventionerna för kvinnor och män.
Den typ av androgynitet som undersöktes i arbetet var vad som kallas ”ryōsei” i Japan
(Robertson 1992, ss. 420-421): androgynitet genom en blandning av kvinnligt och manligt.
Detta eftersom androgyniteten i ansiktena skapades genom att blanda genuskonventionerna
hos kvinnliga och manliga spelkaraktärers ansikten.

För att få svar på arbetets frågeställning utfördes en kvalitativ undersökning i form av
semistrukturerade intervjuer med sex manliga informanter och fyra kvinnliga
informanter. Arbetets resultat är inte generaliseringsbart, dels på grund av att
undersökningen byggde på fem ansiktsillustrationer och tio informanter, men också eftersom
något färre kvinnor än män intervjuades. Trots detta kan intressanta indikationer fortfarande
ses och bör diskuteras.
Resultatet visade att det ansikte som skapats för att vara mest neutralt uppfattades som
närmast neutralt men ändå något mer kvinnligt än manligt. Åsikterna om det neutrala
ansiktet var väldigt spridda då vissa informanter ansåg att det var väldigt kvinnligt, andra
väldigt manligt och några ansåg att det var en blandning. Resultatet visade också att de
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manliga informanterna uppfattade ansiktena som mer kvinnliga överlag än de kvinnliga
informanterna gjorde.
Arbetets frågeställning löd:



Kan ett trovärdigt androgynt ansikte skapas genom att blanda de minsta gemensamma
nämnarna hos kvinnliga respektive manliga karaktärers ansikten?
Hur stor påverkan måste de kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen ha för att
ansiktet ska tolkas som androgynt?

Utifrån undersökningens resultat och de slutsatser som kan dras från det kan det sägas
att, ja, ett trovärdigt androgynt ansikte kan skapas genom att blanda de minsta
gemensamma nämnarna hos kvinnliga respektive manliga karaktärers ansikten. De
androgyna ansiktena kommer dock att tolkas olika kvinnligt och manligt av olika
personer, delvis beroende på personens egna kön.
Resultatet indikerar även att androgyna ansikten bör ha något starkare influenser av
genuskonventionellt manliga ansiktsdrag än kvinnliga för att uppfattas som androgynt.
Eftersom manliga huvudkaraktärer i spel avbildas så manliga som möjligt räcker det med
något mindre kvinnliga än manliga drag för att ansiktet ska tolkas som androgynt.
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6 Avslutande diskussion
I följande underkapitel sammanfattas arbetet i sin helhet, från frågeställningen till resultatet.
Sedan diskuteras arbetets ämne i ett större sammanhang. Arbetets samhälleliga och etiska
aspekter samt dess trovärdighet tas upp. Sist diskuteras eventuellt fortsatt arbete för att
vidareutveckla undersökningen, ur både ett kortare och mer långsiktigt perspektiv.

6.1 Sammanfattning
Det finns många sätt att gestalta huvudkaraktären i ett spel. Att välja att gestalta
huvudkaraktären utan ett fördefinierat kön skulle kunna leda till att spelaren, oavsett deras
könsidentitet, kan relatera till karaktären på ett annat sätt då de får möjligheten att själv tolka
in en könsidentitet.
Målet med det här arbetet har varit att undersöka huruvida ett trovärdigt androgynt ansikte
kan skapas genom att blanda genuskonventionella ansiktsdrag hos kvinnliga respektive
manliga karaktärer, samt hur stor påverkan de kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen
måste ha för att ansiktet ska tolkas som androgynt.
För att svara på arbetets frågeställning har fem illustrationer i semi-realistisk stil skapats som
artefakt för arbetet. Bilderna föreställer fem ansikten i varierande grad av androgynitet och
skapades med hjälp av en förstudie som undersökt kvinnliga och manliga genuskonventioner
för ansiktsdrag hos spelkaraktärer. Bilderna användes sedan i samband med semistrukturerade kvalitativa intervjuer där informanter fick svara på hur kvinnliga och manliga
de ansåg att karaktärernas ansikten var.

Undersökningens resultat visade att ett trovärdigt androgynt ansikte kan skapas genom
att blanda de minsta gemensamma nämnarna hos kvinnliga respektive manliga karaktärers
ansikten. De androgyna ansiktena kommer dock att tolkas olika kvinnligt och manligt av
olika personer, delvis beroende på personens egna kön. Resultatet indikerar även att
androgyna ansikten bör ha något starkare influenser av genuskonventionellt manliga
ansiktsdrag än kvinnliga för att uppfattas som androgynt. Eftersom manliga huvudkaraktärer
i spel avbildas så manliga och mogna som möjligt räcker det med något mindre kvinnliga än
manliga drag för att ansiktet ska tolkas som androgynt.

6.2 Diskussion
Spel är ett unikt medium där spelaren har kontroll över sin karaktär och kan känna en
inlevelse på ett annat sätt än i ett icke-interagerbart medium så som en film eller en bok.
Spelaren kan relatera till spelkaraktären till en sån grad att spelaren känner att de är
karaktären i spelet. Detta ger spel en unik möjlighet att genom androgyna karaktärer vars kön
inte är definierade kunna nå ut till många olika personer med olika könsidentiteter.
Manliga karaktärer har länge varit standarden i spelvärlden och även om forskning tyder på
att det blir mer jämställt mellan kvinnor och män (Jansz & Martis 2007, ss. 142-143) så faller
karaktärsdesign ofta tillbaka på stereotypa gestaltningar av män och kvinnor (Isbister 2006,
ss. 13-14). Stereotyper är användbara inom spel då de gör det lätt för spelaren att tolka
karaktären och lätt för designern att veta hur spelaren kommer tolka den (a.a.). Stereotypa
karaktärer och en binär uppdelning av män och kvinnor kan dock göra det svårt för vissa
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spelare att identifiera sig med karaktärerna. Om spel ska nå ut till en bredare och mer varierad
publik kan en lika bred och varierad representation av karaktärer i spel hjälpa.
Trots att mycket forskning finns om hur kvinnor och män porträtteras i spel finns det lite
forskning om den androgyna gråzonen mellan könen, speciellt i relation till speldesign.
Arbetets undersökning och resultat har tagit det första steget in i att utforska den gråzonen.
Eftersom arbetet avgränsades till en relativt liten undersökning av genuskonventioner för
ansiktet ur ett västerländskt perspektiv var steget inte var så stort och kan inte generaliseras,
men det är en början.
Endast fem bilder skapades för arbetets artefakt från en förstudie av tio spelkaraktärer och
användes i tio intervjuer varav sex var med män och fyra med kvinnor. Trots detta blev
resultatet tydligt nog att indikera att det är möjligt att designa trovärdiga androgyna
karaktärer och att det går att ta fram statistik på hur manliga och kvinnliga ansiktsdrag ska
vara för att de ska tolkas som androgyna.
Androgynitet samt kvinnlighet och manlighet är dock också något som är väldigt nära kopplat
till kultur och frågorna om kön och genus tolkas olika i olika samhällen. Om en androgyn
karaktär ska designas för ett spel är det värt att ha i åtanke för vilka länder spelet ska lanseras
och att genuskonventioner skiljer sig starkt mellan olika delar av världen. Könsidentitet kan
vara en väldigt känslig och kontroversiell fråga i vissa länder och kulturer och detta bör alltid
tas hänsyn till.

6.3 Framtida arbete
En omedelbar utökning av arbetet på kort sikt skulle göras genom att genomföra fler
intervjuer, speciellt för att få ett jämnt antal kvinnliga och manliga informanter. Fler och mer
jämnt fördelade informanter hade gett säkrare svar och starkare resultat och indikationer.
Några av informanterna påpekade i intervjuerna att de ansåg att vissa delar av ansiktena var
mer kvinnliga och andra mer manliga. Eftersom bilderna var digitala illustrationer i 2D-grafik
endast presenterade i ett bildspel var de väldigt statiska och inte flexibla. En möjlig utökning
av det nuvarande arbetet hade kunnat vara att göra det möjligt att blanda och kombinera de
olika ansiktsdragen från de olika bilderna, antingen för att visa för informanter eller för att
låta informanter själva bygga samman vad de anser är ett androgynt ansikte.
Ytterligare hade arbetet kunnat arbetas om från 2D-grafik till 3D-grafik. På så sätt hade
informanterna även kunnat interagera med karaktärerna och själva få vrida och vända på dem
och se dem från olika vinklar. 2D-grafik har begränsningen att bilden bara kan ses utifrån den
vinkeln som bilden är målad i. En 3D-modell som informanterna kan interagera med har
också fördelen att se ut mer som ett spel och karaktären sätts då i en kontext som är närmare
den kontext den hade upplevts i som spelkaraktär.
Arbetet har dock endast undersökt den typ av androgynitet som i Japan kallas för ”ryōsei”, vad
som kan förklaras som en blandning mellan manligt och kvinnligt (Robertson 1992, ss. 420421). Den typ av androgynitet som kallas ”chūsei” och står för en avsaknad av köns- eller
genusidentifierande attribut (a.a.) har alltså inte undersökts och skulle kunna vara en
intressant utveckling i fortsatt forskning.
Vidare utökning av undersökningen hade kunnat vara att lägga till fler variabler så som olika
hårstilar, kroppsformer och kläder. Det kan vara svårt att bedöma en karaktärs ansikte i ett
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vakuum utan kontext. Om ansiktena hade undersökts i olika kontexter så som kroppsform,
kläder och resten av spelvärlden hade undersökningen presenterat en situation närmare den
som förekommer i spel och resultatet hade varit mer relevant och direkt användbart i
speldesign.
De genuskonventioner som undersökts och använts i arbetet är begränsade till västerländska
huvudkaraktärer i action- och äventyrsspel. Goda karaktärer i media avbildas ofta som vackra,
hälsosamma och attraktiva då de med hjälp av ”the halo effect” antas ha positiva karaktärsdrag
om de är attraktiva (Isbister 2006, s.7-9). Vad som anses attraktivt skiljer sig dock mellan
olika kulturer(a.a.). En intressant riktigt att gå i hade det varit intressant att skapa nya
androgyna karaktärsdesigner baserade på olika länders egna genuskonventioner. Sedan hade
de nya designerna kunnat användas för att göra undersökningar i olika länder och i olika
kulturella sammanhang. På så sätt hade man kunnat undersöka och analysera hur de olika
ländernas genuskonventioner skiljer sig från varandra och vilka som är mer eller mindre
universella.
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Appendix F - Frågeformulär
Ansikte 1
Kvinnligt

Inte alls

Manligt

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Ansikte 2
Kvinnligt

Inte alls

Manligt

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Ansikte 3
Kvinnligt

Inte alls

Manligt

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Ansikte 4
Kvinnligt

Inte alls

Manligt

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Ansikte 5
Kvinnligt

Inte alls

Manligt

Väldigt

Inte alls

VI

Väldigt

Appendix G - De sammanställda intervjuerna
Informant 1
Man, 20 år, spelar ca 30 h/veckan.

1 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Läpparna ser kvinnliga ut. Och ögonen också, för den delen. Och så. Håret ser, alltså, håret
är ju kort och när man direkt ser det här (Informanten pekade runt hakan och kinderna.) så
tänker jag ’manligt’ direkt men när jag kollar en stund till så – det blir bara mer kvinnligt och
kvinnligt desto mer jag kollar på det.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det var i princip bara pannan som ändrades, eller?”
”Det var mest pannan, eller jag kanske kollade på den när du ändrade. För att… Det är just
pannan och under ögonen.”
”Läpparna tycker jag ser ungefär likadana ut, så att de tycker jag fortfarande är hyfsat
feminina, men… annars så tycker jag att det blev bra mycket manligare.”

3 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

VII

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det kändes mer feminint, helt enkelt. Sen kanske det bara är kontrast till den första bilden,
men… Ja, nej, men det känns mer feminint.”

4 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Den fann jag mycket mer maskulin, om man säger så.”
”Dels typ hur skarp näsan är, lite rynkor här. Alltså, det är ju nånting som normalt tjejer täcker
med smink också så det är ju inte så konstigt att man kopplar lite rynkor och sånt till ’manligt’.
Sen vet jag inte riktigt om det blev lite skarpare här nere med, ja, det kommer jag inte helt ihåg
från förra bilden.”
”Men, ja, den var betydligt mer manligare än den förra.”

5 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Alltså, hade jag sett det på stan så är det en man, men det skulle lika gärna kunna va en
kvinna. Jag skulle nästan sätta det i mitten, för att de, ja. Det är typ vilka vinklar man kollar
på. Haha, ja.”
”Det är ju inte jättestor skillnad på dem, det är det inte.”

Informant 2
Man, 25 år, spelar ca 12 h/veckan.

1 - Det neutrala ansiktet

VIII

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Hm, det, ja. Det var ju svårare än vad jag trodde det skulle va.”
”Alltså, det var mjukare former överlag, så här. Den hade tydligt definierade läppar och väldigt
mjuka såhära, du hade inge hård haka eller liknande. Ingen tydligt definierad käklinje. Överlag
så var det ganska mjukt, liksom. Jag tror det var det som gjorde att det var, kändes mer
kvinnligt mer än manligt.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Mm, här blir det mer manligt här på en gång.”
”Det var det att ansiktet kändes nu lite, jag tror det var, det känns lite mer avlångt. Och lite
mer bredare och fyrkantigare haka. Vilket gör att det känns mer maskulint. Det skulle
fortfarande kunna vara en kvinna, mycket väl, men jämfört med den tidigare bilden, när man
ser dem efter varandra så framstår den här som mer manlig. Hade jag sett den här mer i ett
vakuum så hade jag kanske satt den mer kvinnlig.”
”Och sen vet jag inte om det är skuggningen vid sidorna, vid öronen där, som gör att jag
mentalt lägger på typ nån sån här ’mutton chops’ eller nånting nästan så att den får
polisongaktigt. Då blir det ännu mer manligt, mentalt så här. Jag tänker litegrann på, vad heter
han, skurken i Frozen. Det är lite åt det hållet.”

3 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det är en väldigt androgen… alltså, androgena drag. Det är inte så hära hypermaskulint. Men
det skulle kunna vara en yngre man, men även en kvinna, så det är, det... Det är, man saknar
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vissa dem här kännetecknande dragen som direkt gör att man ser att om det är en kvinna eller
man. Men jag tror ändå den här var lite mer kvinnligt än manligt.”
”Undrar om inte den andra hade mer rynkor mellan ögonen. Nu är jag förvirrad. Vänta, det
känns som att den här har mindre rynkor i pannan än den andra. Och jag tror att den andra
hade det vilket gjorde att den kändes mer maskulin än vad den här gör.”
”Men samtidigt, ja, en ganska feminin ung man skulle det nog också kunna, liksom. Det beror
lite på klädsel och allt runt omkring. Då är det bara ’facet’. Den är nog ändå relativt manlig.
Ja, jag tror jag får resonera så.”

4 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Känns som mer rundare ansiktsform igen. Som om den har tappat lite i höjd. Jag vet inte
varför men jag har för mig att jag associerar kvinnor med mer runda ansikten. Jag tror jag har,
det är nog hakan som spökar mentalt för mig.”
”Ja, nej, jag tror den här ’scorar’ lite mindre på manlighetsdragen. Men ändå, ja. Med en annan
frisyr så hade jag kanske kunnat kanske köpt att det var en man utan större problem. Om han
hade en sån här kort ’buzz cut’ eller nånting eller typ mer typiskt manligt. Frisyren är också
lite så här tidigt tjugotals, om man tänker kvinnor. Eller en mer välvårdad man.”
”Frisyren passar liksom bra. Antingen är det en välvårdad ung man liksom så här eller en, eh,
lite nästan så här ’tomboyish’ kvinnligt, så här… Jag vet inte vad det heter på svenska.”

5 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Ah, men här har vi ju. Den här är lätt! Här har du, du har rynkor som dyker upp i pannan, det
tror jag jag inte tänkt på så mycket på förut men det syns tydligare. Sen tydliga käklinjen som
är lite hårdare där. Och, ja, den är ju helt klart maskulin, jämfört med de tidigare bilderna.”
”Undrar om du gjort någonting runt ögonen också för att tydliggöra linjer där. Det har jag inte
tänkt på så mycket. Men man går tillbaks lite så där ’Hur fasen såg det ut?’ Och så börjar jag
fundera på ögonbrynen som jag, man inte tänkt på så mycket på heller. De kanske var mer
eller mindre samma.”
X

”Det är små detaljer som spökar så här! Man tänker inte efter. Men ja, ’yes’, definitivt mer
maskulint.”

Informant 3
Man, 20 år, spelar ca 20 h/veckan.

1 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Alltså, jag tycker ögonen… Ögonen och läpparna ser kvinnliga ut men sen kanske typ tycker
jag håret och hakan ser mer manliga ut. Jag skulle säga ’overall’ så fick jag väl en kvinnlig
känsla från den här.”

2 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Den ser definitivt mera kvinnlig ut. Hakan är mer rundad och jag tycker pannan ser kanske.
Någonting med pannan kanske som är kvinnligt.”
”Den ser definitivt mera kvinnlig ut än den förra. Jo, men det är huvud och hakan är mer
rundad. Näsan är lite smalare också, tror jag.”

3 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XI

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Den här ser mer manlig ut. Det är en, liksom, en kantig haka. Lite större. Halsen är lite
tjockare. Mm, jag tycker ögonen ser också lite mer manliga ut, sen är jag inte riktigt helt
hundra på varför.”

4 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det blev lite svårare.”
”Jag tycker definitivt, den ser mer kvinnligare ut. Skulle jag nog säga ögonfransarna är
tjockare. Också lite mjukare form på hakan jämfört med den förra.”

5 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Den ser ju också väldigt kvinnlig ut, skulle jag säga. Lite mer rundat ansikte. Bredare, större
läppar, tror jag, ser det ut som. Smalare hals.”

Informant 4
Man, 23 år, spelar ca 50 h/veckan.

1 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XII

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Först och främst är det liksom läpparna och hakan-området, att det ser ganska, ja, feminint
ut, antar jag. Sen öronen, på nått håll. Det är liksom lite frisyren och öronen som jag känner
var lite så. Det andra är, lite mer, ospecificerat liksom att jag känner att det kan va – det kan
va en kvinna eller en man. Det är inte så här jättetydligt.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Alltså, först, det är ju väldigt likt så det skulle ju kunna vara en äldre version av den förra,
men återigen hela hak-området är kraftigare käke där, liksom. Och de här rynkorna vid
pannan får det, enligt mig, att se lite manligare ut. Det är främst det.”

3 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Lite svårare att säga, just den här. Jag tycker den ser väldigt kvinnlig ut, men jag kan inte
riktigt specifera varför. Jag tänker direkt på, vad heter hon som spelar Katniss i Hunger Games
(Jennifer Lawrence). Jag tycker hon liknar henne väldigt mycket, men jag kan inte riktigt
specifera.”

4 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det är ju de här rynkorna igen som får lite, och den har lite kraftigare käke. Också att jag tror
att… Jag vet inte om det är så eller inte men frisyren ser lite kortare ut. Det kan bara vara att
det är jag som upplever det så. Har lite mer polisonger ser det ut som. Men det kan bara vara
jag som ser i syne.”

XIII

”Men det är, jag ser, ganska mycket manligare ut. Bara så här, som en man i typ
tjugoårsåldern.”

5 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det här är mycket det som jag har sagt men, det är högre kindben just nu och det är kraftigare
haka. Rynkorna är där igen och av någon anledning tycker jag att det får dom att se manligare
ut. Verkar ha lite mer påsar under ögonen, fast det påverkar mest ålder. Men det ser ut som
en, ja, ser ut som en karl i typ trettioårsåldern, tycker jag. Mycket mer så här definierade
käkben och hak-parti och tunnare läppar, ser det ut som.”

Informant 5
Kvinna, 25 år, spelar ca 7 h/veckan.

1 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det första är att det kan va yngre pojke, väldigt mjuka ansiktsdrag överlag vilket är väldigt
vanligt som kvinnliga kännetecken, men väldigt neutralt. Skulle kunna vara litegrann båda,
men lite mer åt det kvinnliga. Eller väldigt ung man, vilket är omanligt, ’per se’.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XIV

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Väldigt mycket mer mansdrag, men jag ser lika mycket kvinnodrag som på förra bilden. Det
skulle minst lika mycket vara en kvinna – väldigt normmässigt, avdramatiserat. Men jag ser
fler manliga drag. Kantigheter och annat.”

3 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Till skillnad från förra bilden inte lika framhävda käkben och även ’jaw line’. Så det är väldigt
mycket mer avrundade former generellt sett. Vet inte om jag kan jämföra men jag upplever att
det finns slätare, rundare ytor i hela, vilket får att läpparna framhävs mer.”
”Pigga vakna ögon, jag vet inte. Inte så mycket med ögonbrynen som sänks ner vilket jag också
upplever mer vanligt för män”
”Så, det finns inte så mycket manliga drag. De finns där, men de är mycket mer subtila.
Kvinnligheten framhävs mer, men jag vet inte om det nödvändigtvis är mycket mer kvinnligt
för det, men jag upplever det, just nu i alla fall.”

4 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Väldigt manlig. Jag tror det som fastnar är- Att det fortfarande är kvinnodragen som finns
kvar tror jag är främst just ögonens form. Inte så mycket- Ja, och även bredden – i höjd med
ögonen – på ansiktet. Samma lite med skelett-’hintarna’ precis över ögonen, så det är väl runt
omkring ögonen, som det framhävs mest på.”

5 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X

Väldigt

Inte alls

XV

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Alltså, här tycker jag denna var en mer klockren kvinnliga drag än vad den förra bilden, om
jag ska jämföra med hur de manliga dragen var. Och det är ungefär samma sak som gör att
den här blir mer åt det manliga hållet, det ligger fortfarande i lite hårfäste – alltså runt omkring
pann-regionen, kopplat till ögonen – som det finns de här subtila man/kvinna. Det blir
otydligt. Så det är där jag tycker manligheten kommer in i den här, i så fall.”

Informant 6
Kvinna, 22 år, spelar ca 10 h/veckan.

1 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det är svårt att ’pin pointa’, tror jag. Näsan känns manlig, tycker jag. Jag vet inte. Det är
ganska mycket skugga här (pekar runt ögonen), vilket brukar vara typiskt manligt också. Ja,
precis, att det blir lite mer inåt där.”
”Det är ju inte en jättemarkerad käke men hakan är ganska markerad och ganska bred vilket
också brukar vara ett manligt tecken. Sen kanske håret är lite vilseledande också. Jag vet inte,
det kan vara det också.”
”Sen att man ser lite rynkor och sånt, som brukar typ sminkas bort, liksom. Jag vet inte. Det
är sånt som får en att tänka att det ser manligt ut också. Men samtidigt är det ganska- Det är
ju inte jättemaskulint, så, utan det är ändå typ, läpparna är ganska – med amorbågen liksom
– är ganska feminina, och så där. Så det är svårt.”

2 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XVI

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Näsan känns mjukare. Ögonen känns som att de har en mer feminin form. Ögonbrynen är
lite tunnare, ser mer plockade ut, ser ut som att de sitter lite högre upp. Och käklinjen rundad,
är mer rundad.”

3 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Mm, det är svårt. Den här var svårare.”
”Mm, det är knepigt. Käklinjen är mycket mjukare, så det ser ut som en yngre man. Jag tycker
fortfarande det ser manligt ut. Jag skulle tro att det var en man, men käklinjen är mycket
mjukare, så det känns fortfarande lite feminint liksom. Men ögonbrynen, näsan och ’the
overall look’ känns som en man – en yngre man.”

4 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det blir svårare och svårare.”
”Kanske är så att man inte riktigt vet hur man ska tolka det man själv tycker heller. Känns som
att mina kryss hamnar närmre och närmre varandra.”
”Den är svår! Den- Min första instinkt var ändå att det var en man. Men jag själv har ju – nosa
ju på androgynitet och skit innan (hennes eget utseende). Jag stör mig själv på att jag tycker
det nästan! Men det är ändå liksom ögonen och käklinjen, känns mer stereotypt kvinnliga. Jag
vet inte. Jag tycker ansiktet är ganska feminint men min första tanke var ändå att det är en
man, så därför så hamnar den som sagt mer och mer ditåt (indikerade krysset för kvinnligt).”

5 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XVII

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Markerad näsa, rynkor i pannan, kraftiga ögonbryn, maskulina ögon, känns det som, och
markerad käklinje. Ja.”

Informant 7
Man, 25 år, spelar ca 17 h/veckan.

1 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Läppen, den är väldigt markerad, det skulle jag tycka. Jag tror det är det som gör att det blir
kvinnligt. Och, det här lite Hollywood-lockade håret. Även om det är väldigt kort så är det ändå
lite Hollywood-lockat. Jag vet inte, det är svårt!”
”Jag tror det hära. Jo, partiet så vid- Om man bara koncentrerar sig på liksom ögonen uppåt,
det har lite manliga drag. Nånting där, det tror jag, som gör att det ser manligt ut, ja.”

2 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Ögonbrynen är markerade men inte, så hära, ’neatly trimmed’, så hära, med en liten krok.
Och näsans ’bridge’. Lite smalare läppar, större hakparti och kindbenen såg lite – de skulle
kunna vara lite både och – men ändå, ja. Tillsammans med resten tror jag de bygger upp till
ett manligt utseende. Och frisyren är – tänker jag inte riktigt på lika mycket nu, som på den
förra.”

3 - Det mest kvinnliga ansiktet

XVIII

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det var liten näsa, större läppar, lite större ögon och ögonbrynen var lite ’neatly trimmed’.
Men inte så hära, de var inte så manliga. De har fortfarande inte den här lilla kroken men de
såg kanske – kanske tillsammans med resten att dem är kvinnlig eller är de för sig. Jo, de är
nog det för sig. Men framförallt ögonen och munnen, tror jag, och sen runt, runt det där
käkpartiet där. Ja, och en liten näsa.”

4 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Ser ut som en mera ’colonel’, mera ’in charge’ kvinna, fortfarande. Det ser, jo. Shit, det här
var svårt! Det är bara det som gör det (skrattande)!”
”Eller, ja, någonting med ögonen tror jag, som gör det. Och näs-’bridgen’ är inte så hära- Den
är inte så hära jättestor. Så den ser fortfarande typiskt kvinnlig ut, liksom. Någonting med
proportionerna, som ser… Jag tror det är, som gör att det ser mer ut som en kvinna än en man.
Det är väl ungefära, ja, skulle vara ’bridgen’ då som ser lite mer manlig ut men hon ser
fortfarande inte manlig – ’manly’ – ut. Och läpparna är ju mindre men de ser fortfarande
liksom ’female’ ut.”

5 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det känns som att försöker jag se det som en man så ser jag det som en man och ser jag det
som en kvinna ser jag det som en kvinna (skrattande)! Jag vet inte, eh. Jag vet inte. Det är
någonting här mittemellan, alltså. Vad det är. Svårt.”
”Ögonfransarna gör ju att den får lite mer feminina drag. Käken, hakan. Hakan sticker, har en
liten skugga där. Den framhäver hakan, tror jag ger den lite mer manligt drag, alltså. Och
XIX

näsan är fortfarande lite manlig men inte så, inte så här jätte’manly’ utan nå så hära, nå sånt
här mellanting på något sätt. Och näsan är liten fortfarande, den har en ’bridge’. Ögonbrynen
är- Ja, ja! Jag vet inte.”

Informant 8
Man, 23 år, spelar ca 30 h/veckan.

1 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Jag skulle säga att den här är väldigt kvinnlig. Det var det första. En sex av sju, skulle jag säga.
Och det är för att det första jag tänkte på det var kvinnligt, och då är det munnen och ögonen
jag tänker på mest. När man- När jag börjar titta på mest näsan faktiskt. Jag tycker den är mer
manlig än kvinnlig. Och, eh, även hår – vad säger man, uppe vid pannan – fästet, ’yes’. Fästet
skulle va manligt också. Så, två-tre. Tre av sju på manligt, skulle jag säga, för första ansiktet.
Definitivt mest kvinnligt för mig, men det finns manliga drag i det, vad jag kan se.”
(Mellan bilderna)”Jag kan nämna också att om jag snabbt skulle få se, eller bestämma kön på
den förra, då skulle jag säga tjej men jag skulle inte bli förvånad om det var en kille.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Det är nästan ännu mer kvinnligt för mig, den här. Ja. Jag skulle säga sex av sju på kvinnligt
på den här för att den känns inte mer kvinnlig än den förra, om man får säga så, men definitivt
mindre manlig. Kanske, ja, ja, inte alls manlig, skulle jag säga. Det kan va hakan, som gör det,
men jag är inte säker på det. För ögonen, munnen, hakan är kvinnlig. Jag tycker hårfästet och
det är ganska neutralt. Så det går inte gentemot, mot nått håll.”

3 - Det näst mest kvinnliga ansiktet
XX

Kvinnligt

Manligt

Inte alls

X

X

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Jag ser bara kvinnor i det här, faktiskt. Helt kvinnlig och inget manligt, faktiskt. För det
känns- Nej, jag kan inte se något maskulint drag i det här, skulle jag säga. Men hakan, munnen,
näsan, ögonen, allting är väldigt kvinnligt för mig. Kinderna är väldigt runda och fina.”

4 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Mindre kvinnlig och mer manlig, om man jämför med de andra. Jag tycker den här är väldigt
neutral, i sin helhet. Med ett litet- Nästan- Lite mer kvinnligt än manligt. Men liksom,
manligheten i den är neutral medans kvinnligheten har en pytteliten fördel, eller vad man ska
kalla det. För näsan ser jag inte som, eh, kvinnlig men den passar in med helheten. Det är
ingenting som bryter sig. Ögonen är också neutrala. Munnen är smått feminin, kanske, jag vet
inte. Det är så jag ser det i alla fall. Och hakan, käklinjen också, lite kvinnlig där också. Men
jag skulle nog stå fast vid de här poängen.”

5 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Skulle säga smått manlig, faktiskt. Och, eh. Ja. Lite mer kvinnligt än neutralt och lite mindre
manligt än neutralt. Jag skulle inte bli förvånad om det var något av könen. Man eller kvinna
eller whatever. Munnen, ögonen, näsan är väldigt neutral. Jag kan inte se manligt eller
kvinnligt i det. Däremot skulle jag säga att käklinjen är mer kvinnligt än manligt, vilket för mig
påverkar hur, hur det ser ut nedanför ögonen. För om, om jag skulle ta bort vid näsan neråt
(håller upp handen för att blockera nedre halvan av ansiktet) så är det helt neutralt för mig.
Nästan lite manligt. Men så fort jag kan se helheten så blir det mer kvinnligt och manligheten
försvinner lite.”

XXI

Informant 9
Kvinna, 23 år, spelar ca 25 h/veckan.

1 - Det neutrala ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Jag skulle säga ansiktet är lite rundare, det är inte så kantigt. Du har, läpparna är väl mer
kvinnliga än manliga. Oftast är de är lite mer fylligare och, klart, det finns män med fylliga
läppar men, ’you know’. Haha! Ehm, lite större ögon. Liten näsa. Ja, ungefär så. Vissa delar är
lite manligare, det var därför jag satte lite så (indikerar sitt frågeformulär). Men ’overly more
female than male’.”

2 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Mer kvinnligt, jag skulle nästan sätta den på väldigt kvinnligt, men vi gör så (ångrar sig och
fyller i ett steg högre på kvinnligt). Samma som innan fast nu är det rundare ansikte, mindre
näsa igen, lite större läppar. Mindre ögonbryn kanske, till och med, jag vet inte. Haha! Ehm,
’very female’. Mindre hals också. Mycket mjukare former helt enkelt.”

3 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

XXII

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Nu börjar det bli kantigare, lite större näsa och tillsammans med det andra så ser det ut som
att läpparna också blivit lite mindre och lite större mellanrum mellan ögonen och, eller om de
var mindre, ’not sure’, men, haha! Men definitivt kantigare och därav känns det som att det är
mer manligt ’cause, you know’. Men ’yes, this is more male in my opinion’.”

4 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Lite mer kvinnligt igen. Ögonen tror jag jag fokuserade mest på. Vet inte varför riktigt men
det är ögonfransar, lite tjockare eller någonting. Eller mörkare, så att säga. Tillbaka till lite
rundare ansikte. Fortfarande mer manligt än de vart de första men det gick upp till mer
kvinnligt igen så att. Kanske inte någonstans mittemellan riktigt som jag satte hamnade här
nu, hehe! Men i förhållande till varandra och de tidigare så blir det väl nått sånt där.”

5 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Ja, ’damn’, jag trodde att den kvinnligaste hade vart faktiskt. Det var ’sneaky’. Jag vet inte om
hon är kvinnligare än den andra men ’female’ var det första jag tänkte på. Tillbaka till liksom
rundare, väldigt runda former och ’bigger lips’. ’Tiny nose’. ’Big eyes’. ’Kinda big eyes’.”

Informant 10
Kvinna, 22 år, spelar ca 30 h/veckan.

1 - Det neutrala ansiktet

XXIII

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Rätt så manligt. Det är mest hakan, käken och kinderna som gör det tror jag. Det är väldigt
svårt att säga. Det skulle kunna vara antingen en man eller en kvinna men jag skulle gissa på
man. Något kvinnliga drag här och var, definitivt. Läpparna. Men manligt ändå.”

2 - Det näst mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X

X

Inte alls

Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Manligare igen. Om jag såg det skulle jag tro det var en man. Väldigt manligt. Speciellt runt
ögonen och hakan skulle jag säga. Men ögonen är rätt kvinnliga ändå. Typ, ögonen är
kvinnliga, och ögonbrynen, men området runt är mycket mer manligt. Kinderna och hakan
igen.”

3 - Det näst mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt
X

Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Mycket kvinnligare. Det är speciellt huvudformen som gör det, liksom. Mjuka former och slät
hud. Jag tror, jag tror det är mest munnen och runt ögonen igen som gör det, och kinderna.
Jag skulle definitivt gissa kvinna.”

4 - Det mest kvinnliga ansiktet

Kvinnligt

Inte alls

Manligt
X

X

Väldigt

Inte alls

XXIV

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Åh, ännu kvinnligare, faktiskt. Tja. Stora runda ögon med mycket ögonfransar. Läpparna.
Och hakan också är större. Det är väldigt kvinnligt helt enkelt. Jag ser egentligen inte något
manligt. Möjligtvis i så fall precis vid kindbenen men det är väldigt lite.”

5 - Det mest manliga ansiktet

Kvinnligt

Manligt

X
Inte alls

X
Väldigt

Inte alls

Väldigt

Kommentarer från informant:
”Ja, det här är definitivt en man. Med rynkorna och formen och allt så. Väldigt, väldigt manligt.
Tycker jag. Men det är ändå. Det är som en vacker man med, liksom, kraftig käke och fina
ögon. Där är något litet kvinnligt kvar. Så den fick lite, lite för det. Jag vet inte om det är ögonen
eller munnen men det är där. En feminin man.”

XXV

