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Sammanfattning 
 

De senaste åren har det blivit viktigare och viktigare att utveckla djupa och trovärdiga 

antagonister för olika narrativ. Men det är inte alltid självklart vad det är mottagarna 

vill ha från skaparna. Detta resulterade i frågeställningen som följer: Vilka 

karaktärsegenskaper bör en antagonist inom ett narrativt medium besitta för att 

tilltala mottagaren 

Efter en kvantitativ förundersökning, skapades 3 karaktärer som representerade 

karaktärsdrag från ett antal populära antagonister. Deltagarna i undersökningen fick 

läsa igenom karaktärerna och svara på ett antal frågor gällande både deras uppfattning 

om karaktärerna och deras uppfattning och åsikter angående antagonister.  

Resultatet av studien visade att mottagare av narrativa medier för tillfället uppskattar 

antagonister med hög intelligens, hänsynslöshet och kunnande.   

Då detta var en väldigt begränsad studie, finns det utrymme för mer detaljerade 

undersökningar, båda angående mottagares preferenser och relationen mellan 

antagonister och mottagare av narrativa medier. 

Nyckelord: Antagonist, Karaktärsskapande, Sympati 
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1 Introduktion 

 
Protagonister inom narrativa medier har gått från att bara vara traditionella hjältar, 

karaktärer som personifierar rättvisa, mod, godhet och moral, till att vara något annat, något 

mer bristfälligt. Antihjältar som protagonister har fått en större roll inom narrativa medier, 

tydliga exempel på detta är serier som Breaking Bad (2008-2013) eller spel som Red Dead 

Redemption (2010), där protagonisterna inte har samma moraliska värden som den mer 

traditionella protagonisten. En av anledningarna till att antihjältar har blivit större inom 

narrativa medier, menar Skolnick (2014), är att deras brister och omoraliska sätt uppskattas 

av publiken av den anledningen att de blir mer mänskliga och lättare för mottagaren att 

sympatisera med. Trots att antihjälten besitter brister och oftast inte gör saker på ett moraliskt 

korrekt sätt, har de en ädel anledning eller en inre godhet som visar sig vid vissa tillfällen. 

I och med att kraven på protagonisterna har ökat från mottagarens sida (Skolnick, 2014), är 

det logiskt att anta att det samma gäller för andra karaktärstyper inom narrativa medier, då 

inklusive antagonister. Det finns många likheter mellan antagonister och antihjältar, båda har 

i många fall omoraliska värderingar eller oetiska tillvägagångssätt för att få det som de vill ha. 

I utformandet av antihjälte som protagonist eller sekundär protagonist, finns det mycket hjälp 

och forskning att ta del av, men när det kommer till att skapa en antagonist finns det inte alls 

lika många källor att ta hjälp av.  Denna studie kommer att ha som mål att undersöka vilka 

karaktärsdrag som mottagare av narrativa medier finner tilltalande hos antagonister.  

För att genomföra denna undersökning skapades tre olika karaktärer som sedan olika 

deltagare i undersökningen fick läsa igenom. Vid angivna tillfällen fyllde deltagarna i ett 

formulär som innehöll frågor riktade mot innehållet i karaktärerna. Efter detta skedde en 

semistrukturerad intervju med frågor som riktade sig mot vad deltagarna vill ha för 

egenskaper hos en antagonist.   
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2 Bakgrund 

 

I takt med att protagonisten har utvecklats, är det inte fel att anta att det samma har hänt för 

andra karaktärspositioner inom narrativa medier, då till exempel antagonisten. Medan 

protagonisten har förändrats till det sämre, här menat att brister hos karaktären har blivit mer 

prominenta, har antagonisten förändrats till det bättre, då menat att hens motivation till sina 

handlingar oftare är av en ädlare karaktär.  I och med att gränsen mellan antihjälte och 

antagonist numera kan uppfattas som suddigare, mer svåruppfattad, är det då möjligt att 

mottagaren av ett narrativt medium även har tagit ett steg närmare att känna sympati även 

för antagonisten.  

Då det vara svårt att hitta forskning som fokuserar på relationen mellan antagonist och 

mottagare, kommer det i denna bakgrund presenteras forskning och teorier i ämnen som kan 

ligga till grund för det kommande arbetet, mer specifikt forskning som behandlar sympati och 

empati för fiktiva karaktärer, hur och varför mottagare av narrativa medium uppskattar och 

tycker om antihjältar samt vilken information som finns tillgänglig angående vad 

karaktärsskapare ska tänka på när de skapar antagonister. 

2.1 Empati och sympati för fiktiva karaktärer 

Att känna sympati och empati för andra människor är en grundläggande mänsklig egenskap, 

men att göra så för fiktiva karaktärer är inte lika självklart. Människans förmåga eller 

oförmåga att känna sympati och empati för fiktiva karaktärer är en ständigt pågående 

diskussion inom många humanistiska fält, inte minst inom litteratur, filosofi och 

filmvetenskap.   

Enligt Coplan är empati en ”komplex och fantasirik process som involverar både kognition 

och känslor” (Coplan 2004), då en person som känner empati för någon annan måste ha 

förmågan att kunna sätta sig in i och föreställa sig själv i den andra personens situation, men 

samtidigt ha en fortsatt medvetenhet om att det inte är personen själv som är i den situationen.  

Sympati, till skillnad från empati, handlar inte om att sätta sig in i någon annans situation, 

utan om att kunna känna smärta, rädsla, glädje och anda känslor för andra personer och vara 

medveten om att det inte är en själv som har varit eller är med om händelsen. Detta gör att det 

är lätt för en mottagare att blanda ihop dessa två begrepp och kan leda till en förvirring hos 

mottagaren (Coplan 2004). 

Detta leder då fram till Coplans (2004) ställning i frågan om empati, sympati och fiktiva 

karaktärer: Coplan argumenterar för att en människa kan känna empati för fiktiva karaktärer, 

genom att använda sig av sin definition av empati i samverkan med hur en läsare behandlar 

ett fiktivt verk; en läsare tar emot bokens handling i form av beskrivningar av situationer som 

karaktärer hamnar i och försöker då automatiskt sätta sig in i och föreställa sig situationen, 

men har förståelse för att det inte är hen som utsätts för situationen (Coplan 2004).  

Gaut instämmer med Coplan (2004) i avseendet att människor kan känna både empati och 

sympati för fiktiva karaktärer (Gaut 2010). Enligt Gaut finns det ett antal nivåer och typer av 

identifikation som en person kan känna jämtemot en fiktiv karaktär eller en annan person och 

dessa identifikationer bidrar till empatin som en person kan känna för en fiktiv karaktär.   Gaut 

menar att för att en person ska kunna känna något för en fiktiv karaktär måste hen först 
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genomgå en identifikationsprocess. Gaut lyfter fram två typer av identifikationsprocesser: 

’imaginative identification’ där mottagaren föreställer sig själv i karaktärens situation i den 

bemärkelsen att hen sätter sig in i situationen (Gaut 2010).  

Skilt från ’imaginative identification’, diskuterar Gaut ’empathic identification’, dennes 

definition av empati. Den grundar sig i att en människa inte bara kan sätta sig in i en fiktiv 

karaktärs situation, utan även verkligen kan känna hur hen själv skulle ha känt i samma 

situation, det vill säga dela känslan med karaktären, något som Gaut menar är ett väldigt 

mänskligt drag då personer ofta delar med sig av sina upplevelser för att andra ska känna 

samma sak (Gaut 2010).    

Giovannelli föreslår två olika synvinklar ur vilka mottagaren kan uppleva ett narrativ: 

’participant view’ (medverkandevy) och ’onlooker view’ (observatörvy) (Giovannelli 2008). 

Som namnet antyder innebär ’participant view’ att mottagaren upplever narrativt 

engagemang ur ett sådant perspektiv att mottagaren projicerar sitt eget jag i händelserna i 

narrativet, eller på ett fantasifullt sätt delar den fiktiva karaktärens känslor och mentala 

tillstånd. ’Onlooker view’ däremot representerar narrativt engagemang genom att mottagaren 

står som en observatör till mediet, och förstår att det inte är hen som är involverad i 

händelserna. Detta hindrar inte mottagaren från att känna empati för fiktiva karaktärer 

(Giovannelli 2008). 

Det narrativa engagemanget är en produkt av människans förmåga att fantisera och sätta sig 

in i handlingen och karaktären. Detta möjliggör mottagarens förmåga att känna empati för 

den fiktiva karaktären, och Giovannelli (2008) menar att ett narrativ som uppmuntrar till 

engagemang kan för mottagaren kännas lika naturligt som att föreställa sig andra människors 

erfarenheter eller att minnas händelser från sitt eget liv. 

Även om det finns många som stödjer att människan är kapabel till att känna sympati och 

empati för fiktiva karaktärer, finns det fortfarande de som inte håller med på alla punkter. 

Carroll ser mottagare av narrativa medier som observatörer, en utomstående person som till 

skillnad från de fiktiva karaktärerna, inte påverkar narrativet (Carroll 1990). Detta medför då 

enligt Carroll ett antal faktorer till varför en mottagare av ett narrativt medium inte kan känna 

empati, men dock sympati, för den fiktiva karaktären.  

Carroll (1990) menar att mottagaren av ett narrativ mycket väl kan känna för karaktären 

(rädsla, ångest, glädje, etc.) men inte kan känna med karaktären då på grund av att hen står 

som en observatör i situationen. En av anledningarna till detta är informationsmängden som 

mottagaren får under narrativets gång (Carroll 1990). Den information som mottagaren 

erhåller är alltid mer eller annan än den som karaktären i narrativet har, till exempel i 

litteratur får läsaren ständigt erhålla information angående situationer, miljöer och 

karaktärers tankar och känslor, sådan information som inte alltid tillfaller den fiktiva 

karaktären själv. Ett annat exempel är inom film, specifikt skräckfilm, där filmskaparen 

medvetet sätter en stämning med ljud, ljus och kameravinklar, vilket då ger mottagaren en 

annan sorts upplevelse av situationen än den som den fiktiva karaktären upplever (Carroll 

2010).  Till detta hör även att mottagaren, enligt Carroll, går in i narrativet med attityden att 

bli underhållen, med vissa förväntningar angående genrerepresentation, och detta påverkar 

då mottagarens förhållningssätt till mediet, medan karaktären upplever narrativet som sin 

verklighet, något som skapar en barriär mellan mottagaren och karaktären (Carroll 1990). 
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En annan faktor som Carroll anser är avgörande inom frågan om empati för fiktiva karaktärer 

är det saknas överensstämmelse när det kommer till karaktärens längtan, vilja och 

preferenser, och mottagarens (Carroll 1990). Med detta menas att efterhand som ett narrativ 

fortskrider börjar mottagaren, om hen känner för karaktären, skapa önskemål för karaktärens 

framtid, vilket kan leda till en konflikt hos mottagaren om karaktären inte får det som 

mottagaren anser att karaktären förtjänar, oberoende av om det är en positivt eller negativ 

önskan från mottagarens sida (Carroll 1990). 

Då mänskliga känslor är något som är subjektivt, är det helt naturligt att det är svårt att 

fastställa om människan faktiskt är kapabel till att känna empati för fiktiva karaktärer. Det är 

dock tydligt i diskussionerna kring ämnet att sympati för fiktiva karaktärer är något som är 

vanligt förekommande i engagerande narrativ. 

2.2 Antihjältar 

2.2.1 Antihjältar 

Enligt Vogler finns det två sorters antihjältar: tragiska hjältar och cyniska eller brustna hjältar 

(Vogler 2007). Den tragiske hjälten är en hjälte som har genomgått tragedier i sitt liv och aldrig 

riktigt kunnat lägga detta bakom sig, hjälten plågas av inre demoner eller återkommande 

mardrömmar och detta påverkar hens handlingar. Den cyniske eller brustna hjälten är en 

hjälte som handlar på sina egna villkor, vilket ofta får samhället eller auktoriteter att förskjuta 

hen på grund av dessa handlingar.  Med dessa definitioner menar Vogler (2007) att 

anledningen till att mottagare av narrativa medier sympatiserar med antihjältar på grund av 

de fel och brister som de besitter och de situationer som de hamnar i. Exempelvis kan en 

mottagare sympatisera med en antihjälte som är utstött från en specifik social grupp genom 

att mottagaren själv kanske har varit i samma eller en liknande situation. 

Enligt Eaton finns det inom fiktion två sorters omoraliska verk: verk som skaparen inte har 

avsett ska vara omoraliska ur mottagarens synvinkel, men de blir det på grund av samhällets 

perspektiv på verket, och verk som är menade att vara omoraliska ur mottagarens synvinkel 

(Eaton 2012). Detta har då en inverkan på hur antihjältar upplevs av mottagare av narrativa 

medier, då deras val och ställningstagande kan anses vara omoraliska.  

Eaton argumenterar för att införa en annan typ av hjälte, en ’rough hero’, då Eaton anser att 

termen antihjälte inte är längre är tillräckligt stark för att beskriva somliga av de fiktiva 

karaktärerna som idag räknas som antihjältar (Eaton 2012).  Enligt Eaton besitter antihjältar 

endast små brister, så som arrogans och svartsjuka, vilket inte är nog för att mottagare ska 

kunna döma deras handlingar eller kunna sympatisera med dem på en djupare nivå. Eaton 

anser att antihjältars brister alltid kommer vara milda och inte gå till det extrema samt att de 

alltid kommer att rättfärdigas under narrativets gång.  

Dessa extrema brister ska istället hittas hos ’rough heroes’, som då är de protagonister som 

klassas som sociopater, mördare, sadister eller liknande, och har en personlighet där detta 

inkorporeras och spelar en stor roll för narrativet, och även har avsikten att utföra dåliga 

handlingar samvetslöst eftersom det gagnar dem (Eaton 2012). Dessa ’rough heroes’ kommer 

då, enligt Eaton, väcka större sympati och gillande från mottagare, då de finner nöje i 

karaktärernas omoraliska handlande samt att det då skulle införas karaktärer med ännu värre 

omoraliska ståndpunkter och handlingar som antagonister, för att en ’rough hero’ fortfarande 

ska kunna räknas som en protagonist och hjälte (Eaton 2012). 



 
5 

Den gemensamma nämnaren för de traditionella antihjältarna och ’rough heroes’ som Eaton 

förespråkar (Eaton 2012) är att det är karaktärer som inte är perfekta, varken perfekt goda 

eller perfekt onda.  

Vad som än händer med utvecklingen av antihjältar som arketyp, kommer de fortfarande vara 

protagonister och måste därför fortfarande vara tilltalande för mottagare av narrativa medier, 

vilket de är så länge som mottagaren fortfarande, under alla omoraliska handlingar och alla 

fel och brister, kan se godhet hos karaktären (Skolnick 2014).   

2.2.2 Nöjet med antihjältar 

För att avgöra om och hur mottagare finner nöje i ett narrativ, kan ADT – ’affective disposition 

theory’ – användas. Denna teori handlar om hur mottagaren upplever ett narrativ, baserat på 

hur hen reagerar på moralen i handlingarna som de fiktiva karaktärerna utför: ju högre antal 

och betydande positiva moraliska val, desto högre nöje för mottagaren (Raney 2011). Detta 

skulle i teorin inte vara möjligt att applicera på narrativ där antihjältar är involverade, i och 

med att omoraliska handlingar är en av de punkter som kan definiera en antihjälte.  

Shafer och Raney (2012) har i en studie undersökt just applicering av ADT på narrativ med 

antihjältar som protagonister. I studien jämfördes narrativ med traditionella hjältar och 

narrativ med antihjältar i ett försök att se vilket som var mest nöjsamt för mottagaren och hur 

de reagerar på just narrativ med antihjältar. Även om ADT endast är anpassad för narrativ där 

protagonisten utför moraliskt goda gärningar (Shafer & Raney 2012), kunde det i studien 

bekräftas att nöjet med traditionella hjältar och antihjältar hade nästintill samma höga nivåer. 

Shafer och Raney (2012) märkte att även om antihjältens omoraliska handlande var ogillat av 

mottagarna till en början, höjdes gillandet ju längre fram i narrativet mottagarna kom. Nöjet 

med antihjältar höjdes och låg nästan på samma nivåer som traditionella hjältar efter att 

mottagarna fått reda på anledningen till antihjältens omoraliska handlingar.   

Då ADT fokuserar på konsekvenserna av mottagarens moraliska omdöme, om huruvida hen 

finner nöje i karaktärerna och de moraliska handlingar som utförs under narrativets lopp, är 

framgår det inte helt vilka processer som mottagaren går igenom för att komma fram till om 

det är nöjsamt eller inte. 

Lee och Shapiro (2014) föreslår två modeller, ’rationalist sequence’ (rationalistsekvens) och 

’intuitionist sequence’ (intuitionssekvens), som ska förklara de processer som mottagaren går 

igenom när hen beslutar angående huruvida en karaktärs handling är moraliskt rätt eller fel. 

Rationalistsekvensen (se figur 1) är en process där mottagaren, innan hen beslutar sig för om 

en handling är moraliskt acceptabel eller inte, granskar den information hen har tagit emot 

och försöker förhålla sig till situationen enligt teorier och principer hen tidigare erhållit från 

liknande scenario. Denna process sker för varje enskild handling som karaktären utför, och är 

därför inte beroende av tidigare handlingar. 
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Figur 1 Diagram som visar processen vid rationalistsekvensen enligt Lee och Shapiro 
(2014) 

I denna process är avsiktligheten i handlingen en central punkt i mottagarens avgörande, då 

huruvida om en handling presenteras som avsiktlig eller inte påverkar mottagarens moraliska 

syn på handlingen. Avsiktligheten bedöms utifrån två faktorer: berättigande och förpliktelse 

(Lee & Shapiro 2014). Dessa två spelar en stor roll i hur mottagaren uppfattar situationen, 

men det förutsätter att mottagaren får tillgång till denna information. Ett exempel på detta är 

serien Prison Break (2005-2009) där protagonisten rånar en bank och får ett fängelsestraff, 

men det visar sig att det var planerat då protagonisten har som mål att bryta ut sin bror, som 

är oskyldigt dömd, från samma fängelse. Detta gör då att en tydligt omoralisk handling 

(bankrån) tolkas som något moraliskt acceptabelt eftersom avsikten är god och berättigad i 

det faktum att protagonisten gör det för en moralisk god handling (att hjälpa sin bror). 

Lee och Shapiros (2014) andra modell är intuitionssekvensen (se figur 2), som är något mer 

enkel än rationalistsekvensen. Som namnet föreslår handlar det i första hand om mottagarens 

intuition. Utifrån tidigare erfarenheter som mottagaren har angående likande karaktärer och 

genrer, skapas en tidig relation till karaktären, vilken mottagaren sen försöker behålla och 

resonera kring. Detta innebär att mottagaren automatiskt kommer att försöka rättfärdiga 

protagonistens handlingar, även om de är omoraliska, eftersom mottagaren är inställd på att 

protagonisten är god och måste ha ett syfte med sina handlingar. Samma sak sker när det är 

antagonisten eller skurken som utför en förvånansvärt god handling; mottagaren kommer 

automatiskt försöka hitta dolda motiv hos antagonisten eller skurken. 
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Figur 2 Diagram som visar processen vid intuitionssekvensen enligt Lee och Shapiro 
(2014) 

Vad som avgör vilken av dessa två processer som mottagaren använder sig av för att bestämma 

hur nöjsamt ett narrativ är, beror på två faktorer: hur mycket information narrativet förser 

hen med och vilken kunskap mottagaren själv tar med sig (Lee & Shapiro 2014). Om ett 

narrativ ger mycket information angående karaktärer och situationer har mottagaren lättare 

för att använda sig av intuitionssekvensen, eftersom hen går in med vissa förväntningar efter 

den tidiga expositionen. Medan ett narrativ som inte förser mottagaren med en stor mängd 

information i början, utan avslöjar karaktärer och handlingar efterhand som handlingen 

fortskrider, då leder till att mottagaren använder sig av rationalistsekvensen för att hantera 

informationen efter hand som den kommer. 

Mottagarens tidigare kunskaper leder ofta till intuitionssekvensen eftersom hela processen 

bygger på att mottagaren skapar sig en relation till en karaktär genom att applicera tidigare 

erfarenheter från liknande narrativ på det nya. Men om det kommer mer naturligt för 

mottagaren att analysera och bedöma beroende av situation och avsiktlighet kommer hen att 

naturligt sätta igång rationalistsekvensen (Lee & Shapiro 2014). 

Krakowiak och Oliver (2011) utförde en studie där de lät ett antal studenter läsa tre olika 

noveller med tre olika protagonister som hade olika moraliska orienteringar: god moral, dålig 

moral och otydlig moral.  I denna undersökning förväntade sig Krakowiak och Oliver (2011) 

att den moraliskt goda karaktären skulle ha högst gillande från mottagarna, vilket stämde, 

men det som de reagerade på i studien var att den moraliskt otydliga karaktären inte kom 

långt efter den moraliskt goda. Det var dock förväntat att ordningen för gillandet skulle gå från 

god, otydlig och till sist dålig, eftersom novellerna var uppbyggda på ett sådant sätt att slutet 

för den moraliskt goda och den moraliskt otydliga karaktären var i princip det samma (båda 

karaktärerna räddade människor) medan slutet för den moraliskt dåliga karaktären var att 

karaktären offrade andra människors liv (Krakowiak & Oliver 2011).  

Något annat som Krakowiak och Oliver (2011) nästan hade förväntat sig var att mottagarna av 

novellerna skulle bli irriterade och frustrerade av den moraliskt goda karaktären, men det 

hände inte.  

It is possible that individuals form more negative affective dispositions toward 

purely good characters when reading longer narratives or when viewing 
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serialized television shows, books, and movies, in which they are exposed to 

characters for longer periods of time and in more diverse situations. 

Krakowiak & Oliver 2011, s. 129 

Krakowiak och Oliver diskuterar att detta kan bero på att novellerna inte var tillräckligt långa 

och händelserna inte var tillräckligt många (2011). Detta kan då verka på två sätt: om 

mottagarna av novellerna hade fått läsa längre litteratur eller fått följa samma karaktärer i en 

serie under en längre tid hade resultatet kunnat vara annorlunda, både negativt och positivt. 

Mottagarna hade kunnat uppleva den moraliskt goda protagonisten som irriterande efter ett 

tag och då sett både den moraliskt otydliga karaktären och den moraliskt dåliga karaktären 

som mer nöjsamma. Detta tyder då på att den tid som mottagaren är exponerad för en och 

samma karaktär kan påverka hur nöjsam hen finner narrativet.  

För att förklara varför mottagare av film- och tv-narrativ finner antihjältar och liknande 

karaktärer nöjsamma använder Plantinga sig av Murray Smiths teorier kring ’alignment’ och 

’allegiance’ (Plantinga 2010). ’Alignment’ definieras som en egenskap hos den narrativa 

filmen, inte som en respons från mottagaren, då det handlar om att mottagaren ska ”ligga i 

linje” med karaktären genom ’spatio-temporal attachment’ (mottagaren får veta vad 

karaktären gör) och ’subjective access’ (mottagaren får veta vad karaktären tänker, känner och 

vill), vilket då har med själva filmen att göra, inte karaktären eller hens handlingar (Plantinga 

2010). Detta vill då säga att ’alignment’ påverkar mottagarens förmåga att identifiera sig med 

karaktärerna på skärmen, främst då den karaktär som står som protagonist i narrativet.  

’Allegiance’ däremot har att göra med mottagarens reaktion och värderingar av karaktärens 

moraliska val och ställningstagande. Om karaktären har önskvärda moraliska ståndpunkter, 

har mottagaren lättare att sympatisera och relatera till karaktären (Plantinga 2010).  Genom 

’allegiance’ uppstår ett band/relation mellan mottagaren och den fiktiva karaktären, något 

som är svårt att bryta när det väl har etablerats. På grund av detta band kommer mottagaren 

försöka rättfärdiga karaktärens handlingar, om det är så att hen bryter det moraliska mönster 

som tidigare visats och mottagaren har godtagit.  

Trots att ’allegiance’ och ’alignment’ ofta samstämmer, i och med att ’alignment’ ger 

mottagaren en närmare relation till den karaktär som hen känner mest för och sedan skapas 

’allegiance’ mellan mottagaren och karaktären, behöver dessa två inte samstämma. Ofta i 

filmer där den karaktär som mottagaren skapar ’alignment’ med absolut inte delar någon form 

av moralisk ståndpunkt med mottagaren, uppstår inte ’allegiance’ (Plantinga 2010). Plantinga 

föreslår Peeping Tom (1960) som exempel på detta, där filmskaparen tydligt skapar 

’alignment’ mellan mottagaren och protagonisten Lewis, genom att använda bland annat 

kameravinklar, men tidigt i filmen visar det sig att Lewis är en mördare (2010). I och med 

detta menar Plantinga att det inte uppstår någon ’allegiance’ mellan mottagaren och Lewis 

trots att det finns ’alignment’ (Plantinga 2010). 

Då Lewis mördande beteende i Peeping Tom inte kan rättfärdigas av mottagaren under 

filmens gång, uppstår inte ’allegiance’ (Plantinga 2010), men om det hade varit så att 

mottagaren hade funnit en godtagbar anledning till detta hade ’allegiance’ kunnat uppstå. 

Detta betyder då att om mottagaren av en film eller en tv-serie med en antihjälte som 

protagonist får rätt ’alignment’ med antihjälten, samt att mottagaren får chansen att se 

anledningen till de omoraliska handlingar antihjälten utför, uppstår ’allegiance’ om 

mottagaren fattar tycke för karaktären. 
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Det som är återkommande i relationen mellan antihjältar och mottagare av narrativa medier, 

är att mottagarna hittar sätt att ha överseende med antihjältens eventuellt omoraliska 

handlingar, så länge som de sker för en moraliskt god sak. Mottagaren anser det vara moraliskt 

fel att protagonisten i Breaking Bad (2008-2013) tillverkar droger, men anledningen, att se 

till att hans fru och barn har en ekonomisk säkrad framtid, anses vara så pass ädelt att 

mottagare förlåter det omoraliska. Det vill säga, ändamålet helgar medlen. 

2.3 Antagonister 

2.3.1 Antagonistens roll i monomyten 

Vid utvecklingen av fiktiva berättelser finns det en modell som är ständigt återkommande: 

monomyten. Konceptet monomyt presenterades av Joseph Campbell i boken The hero with a 

thousand faces (först utgiven 1949), och teorin grundar sig i ständigt återkommande element 

i folksagor och mytologiska berättelser över hela världen, trots kulturella barriärer, och ligger 

till grund för det moderna berättandet. Konceptet beskriver den resa som den typiska hjälten 

i ett narrativ genomgår, från ’the call to adventure’ (äventyrets kallelse) till ’the return’ 

(återkomsten). 

Till denna modell hör även ett antal roller, karaktärer utöver hjälten, som finns för att både 

hjälpa och stjälpa hjältens uppdrag. För att enklare se och förstå deras roll i monomyten, 

appliceras ofta Carl Jungs arketyper på dessa karaktärer (Vogler 2007). På detta sätt får vi 

fram mer lättförståeliga karaktärer, som mentorn och olika allierade, men även mer 

svårtolkade karaktärer som skuggan. 

Det som gör skuggan svårtolkad är att den inte bara är en karaktär, den kan även vara ett 

objekt, negativ energi eller rentutav en sida hos hjälten själv som hen inte gärna visar för andra 

(Vogler 2007). Kort sagt representerar skuggan något mörkt och negativt. I och med just detta, 

förknippas ofta skuggan med antagonisten, som i sin tur förknippas med skurken. Även om 

antagonisten och skurken ofta är samma person inom narrativet, finns det inget som säger att 

hen måste vara det, då ordet antagonist endast betyder motståndare. 

Villains and enemies are usually dedicated to the death, destruction, or defeat 

of the hero. Antagonists may not be quite as hostile – they may be allies who 

are after the same goal but disagrees with the hero’s tactics. Antagonists and 

heroes in conflict are like horses in a team pulling in different directions, while 

villains and heroes in conflict are like trains on a head-on course. 

Vogler, 2007, s. 65 

Ett exempel på en karaktär som fyller rollen som skugga är Gollum från Sagan om ringen-

trilogin (1954-1955). Gollum kan representera många av skuggans variationer, då han både 

representerar en mörk sida hos protagonisten Frodo, eller mer vad Frodo skulle bli om han 

föll för ringens frestelser, och är en egen karaktär som motsätter sig Frodos handlingar (att 

förstöra härskarringen).  

Ytterligare ett exempel på en karaktär i rollen skugga är Tyler Durden från Fight Club (1999), 

en karaktär som är en bokstavlig mörk sida hos protagonisten ’The Narrator’ som manifesterar 

sig. Det som skiljer Tyler Durden från en andra skuggor, då till exempel Gollum, är att ’The 

Narrator’ vill uppnå det som Durden representerar (bland annat frihet och karisma), medan 

andra protagonister försöker att undvika att bli sina skuggor.      
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Även om Campbell själv refererar till Jungs arketyper, applicerar han dem inte på monomyten, 

utan navigerar karaktärerna genom att gå igenom stegen i monomyten (Campbell, 2008). 

Detta skulle då kunna tyda på att en karaktärs roll inom en berättelse är lika föränderlig som 

de händelser som driver berättelsen framåt, även om karaktärerna är de som startar och håller 

igång händelserna. 

 

2.3.2 Skapandet av antagonister 

Det finns inga etablerade riktlinjer för hur en karaktärsskapare skapar en bra antagonist, då 

varje berättelse är behöver karaktärer som är anpassade för just den för att göra den 

minnesvärd. Men det finns inofficiella tips och tumregler som karakärsskapare kan använda 

sig av för att skapa antagonister som passar just deras berättelse. 

En återkommande tumregel är att karaktärsskapare måste ha i åtanke att antagonisten har sin 

egen version av berättelsen, en version där hen är protagonisten (Hardy 2013; DiSilverio 2013; 

Sheldon 2014; Skolnick 2014; Wendig 2012) och i sina ögon inte gör något fel. Detta betyder 

då att hen har sina egna antagonister att handskas med under berättelsens gång. Exempelvis 

ser inte mumien Imhotep (titelkaraktären och antagonisten från The Mummy (1999)) sig själv 

som en antagonist. Imhoteps mål är att återförenas med sin älskade, men filmens 

protagonister står i vägen för detta, vilket skapar konflikt mellan de två parterna.  

För att få förståelsen för antagonisten rekommenderas det att utveckla antagonisten så mycket 

som möjligt, helst i samband med protagonisten (Sheldon 2014; Skolnick 2014), för att hitta 

konflikter mellan de två parterna som inte känns tvingade och omotiverade. I denna 

utveckling bör antagonisten få sin egen bakgrundshistoria, psykologisk och sociologisk profil 

och fysiskt utseende (Sheldon 2014). Då antagonisten ska stå mellan protagonisten och 

dennes mål måste antagonisten utgöra en utmaning för att ge protagonisten utrymme att växa 

och förbättra sina färdigheter (DiSilverio 2013; Sheldon 2014), men antagonisten måste hållas 

på en rimlig nivå, alltså inte vara övermäktig (DiSilverio 2013; Sheldon 2014; Wendig 2012). 

Precis som att karaktärsskaparen måste inse att antagonisten är protagonisten i sin egen 

berättelse, måste denne också ha förståelse för att en antagonist måste få ha egna brister och 

svagheter (Hardy 2013; Skolnick 2014).  

Human weakness is something every reader can relate to. If your antagonist 

has flaws that tap into the human side of her (even if she’s not human) then she 

becomes more real and readers can see her side of the story. 

Hardy 2013 

En perfekt antagonist utan brister väcker inte sympati eller empati hos mottagarna och kan 

framstå som tvådimensionell och tråkig enligt mottagaren (Skolnick 2014), precis som en 

antagonist som bara gör ont för den onda sakens skull (DiSilverio 2013; Skolnick 2014; 

Wendig 2012), undantag för detta är rena monster i skräckfilmer (DiSilverio 2013).  

Pure evil is dull, unbelievable and predictable. Readers cannot relate to it. 

Sometimes evil characters devolve into cartoons and become jokes, thus killing 

suspense or tension. Other times they’re boring: Yeah, yeah, the serial killer 

who tortured small animals as a child and is now stalking women that remind 

him of his mother … yawn. One way to prevent a truly dark character from 
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becoming a caricature is to make her a viewpoint character—because no 

character is the embodiment of evil in her own mind. 

DiSilverio 2013 

Att ge antagonisten en värdig anledning till varför hen motsätter sig protagonisten bidrar inte 

bara till att göra en bättre antagonist, utan även till att göra en mer komplett och uppskattad 

berättelse (DiSilverio 2013; Skolnick 2014; Wendig 2012). 

Som det märks finns det många punkter att ta hänsyn till när det kommer till att skapa 

antagonister. Även om vissa av författarnas tips och tricks är mer eller mindre utvecklade, 

finns det fortfarande som stöd för de som vill lära sig att utveckla antagonister, eller bara 

förbättra sina tidigare kunskaper.  
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3 Problemformulering  

Den ökade användningen av antihjältar, det vill säga protagonister med brister och ibland 

omoraliska handlingssätt, inom narrativa medier ger mottagare möjlighet att identifiera sig 

med en person som för dem är mer uppnåelig än den perfekte, osjälviske hjälten (Vogler 

2007). Mycket av antihjältens framgång hänger just på detta, att mottagaren av mediet kan 

identifiera sig med och känna sympati och empati för karaktären, något som kommer ganska 

naturligt då det är lättare för en mottagare att identifiera sig med protagonisten då det är den 

karaktär som har just huvudrollen (Skolnick 2014). Genom användandet av ADT – ’affective 

disposition theory’ – har det konstaterats att ett av nöjena med antihjältar inte är deras 

omoraliska handlade i sig, utan att handlingarna rättfärdigas under narrativets gång 

(Krakowiak & Oliver 2011; Lee & Shapiro 2014; Shafer & Raney 2012). 

Denna utveckling av protagonisten ställer då även krav på de andra karaktärerna i narrativet 

att utvecklas, och inte minst på antihjältens motståndare, antagonisten. Något av en tumregel 

när man utvecklar en antagonist är att skaparen måste inse att antagonisten är protagonisten 

i sin egen berättelse, att hen inte handlar omoraliskt eller oetiskt bara för att vara ond, utan 

att det finns ett högre syfte för handlingarna, vilket hen anser vara gott (Hardy 2013; 

DiSilverio 2013; Sheldon 2014; Skolnick 2014; Wendig 2012). Detta gör då att antagonister 

mycket väl kan liknas vid en antihjälte, som, per definition, inte är en perfekt hjälte utan har 

brister och ibland ett omoraliskt sätt att nå sitt mål. Gränsen mellan vad som är en antihjälte 

och vad som är en antagonist blir allt mer suddig då de två karaktärsrollerna utmanar 

varandra och driver sin utveckling framåt (Skolnick 2014). 

Något som verkar ha blivit en trend sista åren har varit att lyfta fram traditionella antagonister 

och berätta deras bakgrundshistoria. Ett exempel på detta är filmen Maleficent (2014) där 

antagonisten från den klassiska sagan Sleeping Beauty (adapterad till film av Disney 1959) 

har huvudrollen och mottagarna får Den onda fens bakgrundshistoria berättad för sig, samt 

hennes version av vad som hände i sagan. Ett annat exempel är tv-serien Once upon a time 

(2014-pågående), där antagonister från ett flertal klassiska sagor presenteras för mottagarna 

och deras bakgrundshistoria avslöjas samtidigt som många av antagonisterna får en chans att 

gottgöra sina misstag, samtidigt som vissa antagonister fortsätter att vara just antagonister. 

Denna trend kan tyda på att mottagare av narrativa medier uppskattar att höra ”den andra 

sidan av berättelsen”, att få berättelsen berättad från fler vinklar än just protagonistens.  

Ett av nöjena med narrativa medier är välutvecklade karaktärer (Sheldon 2014; Skolnick 2014; 

Vogler 2007) vilket då kräver att karaktärsskaparna lägger eftertanke och tid på sina 

karaktärer, men även försöker möta mottagarnas förväntningar och efterfrågningar. 

Denna studie kommer att fokusera på antagonister i narrativa medier och försöka svara på 

följande fråga: Vilka karaktärsegenskaper bör en antagonist inom ett narrativt medium 

besitta för att tilltala mottagaren?  

Syftet med studien är inte att fastställa en modell för antagonister eller ge klara direktiv till 

hur en antagonist ska vara och handla för vara intressant för mottagare av narrativa medier, 

utan är till för att försöka få en överblick av vad mottagarna tilltalas av. Detta kan vara till en 

hjälp vid framtida utformning av antagonister och narrativ, då det är till en fördel att kunna 

skapa karaktärer och berättelser som tilltalar mottagarna. 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Undersökningsmetod 

En kvalitativ ansats valdes för att undersöka frågeställningen, men det övervägdes under en 

tid att göra en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. I det läget skulle den 

kvantitativa delen av undersökningen ligga som grund för den artefakt som kommer skapas 

för att besvara frågeställningen. Den kvantitativa delen hade då bestått av en 

enkätundersökning angående olika antagonister och karaktärsdrag, vilket hade legat till grund 

för skapandet av artefakten. Detta valdes bort då en kvantitativ undersökning eventuellt skulle 

kunna kontaminera försökspersonerna, då urvalsgruppen kommer att vara relativt liten och 

skulle då mest troligen innehålla samma personer i båda delmomenten.  Om det hade varit 

möjligt att säkerställa att samma personer inte deltog i den kvalitativa och den kvantitativa 

undersökningen, samt att det fortfarande funnits tillräckligt med personer för båda 

undersökningarna, hade det fortfarande varit aktuellt med en förundersökning, då det hade 

kunnat spara in en del arbete med artefakten.    

Den kvalitativa undersökningen kommer att bestå av individuella intervjuer som kommer vara 

semistrukturerade, det vill säga, det kommer finnas ett tidigare sammanställt 

intervjuunderlag som intervjuledaren utgår ifrån (Østbye et al. 2003). Den semistrukturerade 

intervjun ger intervjuledaren fördelen av att kunna ställa uppföljningsfrågor (Østbye et al. 

2003), vilket under denna kommande undersökning kan vara nödvändigt för att få ut 

tillräcklig med data från intervjun. Intervjumetoden valdes just på grund av möjligheten att 

ställa följdfrågor för att förtydliga och säkerställa svar från undersökningsdeltagare, något 

som skulle kunna vara möjligt i en enkätstudie men inte är möjligt till samma grad i en 

enkätstudie. Dock är nackdelen med en intervjustudie att det är svårt att avgöra om relationen 

deltagare – intervjuledare påverkar deltagarens svar, det vill säga om deltagaren hade svarat 

samma sak i en annan situation, till exempel i ett samtal mellan kollegor eller mellan vänner. 

Det kan även hända att deltagaren omedvetet svarar så som hen tror att intervjuledaren vill 

att hen ska svara, vilket då inte behöver reflektera deltagarens egentliga åsikter.  

Utförandet av intervjun kommer att ske på följande vis: intervjuledaren och deltagaren går 

igenom vad som kommer att hända och sedan får deltagaren läsa igenom artefakten.  Då 

artefakten kommer att vara uppdelad i tre större delar, som i sin tur har tre mindre delar (se 

figur 4), kommer även den deltagande tilldelas ett frågeformulär, som denne fyller i vid 

specificerade tillfällen i artefakten (se figur 3), vilket upprepas för alla tre delar av artefakten, 

för att ge ytterligare underlag till den efterföljande intervjun. När deltagaren har gått igenom 

hela artefakten kommer denne få svara på frågor angående artefakten samt andra frågor som 

rör frågeställningen.  

Frågorna i intervjun kommer att delas upp i två sektioner: frågor som rör 

karaktärsbeskrivningarna i artefakten samt deltagarens svar på enkäten, och generella frågor 

rörande deltagarens tankar och känslor kring antagonister. Den första delen frågor kommer 

att innefatta hur deltagaren upplevde de olika karaktärsbeskrivningarna, både i helhet och i 

de separata delarna, och bygga mycket på den enkät som den svarande fyller i under den första 

delen av intervjun. Frågorna kommer behandla specificerade karaktärsdrag, karaktärerna i 

sin helhet och huruvida deltagaren kunde sympatisera eller empatisera med den beskrivna 

karaktären. Frågorna i den andra delen kommer att behandla vilken eller vilka antagonister 

som den svarande föredrar och vilka karaktärsegenskaper hen föredrar hos en antagonist.  
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Figur 3 Upplägg för artefaktdelen i intervjun 

Det är svårt att uppskatta hur lång tid varje intervjusession (deltagarens interaktion med 

artefakten inräknat) kommer att behöva, men den beräknade tiden för varje 

undersökningstillfälle är mellan 1 och 1½ timme, där 30 minuter avsätts för artefakten och 

resterande tid läggs på själva intervjun. För att fastställa en lämplig tidsram kan en testintervju 

att göras, där även frågeformuläret till artefakten och intervjufrågorna testas. 

3.1.2 Artefakt  

För att besvara frågeställningen kommer 3 karaktärsbeskrivningar att tillverkas. 

Beskrivningarna kommer att baseras på redan existerande karaktärer, både antihjältar och 

antagonister, inom olika narrativa medier. Genom att observera vilka karaktärer som 

förekommer i forum och liknande internetsidor som behandlar just karaktärspopularitet, kan 

man se vilka karaktärsdrag som är återkommande och testa dessa i form av 

karaktärsbeskrivningarna. Även litteratur som Edelstein (2006), kommer att användas för att 

skapa enhetliga och genomarbetade karaktärer för undersökningen samt för att förstå vilken 

sorts karaktärer det är som mottagare av narrativa medier tilltalas av. Studier baserade på 

’affective disposition theory’ (ADT), så som Lee och Shapiros (2014) och Krakowiak och 

Olivers (2011), kommer att bidra i utformningen av karaktärsbeskrivningar då båda studierna 

innehåller information om olika tankesätt kring användandet kring just ADT, vilket kan gagna 

studien även om ADT inte är optimalt för att mäta nöjet med antagonister. Genom att jämföra 

dessa studier och deras resultat kan kanske ett möjligt utvärderingssätt för denna studie 

hittas.  

Karaktärsbeskrivningarna kommer att delas in i 3 delar: barndom, kritisk vändpunkt i livet 

och nutid för karaktären (Se figur 4). Detta för att det ska vara möjligt att pröva ett antal olika 

karaktärsdrag, och för att undersökningsdeltagaren ska få tillräckligt med information för att 

kunna reflektera och bedöma karaktärens handlingar. Det kan hända, beroende på vad 

underlaget säger, att moment i karaktärernas liv liknar varandra på vissa punkter, men för att 

få ut mest av undersökningen kommer det medvetet arbetas för att karaktärerna ska vara 

individer, inte kopior av varandra. 
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Figur 4 Artefaktens beståndsdelar 

De färdiga karaktärsbeskrivningarna, i textformat, kommer att implementeras i Novelty 

(Benerdal 2008) en mjukvara framtagen för att skapa ’visual novels’ (visuella romaner). Med 

Novelty kan man anpassa hur stor mängd text en mottagare får åt gången, om det ska finnas 

en hastighet för texten, typsnitt och en mängd andra variabler. Det som gör en ’visual novel 

maker’ som Novelty till ett optimalt verktyg för denna undersökning är, förutom att på ett 

smidigt sätt kunna dela in texten i lagom delar för mottagaren, att det även kan implementeras 

ljud och bild till texten. Passande ljud och bilder kommer implementeras tillsammans med 

texten, för att ge mottagaren ytterligare intryck av karaktären. Ljud och bild kommer att väljas 

ut tillsammans med varje separat del av artefakten i åtanke, både karaktär och händelse, detta 

för att förhoppningsvis kunna ge deltagaren en bättre upplevelse.  

3.1.3 Urvalsgrupp  

Undersökningen kommer inte att rikta sig mot en specifik målgrupp, då det inte är relevant 

för frågeställningen, inte heller kön och ålder kommer ha någon större inverkan på studien. 

Däremot kommer de svarande mest troligen ha en bakgrund eller kunskap inom området 

dataspelsutveckling, då undersökningen kommer vara huvudsakligen centrerad i Skövde, 

vilket gör detta till ett bekvämlighetsurval. Det kan förekomma avvikelser i detta, men 

huvudsaken är att de svarande i intervjun någon gång har varit i kontakt med en eller flera 

antagonister inom något narrativt medium. 

Fördelen med att använda personer med en kunskap inom ämnet dataspelsutveckling som 

svarande i studien är att de har erfarenhet kring utveckling karaktärer i narrativ samt kan ha 

ett genuint intresse för studien, vilket kan bidra till fler svarande och mer utvecklade svar.   

3.1.4 Forskningsetik 

Under undersökningens gång kommer de forskningsetiska punkter som Østbye et al. (2003) 

lyfter fram att följas. Vid varje undersökningstillfälle kommer deltagaren informeras om syftet 

med undersökningen och kommer inte tvingas att delta då det är helt frivilligt att göra så, och 

om deltagaren någon gång under undersökningen vill avbryta kommer detta att accepteras av 

intervjuledaren och data från tillfället kommer att ogiltighetsförklaras. Om inspelning av 

intervjun kan hjälpa undersökningen kommer deltagaren frågas om lov innan någon 

inspelning sker. De som deltar i undersökningen kommer att förbli anonyma under hela 

processen, då intervjun kommer att behandla deras personliga åsikter och tankar kring ämnet. 

I utvärderingen kan det bli aktuellt att citera vissa av de deltagande, men även detta kommer 

att ske anonymt. Allt material som samlas in under undersökningen kommer endast att 
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behandlas av intervjuledaren och endast användas i forskningssyfte, i enlighet med 

nyttjandekravet (Østbye et al. 2003).  
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4 Försöksdesign 

4.1 Förundersökning 

För att kunna begränsa och underlätta arbetet med artefakten, gjordes en förundersökning för 

att ta reda på vilka antagonister som är populära hos mottagare. Undersökningen gick ut på 

att genom en vanlig sökmotor på internet, hitta olika forum, top-listor, blogginlägg och annat 

material som kunde visa vilka antagonister som är populära hos mottagarna. Denna 

undersökning begränsades inte till ett specifikt narrativt medium, utan alla medium som kom 

till att tänkas på användes. Detta resulterade i att antagonister från filmer, spel, tv-serier, 

böcker, serietidningar, manga och anime fanns med bland resultatet.  

De sidor som besöktes för att samla in information var främst öppna forum med engelskt 

språkbruk samt topplistor från mer välkända utgivare, så som American Film Institute. De 

karaktärer som nämndes inom de öppna forumen undersöktes innan de inkluderades i 

undersökningen, då det tidigt framkom att de svarande i forumen inte alltid kunde skilja på 

de olika rollerna karaktärerna i ett medium hade, speciellt om det var en antihjälte i rollen 

som protagonist. Även om detta inte var syftet med denna del av undersökningen, så kunde 

denna information vara hjälpsam i utformningen av frågor till den kvalitativa delen av 

undersökningen. Karaktärerna som presenterades i topplistorna behövde inte någon närmare 

genomgång i detta skede, då de oftast var mycket välkända och det fanns både beskrivning och 

motivering till valet.  

Somliga antagonister dök upp mer frekvent än andra och dessa lades då till i en tabell som 

både redogjorde för vilket verk och medium som antagonisten tillhörde. I vissa fall var det en 

antagonist som var en del av en franchise som har pågått under många år och därför har ett 

stort antal versioner till sitt namn. Då det ofta finns skillnader i versionerna, så som 

skådespelare, manusförfattare, medium och så vidare, separerades versionerna och hölls isär 

i tabellen. Det vill säga att tabellen skiljer på till exempel Jokern från Batman-franchisen så 

som han porträtteras av Jack Nicholson (Batman 1989) och Jokern som porträtterad av Heath 

Ledger (The Dark Knight 2008).   

I takt med att förundersökningen fortskred växte den nämnda tabellen och efter ett tag var 

den så stor att det var onödigt att lägga till fler nya antagonister. Även om både öppna forum 

och satta topplistor bidrog till tabellen, var det de satta topplistorna som vägde tyngst i 

slutresultatet, då de som nämnt hade med både beskrivning och motivation till karaktärerna 

på deras listor. Några av de topplistor som användes i förundersökningen var AFI's 100 

greatest heroes & villains (American Film Institute 2003), 40 Greatest TV Villains of All Time 

(Collins, 2016) och 100 best villains in video games (Gamesradar 2013).  

De narrativa medium som nämns oftast i den samanställda tabellen är film och TV-serier (se 

tabell 1), förmodligen på grund av att dessa två medier är väldigt lättillgängliga för 

allmänheten. Det var svårare att hitta samma mängd forum och topplistor som diskuterade 

litteratur och teater, vilket ledde till att det inte fanns lika många av de klassiska 

antagonisterna, som Jago från Othello (Shakespeare 1622) eller professor Moriarty från The 

Final Problem (Doyle 1893) uppe i toppen av den samanställda tabellen. 
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Tabell 1 Top 10 antagonister från förundersökningen 

Antagonist Titel Medium 

Hannibal Lecter The silence of the 

lambs  

Film 

Magneto X-Men (franchise) Film 

Jokern The Dark Knight Film 

Darth Vader Star Wars 

(franchise) 

Film 

Joffrey Baratheon Game of thrones TV-serie  

J.R. Ewing Dallas Tv-serie 

Vaas Montenegro Far Cry 3 Spel 

Orihara Izaya Durarara!!! Anime 

Lord Voldemort Harry Potter 

(franchise)  

Bok 

Hans Gruber Die Hard Film 

 

4.2 Artefakt 

Artefakten (se appendix D, E och F) består i princip utav tre karaktärer som implementerades 

i en digital miljö tillsammans med olika bilder i Novelty (Benerdal 2008) och gjordes till en 

körbar fil. Detta för att mängden text som de svarande i undersökningen skulle kunna regleras 

samt för att ge texten en form av stämning via bilderna (se kapitel 3.1.2). Detta upplägg för 

artefakten inspirerades av en undersökning som Krakowiak och Oliver (2011) utförde, där 

deltagarna i undersökningen fick läsa tre versioner av tre olika texter och sedan svara på frågor 

angående moraliskt goda och onda handlingar. Mängden information som skall presenteras 

till varje karaktär i artefakten samt var tyngdpunkten för informationen skulle vara försöktes 

modelleras utefter de modeller som Lee och Shapiro (2014) presenterar, men även efter den 

traditionella treaktsstrukturen som finns i berättande (Vogler 2007).   
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Figur 5 Skärmdump från skapandet av artefakten i programvaran Novelty (Bernerdal 
2008)  

De bilder som användes i artefakten hämtades från gratissidor och hade som uppgift att 

försöka spegla den text som gavs i samband med dem. I kapitel 3.1.2 står det även beskrivit att 

det skulle finnas ljud till bilderna och texten i artefakten, men detta implementerades inte då 

det uppstod tekniska fel i den körbara filen vilket gjorde att ljudet inte alltid fungerade. Vad 

som orsakade detta fel är inte känt. Eftersom det är möjligt att resultaten skulle skilja sig 

baserat på om mottagaren hörde ljudet eller inte, valdes detta då att tas bort. 

De tre karaktärerna baserades på resultatet av förundersökningen och representerade tre olika 

grader av antagonist: mild, medel och extrem. Den milda antagonisten hade minst antal 

karaktärsdrag och händelser som kan anses vara negativa (till exempel girighet) i sin 

beskrivning medan den extrema antagonisten hade ett större antal negativa karaktärsdrag och 

händelser. Medel antagonisten skulle här representera en ”balanserad” karaktär; inte för 

många negativa karaktärsdrag och inte för få. Även om dessa karaktärer ska representera olika 

grader av extrem, är de fortfarande olika individer med olika personlighet och 

levnadshistorier, vilket gör att inte alltid är helt klart vilken av dem som är den mest extrema. 

Dessa karaktärer kommer i fortsättningen kallas A, B och C för att underlätta. 

Karaktärerna som var prominenta i förundersökningen låg som grund för A, B och C på så vis 

att de tre karaktärerna baserades på dem. Efter att ha gått igenom materialet från 

förundersökningen och studerat de karaktärer som låg i topp kunde dessa grupperas baserat 

på olika karaktärsdrag. Genom att plocka ut karaktärsdrag ur dessa grupper skapades sedan 

A, B, och C. 

För att det skulle vara möjligt att plocka rätt karaktärsdrag, studerades de utvalda 

karaktärerna genom att ta del av det medium de tillhörde (film, tv, litteratur av olika slag och 

spel) samt att läsa fanbaserat material, så som fanupprättade wikias vilket numera är vanligt 

förekommande. Dock kan en fanupprättad wikia vara väldigt subjektiv då dessa mestadels är 

fria att uppdateras av vem som helst, vilket då innebär att informationen som presenteras där 
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kan vara överdriven eller underdriven, beroende av hur fansen ser karaktären och händelserna 

denne är involverad i.  

Upplägget på olika wikias var en inspiration till hur texten i artefakten skulle behandlas och i 

vilket tempus den skulle skrivas. Under ett tag övervägdes det att designa artefakten som en 

standard wikia med hyperlänkar som undersökningsdeltagaren själv skulle klicka igenom. 

Detta upplägg lades åt sidan då det skulle kunna vara för tidskrävande i själva intervjun, vilket 

skulle kunna leda till att stora delar av värdefull data som hade kunnat ge svar på 

frågeställningen (se kapitel 3) kunde gå förlorad om det är så att undersökningsdeltagaren 

tappar intresse på grunda av textmängden.  

Alla tre karaktärerna är av samma kön (man) för att det inte skulle uppstå några alldeles för 

uppenbara skillnader som skulle kunna påverka den data som samlades in. Ålder för 

karaktärerna är aldrig specificerat i artefakten, men det antyds vid vissa tillfällen, speciellt 

beroende av hur långa och hur mycket information som finns i de två första delarna av varje 

karaktär.    

4.2.1 Karaktär A 

Karaktär A, den så kallat milda karaktären, baserades på karaktärer med ”giriga” 

karaktärsdrag, det vill säga karaktärer vars största drift var att erhålla stora summor pengar 

eller stor framgång. Karaktärer som låg till grund för A var Gordon Gekko (Wall Street 1987), 

J.R. Ewing (Dallas 1978-1991) och Hans Gruber (Die Hard 1988). De drag som dessa 

karaktärer har gemensamt, utöver girighet, är förmågan att beräkna sina motståndares 

handlingar och aktivt anpassa sin situation för att gynna dem. 

Mycket tid lades på att hitta en bra balans mellan girighet, egoism och självsäkerhet för A, 

vilket var något av en utmaning då det bara är en karaktärsbeskrivning som finns med i 

artefakten, ingen dialog som skulle kunna visa upp dessa egenskaper. Därför ligger vikten på 

hur A behandlar människor i sin närhet, speciellt familj och vänner. 

Sammanfattningsvis hade A en relativt normal barndom och arbetade hårt för att komma 

någonstans i världen. Det som gör A till en antagonist är det faktum att han med åren blev 

girigare och girigare, och tvekade inte att bryta lagar för att få det han ville ha (se appendix D).   

4.2.2 Karaktär B 

Karaktär B, medel karaktären, hade fokus på diskrimination och orättvisor. De karaktärer som 

låg som grund för B får sin drivkraft från diskrimination vid olika tillfällen i, eller helt enkelt 

hela, livet. Den största influensen hade Magneto från X-men men eftersom X-men är en 

franchise, har Magneto framställts på en mängd olika sätt. I förundersökningen framkom det 

att filmversionen av Magneto (X-men 2001 – pågående), spelad av Sir Ian McKellen hade 

störst popularitet och blev därför den version som låg till grund för B. En annan karaktär som 

B baserades på var Lord Voldemort (Harry Potter 2001 - 2011). Något som dessa karaktärer 

har gemensamt är att de påverkats av händelser i deras barndom eller tonår, något som även 

reflekteras i karaktär B’s beskrivning där barndomen är ”tyngre” än karaktär A’s.  

Drag från Makishima Shogo, antagonisten från anime-adaptionen av Psycho-Pass (2012-

2013) är närvarande i B, då dessa båda karaktärer försöker frigöra ett, vad de anser vara, 

korrupt samhälle genom mindre ädla handlingar. Både B och Makishima stävar efter att 

uppnå en utopi där människor lever fritt utan samhällets förtryck.  
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Figur 6 Utdrag från artefakten, bild med tillhörande text för karaktär B 

Uppväxt i ett industriellt samhälle, hos en fattig familj som ansågs vara av fel sort, utvecklade 

B ett hat mot sina övermän och strävade efter att ta sig upp i samhället för att sedan rasera 

det. Han anser att hela samhället behöver en reform för att kunna blomstra och nå sin fulla 

potential (se appendix E).  

4.2.3 Karaktär C 

Karaktär C hade mycket fokus på mental instabilitet och plågsamma levnadsförhållanden, 

men även på avsaknaden av sympati och empati hos en människa. En av nyckelkaraktärerna 

som ligger till grund för C är Vaas Montenegro (Far Cry 3 2012) som är känd bland seriens 

fans för att vara hänsynslös och mycket brutal i sina handlingar. Detta i kombination med 

Hannibal Lecter (The silence of the lambs 1991) och Joffrey Baratheon (Game of thrones 2011 

– pågående) gjorde C till en karaktär som var svårare att definiera och visa upp i artefakten i 

och med restriktioner i textmängd och textform.  

I artefakten är C en emotionellt ärrad person som växte upp med en frånvarade far och utan 

en mor. Under sin uppväxt utsattes han för övergrepp från sin lärare vilket formade hela hans 

syn på mänskligheten (se appendix F).    

4.3 Intervjuunderlag 

Inledningsvis tog endast underlag tätt knutet till frågeställningen fram. Utöver frågor om ålder 

och könsidentifikation, var följande frågor de första som togs fram: 

 Har du någon eller några favoritantagonister?  

 Vilka karaktärsdrag anser du att en bra antagonist ska ha?  

  Tycker du att det är viktigt att antagonisten är någon som du kan sympatisera med? 

Ger detta dig en bättre upplevelse av berättelsen?  
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Dessa frågor var endast till för den senare delen av intervjun, den mer frispråkiga delen. Till 

själva artefakten togs det fram frågor som fokuserade på artefaktens innehåll. Frågorna 

handlade mycket om hur de olika karaktärerna upplevdes av deltagaren, om hen kunde 

identifiera några specifika karaktärsdrag och om vilken av de tre karaktärerna hen tyckte bäst 

om. Genom att ställa dessa frågor och sedan jämföra svaren med svaren på den frispråkiga 

delen av intervjun skulle det kunna upptäckas mönster i vilken sorts antagonister som 

deltagaren föredrar.  
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5 Genomförande 

5.1 Pilotstudie 

För att kontrollera artefaktens funktionalitet samt intervjufrågorna utfördes en pilotstudie 

som innefattade tre separata intervjuer.  

I den första intervjun användes nästan bara frågor i som fokuserade på artefakten och vilka 

karaktärsdrag deltagaren föredrog hos en antagonist, samt om hen hade någon eller några 

favoritantagonister. Det upptäcktes tidigt i intervjun att det behövdes fler frågor som kunde 

ge en mer tydlig bild av vilka karaktärsdrag som deltagaren faktiskt ville ha, då hen hade svårt 

för att själv komma på och se vilka drag som antagonister hen kände till hade. Det märktes 

även att mängden text i artefakten behövde minskas och göras mer tydlig när det gällde vilka 

karaktärsdrag som fanns i varje karaktär. Intervjun föll inom den uppskattade tidsramen 60 

minuter (se kapitel 3.1.1), vilket kan ha varit lite för länge för att hålla intervjun produktiv. 

Större delen av tiden gick åt för deltagaren att läsa igenom artefakten, vilket var väntat. Detta 

styrkte då att mängden text i artefakten behövde minskas eftersom det inte lämnade 

tillräckligt med tid för deltagaren att svara ingående på de efterföljande frågorna.  

Till den andra intervjun skapades ett dokument innehållande 45 personlighetsdrag (se 

appendix B), baserad på samma förundersökning som artefakten (se kapitel 4.1), för att kunna 

ge deltagare exempel på vilka personlighetsdrag en antagonist ofta besitter. Textmängden i 

artefakten minskades även ner för att försöka lyfta fram de väsentliga detaljerna och delades 

även in i minde stycken. Detta gjorde dock att de tidigare tre delarna flöt ihop mer och det var 

inte längre tillräckligt för att ifrågasätta var del för sig. Frågeformuläret som tillhörde 

artefakten gjordes därför om och de onödiga punkterna togs bort (se appendix C).  Även några 

andra frågor som handlade om deltagarens definition av antagonister. Dessa förändringar 

mottogs positivt, speciellt listan med personlighetsdrag. Utöver att deltagaren fick titta på 

denna lista, så fick hen även ringa in vilka drag som var mest önskvärda i en antagonist.  De 

nytillkomna frågorna i den senare delen av intervjun ledde till att en större mängd data 

samlades in, men det visade sig att ordningen på frågorna behövdes ändras om för att få ett 

mer logiskt flöde och en smidigare intervju. I och med förändringarna i artefakten blev den 

delen av intervjun kortare och lämnade mer rum för deltagaren att svara på de nytillkomna 

frågorna.  

Den sista intervjun som räknades in i pilotstudien varade cirka 35 minuter, och fokuserade på 

att testa ordningen på intervjufrågorna som inte rörde artefakten. Tidigare i de andra 

intervjuerna var det tydligt att ordningen på frågorna behövde ändras efter hand som ny frågor 

lades till i intervjuunderlaget. I den sista intervjun i pilotundersökningen fick de en mer logisk 

ordning (se appendix A) som drev intervjun framåt.  

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att deltagaren informerades om vad undersökningen handlade om, 

upplägget förklarades samt hur deras svar skulle användas i examensarbetet och att detta efter 

godkännande skulle publiceras. Deltagaren informerades även om att intervjun kunde 

avbrytas närhelst som hen vill det och att allt som sades i rummet skulle stanna mellan 

deltagaren och intervjuledaren. 
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Efter denna information startades artefakten och deltagaren förseddes med formuläret och 

penna. Under denna del av intervjun fick deltagaren själv bestämma i vilken takt denne läste 

och svarade på enkäten. När deltagaren kände att hen var klar och hade avslutat alla delar av 

artefakten och alla delar av formuläret, stängdes datorn med artefakten ner och 

intervjuledaren samlade in formuläret. Efter att ha tittat på frågorna som deltagaren fyllt i, 

bads deltagaren att motivera och förklara sina svar. Denna del varade fram till dess att hela 

formuläret var förklarat.  

Efter detta fortsatte intervjun med ett mer fritt intervjuunderlag som baserats på 

frågeställningen och pilotstudien. Denna del uppmuntrade till längre och mer fria svar från 

deltagaren. Intervjuunderlaget var det sista som togs upp under intervjun. 
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökning 

Denna undersökning ämnar att svara på frågeställningen som ställdes i kapitel 3: Vilka 

karaktärsegenskaper bör en antagonist inom ett narrativt medium besitta för att tilltala 

mottagaren? 

Undersökningen fördes under ett tidsspann av tre veckor och totalt deltog 25 respondenter av 

olika könsidentiteter och ålder. Uppdelningen av kön var 14 män och 11 kvinnor, och åldern 

på respondenterna var mellan 15 och 26 år.  Det var från början planerat att större delen av 

respondenterna skulle vara studenter vid Högskolan i Skövde, men detta ändrades för 

möjligheten att samla in en större mängd data för analys.  Respondenterna har olika bakgrund 

och nivå på sin utbildning, samt olika erfarenheter och preferenser av narrativa medier.  

Intervjuerna skedde inte på en permanent plats, utan anpassades utifrån respondenternas 

tillgänglighet. Dock var gemensamma faktorer för platserna att respondenterna satt vid ett 

bord i ett stängt rum tillsammans med intervjuledaren för att undvika utomstående 

störmoment.  Intervjuerna fortlöpte så som det beskrivits i kapitel 5.2.  

Varje respondent erhöll ett nummer som representerade dem och numret hörde ihop med 

vilken intervju det var i ordningen (till exempel: ”respondent 2”), detta för att kunna hålla isär 

de olika respondenterna och fortfarande bevara deras anonymitet.  

Intervjuerna tog ungefär 30-35 minuter att genomföra och den största delen av tiden gick till 

att intervjudeltagaren gick igenom artefakten och svarade på det tillhörande formuläret.  De 

frågor och formulär som deltagaren fick svara på finns i appendix A och C.  

Den data som samlades in under intervjutillfällena kommer att analyseras och på vissa 

aspekter jämföras med den data som samlades in under förundersökningen (se kapitel 4.1) för 

att ge en bild av vad som mottagare av narrativa medier uppskattar och förväntar sig av en 

antagonist, inte för att plocka fram en modell för en perfekt antagonist.  

6.2 Resultat  

Som tidigare nämnt var intervjuerna uppdelade i två moment: artefakt och semistrukturerad 

intervju som skulle komplettera artefakten. Artefaktens upplägg finns förklarat i kapitel 4.2 

och intervjuupplägget i kapitel 5.2. Resultatet av de 25 intervjuerna kommer att presenteras 

här för att sedan analyseras i kapitel 6.3.  

Utav de tre karaktärerna som ingick i artefakten (se kapitel 5.2) fick karaktär B och C störst 

gillande av respondenterna, då endast 2 respondenter föredrog karaktär A framför B och C, 

medan B föredrogs av 11 och C av 12.  

Vid frågan angående om informationsmängden i artefakten var tillräcklig för att deltagaren 

skulle förstå karaktären, svarade majoriteten ja på samtliga karaktärer förutom karaktär A, 

där många av respondenterna önskade mer information angående karaktärens senare liv. 

När respondenterna skulle ange vilka personlighetsdrag som de helst såg hos en antagonist 

hade de en lista av personlighetsdrag till hjälp (se appendix B), som de flesta läste igenom och 

plockade drag från, men det uppkom nya drag i intervjuerna. De drag som nämndes mest var 
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”intelligent”, ”hänsynslös” och ”listig”. Deltagarna nämnde drag som ”excentrisk”, ”självgod”, 

”sarkastisk” och ”oförskämd”, men inte i samma utsträckning som de tidigare nämnda 

karaktärsdragen.  

I den semistrukturerade intervjun följde sedan ett antal frågor angående hur respondenterna 

ser på, uppfattar och vad de vill ha hos en antagonist. I tabell 2 finns en sammanställning av 

de antagonister som nämndes som svar på frågan ”har du någon eller några favorit 

antagonister?”. Vissa karaktärer nämndes mer än en gång, men representeras endast en gång 

i själva listan. Antagonisterna är listade utan någon speciell ordning, utan bara slumpmässigt. 

Tabell 2 Lista över de antagonister som nämndes under intervjumomentet  

Antagonist Titel Medium 

The Guvenor The Walking Dead Tv-serie 

Moriarty Sherlock Tv-serie 

Dracula Dracula Bok 

Orihara Izaya Durarara!!! Manga 

Klaus The Walking Dead Tv-serie 

Arthas Warcraft Dataspel 

Sauron Sagan om ringen Bok-serie 

Jack Torrence The Shining Film 

Hannibal Lecter Silence of the Lambs Film 

Loke Thor (franchise) Film 

Sasuke Naruto Anime-

serie 

Darth Vader  Star Wars  Film 

Khan Noonien 

Singh 

Star Trek II: The Wrath of 

Khan 

Film 

Severus Snape Harry Potter (franchise) Film 

Vaas Montenegro Far Cry 3  Dataspel 

Father Noragami Manga 

Magneto X-men (franchise)  Film 

Milady de Winter De tre musketörerna Bok 

O-Ren Ishii Kill Bill Film 
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Catherine Tramell Basic instinct Film  

Hans Gruber Die Hard Film 

 

När det kom till frågan om antagonistens närvaro i narrativet var det en liten del av 

respondenterna (8 st) som tyckte att antagonisten inte behövde vara närvarande under 

narrativet. Deras synpunkter var baserade på ett stort intresse av att titta på kriminalfilmer, 

där det inte avslöjas vem antagonisten är förrän i slutet av filmen. Resterande tyckte att det 

var viktigt att antagonisten gjorde sin närvaro känd, inte alltid genom att vara fysiskt 

närvarande utan mer genom handlingar som var synliga för mottagaren, om det drev 

narrativet framåt.  

Angående antagonistens mål med sina handlingar, tyckte majoriteten av respondenterna att 

det var viktigt att antagonisten hade ett tydligt mål som drev narrativet framåt. Under svaret 

till denna fråga dök det ofta upp tankar kring hur ädla en antagonists mål kunde vara och hur 

långt antagonisten kunde gå innan talesättet ”ändamålet helgar medlen” slutade gälla. Många 

av respondenterna kom själva fram till att det tog väldigt mycket för att talesättet skulle sluta 

gälla. 

6.3 Analys  

När respondenterna som föredrog karaktär A framför de övriga två, ombads beskriva varför 

de föredrog A, svarade båda att de föredrog att karaktären inte hade ett våldsamt förflutet utan 

verkade vara en mer intellektuell motståndare. Detta återkom även i de båda respondenternas 

svar i den senare intervjun. Av de övriga respondenterna förklarade 4 att de inte fann A 

intressant nog på grund av att karaktären var för alldaglig och inte hade samma extrema 

omständigheter som de övriga två karaktärerna.  

Jag tycker att de antagonister som verkar vara helt ofarliga är de som man 

borde se upp för. De är ibland de som är hemskast och farligast, speciellt om de 

har en hög intelligens eller är väldigt kunniga. 

Respondent 3, angående karaktär A  

Karaktär B, som är en karaktär från en, i sin fiktiva värld, mindre accepterad samhällsklass 

och ras, och har därför upplevt orättvisor i sitt liv. Detta tilltalade 11 av respondenterna som 

vid frågan om varför de föredrog B, antydde att de kände sympati för karaktären även om 

denne i ett senare stadium i livet fyller rollen som antagonist. Majoriteten (7 st) av 

respondenterna kände att karaktären endast försökte hjälpa andra i samma situation, men att 

det gjordes på ett sätt som inte skulle vara accepterat av samhället.  

Han försökte bara göra det som är rätt, men det blev bara lite fel när han gjorde 

det. Men på något vis får den där staden faktiskt skylla sig själv när de 

behandlar folk på det där viset.  

Respondent 18, angående karaktär B  

Detta är då ett tydligt exempel på att ”ändamålet helgar medlen”, något som är förekommande 

i narrativ med antihjältar som protagonister. Som tidigare nämnt kom många av 

respondenterna fram till att det tog mycket innan detta talesätt slutade gälla. I sitt resonerande 
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kring detta drog 6 av respondenterna paralleller mellan just antagonister och protagonister 

som identifieras som antihjältar inom populärkulturen, detta på egen hand, medan resterande 

19 inte nämnde antihjältar överhuvudtaget.  

För mig är det viktigt att antagonisten har ett mål som är värt att kämpa för 

eller emot, beroende på vilken sida jag står. Men detta påverkar inte bara hur 

jag ser antagonisten, utan även hur själva handlingen blir. Om det inte finns en 

bra antagonist med ett bra mål blir inte handlingen bra och jag vill ha en bra 

handling om det ska vara värt att se på serien eller filmen. 

Respondent 1, angående antagonistens mål  

Den karaktär som skulle framställas som mest extrem var karaktär C som framställdes om en 

misshandlad och fångad ung man, och var även den som fick störst gillande hos 

respondenterna, just på grund utav de extremer som karaktärens del i artefakten visade upp. 

Den återkommande responsen för karaktären var ”det var ju synd om honom”, vilket var den 

ungefärliga responsen hos 8 av de 12 svarande av de som föredrog karaktär C. Detta pekar på 

att mottagarna kände sympati för karaktären, trots att karaktär C var den som räknas som 

mest extrem av de tre karaktärerna och enligt ADT inte skulle frambringa någon form av 

’affection’ från mottagaren. 

Alltså, det här var en bra och mörk karaktär. Han hade ju anledning för det han 

gjorde också, guvernanten had it coming om man säger så, och det formar ju 

hur han blir senare också. Det här kan nog vara en karaktär som får ett väldigt 

dramatiskt slut när det väl kommer. 

Respondent 11, angående karaktär C  

Artefakten använder sig främst av Lee och Shapiros (2014) rationalistsekvens, det vill säga att 

mottagare får information om karaktären (bakgrund) och sedan sker något som får karaktären 

att agera (en vändpunkt), och utefter detta bedömer mottagaren om handlingen är moraliskt 

godtagbar eller inte. Denna sekvens gör det möjligt att väcka större sympati för antagonisten 

hos mottagaren, vilket visade sig i både karaktär B och C. Båda karaktärerna hade en bakgrund 

som kan anses vara olycklig (B var från en lägre klass i samhället och C förlorade sin mor vid 

en ung ålder samt misshandlas av sin guvernant) och detta var något som framgick tydligt i 

artefakten (se appendix E och F). Alla deltagare i undersökningen reagerade på dessa 

karaktärers bakgrund och berättade tydligt att de inte tyckte att karaktärerna förtjänade en 

bakgrund som denna, även om det var 2 av dem som föredrog karaktär A framför B och C.  

En av de centrala frågorna i själva intervjun var ”Hur vill du helst att en antagonist ska vara 

personlighetsmässigt?”, en fråga som var direkt kopplad till frågeställningen Vilka 

karaktärsegenskaper bör en antagonist inom ett narrativt medium besitta för att tilltala 

mottagaren? och denna fråga skulle kunna leda till en mängd olika svar, men det fanns mer 

likheter än olikheter i de 25 respondenternas svar.   

Många av dem ville ha antagonister som skiljde sig från mängden, var minnesvärda. 

Återkommande svar var som tidigare nämnt ”intelligens” och ”hänsynslös”, men ett svar som 

också var återkommande men inte fanns på listan över personlighetsdrag var ”mänsklig”.  För 

många av respondenterna var det viktigt att antagonisten kunde känna och uppföra sig som 

en riktig människa. Detta svar ledde till en utveckling av svaret för många av respondenterna, 

angående huruvida viktigt det var att karaktären väckte sympati hos mottagaren eller inte. Det 
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framgick för mer än hälften av respondenterna att de tyckte att en antagonist som väckte 

känslor, både positiva och negativa, hos mottagaren var att föredra över en antagonist som 

endast fanns till för sakens skull.  

Jag har många antagonister som jag absolut hatar, och sen har jag även de som 

jag älskar att hata. De gör mig frustrerad eller arg ibland, men en del av mig 

verkligen älskar att de kan göra det. För mig är det nog väldigt viktigt att jag 

inte bara känner något för protagonisten, utan även för antagonisten och det 

kvittar egentligen om det är positiva eller negativa känslor, bara det finns något 

där funkar det för mig.  

Respondant 21, angående känslor för antagonister   

Den undersökning som presenterades tidigare i detta kapitel har ett flertal punkter 

gemensamt med den förundersökning som skedde i samband med skapandet av artefakten 

(se kapitel 4.1). Till båda undersökningarna samanställdes två tabeller (tabell 1 och 2) och det 

tål att nämnas att många av de karaktärer som nämndes i tabell 1 (den tabell som tillhör 

förundersökningen) återkommer i tabell 2 som sammanställdes utifrån 

undersökningsdeltagarnas svar på frågan ”har då någon/några favoritantagonister?”. Att vissa 

antagonister återkommer i båda listorna antyder att dessa antagonister faktiskt har en 

popularitet hos mottagare och kan besitta drag som uppskattas av mottagarna, även om det 

inte är de drag som har angivits ensamstående i undersökningen. Hur man än ser på det kan 

redan etablerade karaktärer brytas ner i mindre beståndsdelar och jämföras med varandra för 

att få fram ett mönster i listorna.  Genom att observera respondenternas svar på frågan ”har 

du någon/några favorit antagonister” och jämföra detta svar med frågan om vilken av de tre 

karaktärerna i artefakten de föredrog, kan det ses mönster, men även avvikelser i deras svar.  

Att samma antagonister dyker upp i både tabell 1 och 2 är egentligen inte någon tillfällighet. 

Båda tabellerna är baserade på vilka antagonister allmänheten föredrar och det går inte att 

neka att detta är en produkt av de informationskanaler som mottagarna har tillgång till. Vad 

en mottagare har tillgång till för narrativ och medium spelar säkerligen roll när det kommer 

till vilka karaktärer, och i till en viss grad vilka karaktärsdrag, som mottagaren föredrar.  

6.4 Slutsats  

Den data som utvunnits ur denna undersökning pekar på att de mottagare som deltog i denna 

undersökning för tillfället föredrar antagonister som besitter karaktärsegenskaper som 

”intelligens”, ”kunnighet” och ”hänsynslöshet”. Något som även uppskattas från mottagarnas 

sida är karaktärer som kan väcka känslor hos dem, både positiva och negativa, då detta kan ge 

dem en djupare upplevelse av narrativet. I de båda tabellerna som sammanställts går det att 

finna karaktärer som besitter dessa egenskaper, vilket styrker det resultat som utvunnits ur 

den insamlade datan för denna undersökning. 

Varför just dessa karaktärsdrag och karaktärer är de som är populära hos mottagarna kan det 

bara spekuleras om, men om man utgår från de filmer, serier och andra narrativ som just nu 

finns tillgängliga och är populära inom olika mediekanaler, kan man se likheter i 

karaktärernas personligheter, vilket kan betyda att skapare av narrativa medier har hittat en 

formel för antagonister (och även andra karaktärer) som fungerar och har ett 

underhållningsvärde som är så pass stort att narrativet kan fortsätta.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Denna undersökning ämnade att hitta karaktärsdrag hos antagonister som mottagare av 

narrativa medier uppskattar och vill se hos framtida antagonister. Undersökningen 

genomfördes främst för att ta reda på vilka trender som finns hos antagonister idag, men även 

för att det i dagens läge inte finns nästintill ingen forskning på samband och relationer mellan 

mottagare av narrativa medier.  

För att undersöka detta utfördes en kvalitativ intervjustudie med 25 deltagare, både kvinnor 

och män, i åldern 15-26 år med olika bakgrund och erfarenhet av narrativa medier. Även en 

förundersökning genomfördes i samband med uppstarten av studien, där ett antal forum och 

topplistor som behandlade ämnet antagonister besöktes och data från dessa angående vilka 

antagonister som var populära samlades in. Denna data låg sedan till grund för en artefakt 

som skapades för att ge svar på frågeställningen: Vilka karaktärsegenskaper bör en 

antagonist inom ett narrativt medium besitta för att tilltala mottagaren? 

Artefakten bestod utav 3 karaktärer i text som representerade olika karaktärsegenskaper som 

antagonister kan besitta. Studiens deltagare fick läsa igenom de tre texterna och sedan svara 

på frågor som var knutna till karaktärerna i artefakten. Efter detta följde ett antal generella 

frågor kring ämnet antagonister. Artefakten och intervjufrågorna skapades med tanken att de 

två momenten skulle komplettera varandra för att utvinna så mycket data som möjligt från 

respondenterna; artefakten skulle ge konkreta exempel medan intervjun skulle ge en djupare 

insikt i respondenternas tankar kring antagonister.  

Resultatet visade att karaktärsegenskaper som intelligens, kunnighet och hänsynslöshet är 

karaktärsdrag som mottagare av narrativa medier tilltalas av. Det finns naturligtvis andra 

karaktärsegenskaper som kom upp in undersökningen, men de tre som nämndes var de som 

oftast nämndes av respondenterna i undersökningen, samt i förundersökningen.  

7.2 Diskussion 

Även om det går att se vissa mönster i den insamlade datan och att frågeställningen faktiskt 

har fått ett svar, hade undersökningen behövt vara mer inriktad mot en specifik målgrupp för 

att kunna ge ett mer säkert svar på frågeställningen, samt att den hade innefattat mer säker 

data, och gjorts om till en mer kvantitativ studie än en kvalitativ.  

I nuläget kan det bara dras generella slutsatser till frågeställningen, och det är inte riktigt nog 

för att vara riktigt säker på resultatet. Om denna undersökning skulle förts en gång till skulle 

ett narrativt medium fastställts för undersökningen, inte försökt få en generell insamling. Det 

samma skulle ha gjorts med målgruppen. Det går att argumentera att målgruppen är centrerad 

kring män och kvinnor i åldrarna 15-26, men detta är en alldeles för bred målgrupp ändå. Mer 

gynnande för undersökningen hade varit att göra begränsningar med ålder, kön och relation 

till det narrativa mediet, till exempel: Män mellan 20-30 som har en vana att spela narrativa 

spel i genren fantasy föredrar de här karaktärsdragen hos antagonister. Denna 

kombination hade begränsat betydligt mer och gett ett mer specifikt svar på frågeställningen 

och kan med fördel användas och se ifall det finns några skillnader mellan andra grupper. 

Detta togs i åtanke tidigt i utvecklingen av studien, men lades åt sidan i och med att risken att 
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mängden data skulle vara för liten för analys fanns.  Alla respondenterna hade någon gång i 

sina liv kommit i kontakt med antagonister i någon form, men deras erfarenheter av narrativa 

medier var väldigt olika. Detta har påverkat resultatet och get en stor spridning på svaren för 

vissa frågor i undersökningen.  

Nackdelen med att använda en kvalitativ undersökningsmetod för att undersöka 

frågeställningen ligger i mängden intervjuer som kunde genomföras. Även om 25 intervjuer 

(och ytterligare 3 intervjuer för pilotstudien) kan anses vara ett acceptabelt antal för en så pass 

kort undersökning, är det inte tillräckligt för att ge ett mer generellt svar på frågeställningen, 

vilket hade behövts för att bemöta den väldigt generella frågeställningen. För en frågeställning 

som är så pass bred som den som undersöks, hade det krävts en mer omfattande kvantitativ 

undersökning, helst en enkätundersökning, där den framtagna enkäten kan nå så många 

individer som möjligt. Detta hade gett en större mängd data att analysera, samt hade varit 

lättare att dela upp och gruppera än den data som samlades in i denna undersökning. Om 

undersökningen hade varit kvantitativ istället för kvalitativ, hade det varit lägre krav på att ha 

en specifik målgrupp, utan datan hade helt enkelt sorterats utefter faktorer som kön, ålder och 

narrativt medium. 

Vid första anblick finns det få logiska samband mellan den angivna bakgrunden (se kapitel 2) 

och den faktiska undersökningen. Anledningen till detta är att undersökningen fick till viss del 

göras om under det praktiska momentet (se pilotstudien i kapitel 5.1) och det fanns svårigheter 

med att få med all information som fanns i bakgrunden till det projektarbete som faktiskt 

gjordes, vilket gör att varken artefakten eller bakgrunden fyller sin funktion till fullo.  

I det tidiga stadiet av arbetet med undersökningen var tanken att undersökningen skulle 

fokusera på den känslomässiga inverkan en antagonist kan ha på en mottagare av ett narrativt 

medium, men detta ändrades efter hand som frågeställningen tog form. Efter att detta har 

tillkännagivits kan det möjligtvis ses ett mer logiskt samband mellan de olika ämnen som tas 

upp i arbetets bakgrund. Men detta betyder inte att innehållet i bakgrunden har varit helt 

irrelevant för utformningen av den undersökning som faktiskt genomfördes. Utan denna 

bakgrund hade frågeställningen sett annorlunda ut och undersökningen hade inte varit den 

samma.    

Det tåls att säga att ordvalen för en del av frågorna i intervjun inte var optimala, till exempel 

angående frågan angående favoritantagonist. Bara ordet favorit är laddat med olika 

betydelser redan i sin standardform, och sedan placera det ihop med ordet antagonist kan 

väcka en förvirring hos deltagaren.  

Det går inte att utelämna den felmarginal som är den mänskliga faktorn. Det finns ingen 

garanti för att de svar som deltagarna uppgav i intervjun skulle vara samma svar om hen 

ombads delta i en liknande studie. Om deltagaren inte hade vana med att bli intervjuad kan 

hen undermedvetet försökt ge de svar som hen förväntar sig att intervjuledaren och 

undersökningen vill ha. Så länge som en undersökning involverar människor kommer det att 

finnas en form av felmarginal eftersom det aldrig är helt säkert att kommunikationen mellan 

deltagaren och intervjuledaren är felfri. Detta leder då även till att intervjuledaren, trots att 

hen kan ha haft möjlighet att ställa följdfrågor, fortfarande kan ha misstolkat eller missförstått 

vad det var deltagaren menade med sitt svar.  
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Men det går inte att neka till att undersökningen faktiskt lyckades med att få fram ett resultat, 

även om den är för bred och inte till fullo den undersökning som den tänktes vara i 

utvecklingsstadiet.  

7.3 Framtida arbete 

Det finns många komponenter som behövs för att ett narrativ ska anses vara bra eller väl 

fungerande, och denna studie kan inte ens börja täcka det som behövs forskas om angående 

antagonister.  

Det är logiskt att mottagarens relation till protagonisten är det som står i fokus när det 

kommer till forskning och arbete angående mottagare och karaktärer, men det gör att 

antagonisten hamnar i skymundan och förblir officiellt outforskad. Den hjälp som en 

aspirerande utvecklare av narrativ kan få angående antagonister handlar endast om en 

bråkdel av det som verkligen behövs. Det fattas information inom fältet angående mottagare 

och antagonister.  

Därför skulle denna studie kunna väcka ett intresse för andra studier som behandlar 

antagonister, då det är till fördel för många utvecklare av narrativa medier att veta vad 

mottagare vill ha och hur en antagonist påverkar dem genom narrativets gång. Hur man än 

ser på det, är det till utvecklares fördel om de vet vad mottagare vill ha, inte bara hos en 

protagonist eller en handling, utan även hos antagonisten som utgör motståndet och påverkar 

konflikten i narrativet.  
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Appendix A -  Intervjufrågor 

 

 Vilket kön identifierar du dig med? 

 Hur gammal är du? 

 Vad är din definition av en antagonist? 

 Har du ibland svårt att avgöra vem eller vilka som är antagonister när du tar del av en 

berättelse? 

 Har du någon eller några ”favorit” antagonister? I så fall vem/vilka? 

 Hur vill du helst att en antagonist ska vara personlighetsmässigt?  

 Om du tänker efter, kan du se något mönster i antagonisternas personligheter i de 

filmer/tv-serier/spel/böcker du tar del av/följer/tycker om?  

 Hur viktig anser du att antagonisten är i en berättelse?  

 Tycker du att det är viktigt att antagonisten har ett tydligt mål? 

 Hur viktigt anser du att det är att antagonisten i en berättelse är 

aktiv/närvarande/synlig när du tar del av berättelsen?  
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Appendix B -  Lista över personlighetsdrag  

 Girig                                     Ängslig                                           Tankspridd 

 

 Stolt Glupsk Pedantisk 

 

 Bipolär Fanatisk Nyckfull  

 

 Aggressiv Sarkastisk Skrytsam 

 

 Pessimistisk Ångerfull Klantig 

 

 Stolt Strategisk Lat 

 

 Känslosam  Envis Känslokall 

 

 Lögnaktig Klumpig Realistisk 

 

 Lojal Självgod Paranoid 

 

 Optimistisk Arrogant Hemlighetsfull 

 

 Negativ Excentrisk Osjälvisk 

 

 Stökig Manipulativ Lögnaktig  

 

 Respektlös Självisk  Oförskämd 



 III 

 

 Destruktiv Hänsynslös Mystisk  

 

 Kärleksfull Hämndlysten  Mentalt instabil   
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Appendix C -  Frågeformulär 

Vänligen fyll i frågorna efterhand som du läst om karaktärerna. 

Karaktär 1/2/3. 

1. Vilka karaktärsegenskaper kunde du identifiera i karaktären? 

 

 

 

2. Tyckte du att du fick tillräckligt med information för att kunna förstå karaktären?  

 

 

 

 

 

3. Vad tyckte du om karaktären i allmänhet?  Ex. tråkig, intressant, mainstream.  
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Appendix D -  Karakär A 

 

 

 

 



 VI 

 

 

 

 



 VII 

Appendix E -  Karaktär B 
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Appendix F -  Karaktär C 

 

 



 X 
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