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Sammanfattning 
 

Detta är en studie vilken har undersökt huruvida en karaktärs kläder eller andra attribut 
påverkar betraktarens uppfattning om karaktären. Främst har indikationer på vilka 
stereotypa attribut som har störst inverkan eftersökts, kläder eller andra föremål och 
accessoarer? Fokus i undersökningen har således varit karaktärens visuellt applicerbara 
attribut, dess kläder och accessoarer, inte dess fysionomi, genus eller etnicitet. En 
kvinnlig figur utformad som en kentaur har använts som en form av klippdocka att 
applicera de olika attributen på. 

Nyckelord: Visuell stereotyp, rollstereotyp, karaktärsattribut, adaption, ikonografi. 
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1 Introduktion 
 
Det här arbetet studerar betraktares möjligheter att identifiera karaktärsroller genom att 
dessa designats efter visuella stereotyper. En remediering av antropomorfa mytologiska 
varelser har gjorts under projektdelen av arbetet. Till figurerna har stereotypa attribut 
adapterats, därefter har bilderna av dem använts vid utvärderingen av projektet. Arbetets 
frågeställning har kretsat kring hur karaktärsroller kan identifieras utan användning av 
beskrivande och förankrande text, animation eller spelmekanik. Främst har indikationer på 
vilka stereotypa attribut som har störst inverkan eftersökts, kläder eller andra föremål och 
accessoarer?  

I en japansk serietidning, eller manga kallad Centaur's Worries (Kei, 2011-) handlar historien 
om en tonåring och hennes vänner, samt världen omkring dem. Karaktärerna presenteras i en 
värld inspirerad av 1990-talets Japan och andra regioner från den verkliga världen. De 
använder fordon som existerar i den moderna världen, som bilar och tåg, byggnader och 
möbler är även de starkt inspirerade av konstruktioner från den riktiga världen. Karaktärerna 
i serien är inte människor utan olika varelser med varierande mänskliga drag som kentaurer 
vilka är varelser från grekisk mytologi med en mänsklig torso, armar samt huvud och en 
hästkropp istället för ett mänskligt bäcken och ben. Där finns även varelser med mänsklig 
kropp, men med djuröron och svansar, så kallade kemonomimi och andra varelser med till 
större delen mänskliga kroppar. 

Det finns inga människor med helt vanliga kroppar i serien, men samhället och de olika 
karaktärerna presenteras fortfarande som mänskliga i sina manér och vilken roll de har i 
samhället. Utan ord eller specifika poser kan läsaren urskilja att huvudkaraktären är en 
kvinnlig varelse och i de flesta scener bär karaktären en uniform vilket är ett stereotypiskt 
klädesplagg inom japansk skolgång, samt en skolväska vilket i sin tur ger läsare informationen 
att karaktären är en skolelev. 

Platsen som historien utspelar sig i, samt vilka roller de olika karaktärerna har inom 
berättelsen och det fiktiva samhället presenteras i serien genomgående via visuella stereotyper 
snarare än med en beskrivande text.  

Visuella stereotyper har använts inom otaliga verk genom olika media under historiens gång. 
Läsare, spelare och exempelvis filmpublik känner igen många av de stereotyper som har 
utvecklats i samhället och via media, till exempel muskulösa krigare, rultiga bagare och 
vårdslösa ungdomar. Många stereotyper baseras på tidigare erfarenheter och visuella intryck 
vilka har förstärkts inom media som filmer, böcker och spel. Arketyper som visualiseras blir 
gärna stereotypa. Till exempel, visa eller kloka gamla män och kvinnor, är svåra att gestalta 
utan att de genom visualiseringen också blir stereotyper? 

För denna undersökning har inspiration till artefakten huvudsakligen tagits från 
antropomorfa karaktärer i den japanska serietidningen, Centaur's Worries (Kei, 2011-) och 
karaktärer från den tecknade serien My little pony: Friendship is magic (Hasbro, 2010-). Vid 
skapandet av artefakten har teorier kring remediering och adaption samt ikonografisk analys 
använts i syfte att analysera kläder och föremål samt för att anpassa dem till 
karaktärsmodellen som kan liknas vid en klippdocka. 
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2 Bakgrund 

2.1 Termer och visuella intryck 

2.1.1 Grafisk stil på artefaktens illustrationer 
Den grafiska stilen som användes för det här arbetet är en stiliserad semirealistisk grafisk stil 
med inspiration hämtad från japansk manga. Stilen är tillräckligt detaljerad för att detaljer 
ska kunna urskiljas i bilderna men enkel nog att inte bli plottrig för betraktaren. Figurernas 
utstyrsel har varit i fokus, inte dess fysionomi. 

 

Figur 1 Kollage av Nilsson.N 

2.1.2 Visuella stereotyper 
Stereotypa rollgestaltningar är ett vanligt förekommande fenomen i alla delar av världen och 
personifieras av ett antal karaktäristiska drag. De används inom film, spel och annan media 
för att representera en karaktärs roll i verket, till exempel; en karaktär med välvårdat utseende 
och glasögon är stereotypiskt intelligent; en karaktär med många tatueringar, mycket muskler 
och rakat huvud är kriminell; en kvinnlig karaktär iklädd rosa, med blont hår, smink och 
skrikiga accessoarer är möjligen populär men inte särskilt smart och en rultig man med 
mustasch, svart hår och italiensk accent är en pizzabagare. 

Psykologen Perry Hinton (2003) skriver att stereotyper har tre viktiga psykologiskt 
påverkande komponenter som betraktare identifierar dem via: En viss egenskap som till 
exempel nationalitet eller etnicitet, kön eller ålder; ytterligare egenskaper som till exempel 
personlighetsdrag, längd och hårfärg, samt den stereotypa egenskapen ”den här 
engelsmannen, liksom alla engelsmän, är förtjust i traditioner” (Hinton, 2003 s.11-12). 
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Spelutvecklaren Katherine Isbister lägger i sin bok Better game characters by design även till 
stereotypens sällskap som en bidragande faktor i hur stereotyper kan uppfattas. Stereotyper 
är kraftfulla sociala verktyg och när väl en specifik stereotyps egenskaper har registrerats av 
en person så brukar dessa egenskaper vara de vilka aktivt söks efter eller uppfattas för att 
passa den stereotypa bilden, andra egenskaper som inte stämmer överens med stereotypen 
tenderar att sållas bort. Allt detta händer dock på en undermedveten nivå och kan inte aktivt 
påverkas av medvetna val eller attityder. Även om stereotyper kan ses som något negativt är 
de ändå ett viktigt verktyg i samhället då nya bekantskaper snabbt analyseras genom deras 
stereotypa drag och sparar tid samt resurser genom att bilda en uppfattning av personen man 
möter. Stereotyper är lätta att känna igen via deras kläder och beteende. De kan snabbt och 
lätt kännas igen om de bär en utstyrsel vilken är relaterad till en stereotyp och kan medvetet 
påverka hur de uppfattas av andra. De som designar spelkaraktärer har lätt för att ta till 
stereotyper då nya karaktärer skapas för spel eftersom spelaren snabbt och enkelt kan känna 
igen de stereotypa dragen och agera därefter (Isbister, 2006 s.12-16). Något som eftersträvats 
av karaktärsdesigners är att bryta stereotypiska karaktärsroller för att göra dem mindre 
förutsägbara, något som använts mycket inom senare spel och annan media för att engagera 
spelare, läsare och filmtittare och göra karaktärerna mer unika. Till exempel stereotypiska 
skolflickor i ett lugnt litet samhälle som är av andra raser än människor (Centaur's Worries), 
kvinnliga hjältinnor som räddar männen i nöd istället för män som räddar den klassiska 
kvinnan i nöd (Sailor Moon), godhjärtade demoner och onda änglar bland många andra. I 
strävan att skapa nya och unika karaktärer genom att byta ut några av de stereotypiska 
karaktärsdragen har nya stereotyper bildats från dessa och det finns idag inte många nya 
karaktärer som inte kan kännas igen som en eller flera stereotyper. 

Stiliserade visuella karaktärsstereotyper används ofta i filmer, böcker och spel för yngre 
brukare. Karaktären kan vara en stilisering eller karikatyr av en människa, ett djur eller ett 
annat antropomorft objekt vilket tillskrivs ett antal stereotypiska egenskaper. En racerbils 
stereotypiska egenskap i ett sådant sammanhang kan vara att den är röd och att den är 
benägen att köra i högre hastigheter än vanliga personbilar till exempel Rorri (Chapman 
entertainment, 2007-2010) eller Bilar (Disney, 2006), den röda färgen är även den officiella 
färgen för Italienska motorsportsbilar och kallas för "rosso corsa". Ett annat exempel på en 
stiliserad visuell karaktärsstereotyp är sköldpaddan vilken beskrivs som långsam och dess 
visuella kännetecken är grön hudfärg samt dess skal. 

Hinton nämner även ett exempel på ögonblicksbedömningar, till skillnad mot när det finns 
längre tid att bedöma möjligt resultat av ett val, där två personbilar har krockat och de visuella 
intrycken av karaktärerna främst nämns som en bas för utredningen ”en ung man körde den 
nya röda sportbilen och en äldre kvinna körde den äldre, mindre bilen ... körde den unge 
mannen för fort eller såg den äldre kvinnan inte den andra bilen?” (Hinton, 2003 s.84). 
Perceptionen av karaktärerna inblandade i situationen bedöms således utifrån stereotyperna, 
att yngre människor gärna kör för fort, särskilt om de har ett dyrt och snabbt 
fortskaffningsmedel, samt att äldre människor är troligare att ha försämrade sinnen som syn, 
hörsel, koncentrations-, eller reaktionsförmåga. Den första bedömningen i Hintons exempel 
utgår från beskrivningen av karaktärernas utseende, och vilka stereotypiska egenskaper som 
psykologiskt kopplas till dessa. Ponera att karaktärerna båda hade varit unga män i varsin röd 
sportbil? Alternativt om båda förare hade varit äldre kvinnor i äldre, mindre bilar? I båda 
fallen påverkas förmodligen en betraktares uppfattning om vad det är som hänt av de 
stereotypa förutfattade meningar hen bär på. 
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Stereotypen kopplad till de visuella intrycken i exemplet som Hinton nämner baseras på hur 
karaktärerna oftast presenteras i medier eller andra sociala sammanhang. Ett specifikt 
utseende tillskrivs ett antal egenskaper relaterade till ålder, kön, etnicitet, folkgrupp och andra 
faktorer. Med endast visuella egenskaper, det vill säga, en karaktärs utseende och posering, 
kan en stereotyp tillskrivas. Om en karaktär presenteras med grått hår och rynkor i ansiktet 
tillskrivs denne egenskapen gammal. Gråhårighet och rynkor är således en visuell stereotyp 
för ålderdom. 

I boken Stereotype accuracy: Toward appreciating group differences disskuteras uttrycket 
"the exaggeration hyphothesis" av psykologen Clark R. McRauley som menar att många 
fördomar om stereotyper kan vara felaktiga då de främst baseras på generaliseringar även om 
de till viss del även är verklighetsbaserade. Anledningen till att vissa grupper tillskrivs dess 
olika stereotypa attribut beror på att ett antal stereotypiska element är alltför vanliga inom 
gruppen men alltför ovanliga utanför gruppen för att ses som orelaterade till den stereotyp 
som associeras med gruppen. Samma stereotyper är återkommande inom olika kulturer och 
kan stämma mer eller mindre efter den generella bild som existerar om stereotypen beroende 
på hur den jämförs med olika element som kan ge positiva eller negativa associationer. Enligt 
McRauley verkar "the exaggeration hyphothesis" starkare om det finns en motiverande drift 
bakom identifieringen av stereotypa grupper, till exempel om den stereotypa gruppen är en 
fiende (Lee m.fl., 1996 s. 216-241). 

Visuell stereotyp beskrivs av Haake och Gulz (2008) i deras artikel Visual Stereotypes and 
Virtual Pedagogical Agents som, ”a number of visual attributes in a person that will make a 
majority of observers perceive the person as an illustration, or a typical instance, of a human 
group, a professional group, a social group, etc.” (Haake och Gulz, 2008 s.2). 

De menar att en karaktär kan tillskrivas ytterligare attribut baserat på karaktärens utseende. 
Dessa attribut är baserad på förväntningar relaterade till den visuella stereotypen som 
presenteras. Till exempel är utseendet och rollen relaterad till ”how he/she is likely to behave 
and to talk, what he/she can be expected to say or not say, what attributes and opinions he/she 
will be likely to have, etc.” (Haake och Gulz, 2008 s.2). Författarna menar alltså att även om 
karaktären inte presenterar fler egenskaper än de visuella intrycken så relateras dessas 
utseende till visuella stereotyper och dessa stereotypers roller. Som exempel förväntas det att 
en flygvärdinna ska vara en kvinna som är vänlig och tillmötesgående, medan en hantverkare 
förväntas vara en manlig karaktär med större kroppshydda och en saklig syn på sitt arbete. 

En visuell karaktärsstereotyp är således en visuellt presenterad karaktär som tillskrivs 
ytterligare stereotypiska egenskaper relaterade till dess visuella egenskaper. Anledningen till 
att det finns stereotyper är för att de är ett mentalt verktyg (för vår hjärna) vilket förenklar 
igenkänningsprocessen och spar mer tidskrävande resurser vid de tillfällen då en ny person 
eller en grupp av människor identifieras av hjärnan. Stereotyper används aktivt inom media- 
och modeindustrin bland andra, för att öka igenkänningsfaktorn bland konsumenter och 
potentiella kunder eller användare. 

I denna undersökning har visuella stereotyper använts som bas för skapandet av artefakterna 
vilka presenterades med klädesplagg, accessoarer, verktyg och möjliga vapen relaterade till 
olika yrkes- och samhällsroller bland andra, vilka är baserade på visuellt presenterade 
stereotyper. 
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2.1.3 Antropomorfa varelser 
I Svenska akademiens ordbok definieras ordet antropomorf som något människoliknande 
(Svensk ordbok, 2009 s.90). En skapelse som är antropomorf tillskrivs mänskliga element och 
egenskaper, som kroppsdelar, tankar, röster eller handlingar. Antropomorfism har 
förekommit sedan antikens Grekland, Egypten, men också andra civilisationer innan dessa. 
Djur, föremål och symboler har använts som förkroppsligade gudar eller monster, som 
kattgudinnan Bastet från egyptisk mytologi eller ormen i paradiset från den kristna mytologin, 
samt alla de former olika gudomar från grekisk och nordisk mytologi tog då de interagerade 
med vanliga dödliga. Inom japansk mytologi existerar olika föremål vilka besitter själar med 
mänskliga drag, som gudomar, djuriska, eller mänskliga själar vilka hemsöker olika föremål 
enligt Shintoismen. Antropomorfa karaktärer har även använts som karikatyrer i många olika 
verk, vilket Lars Vipsjö och Kevin Bergsten (2014) beskriver i ett exempel från 1800-talet där 
franske kung Ludvig Filip porträtterades i tidningar som ett päron och detta resulterade i 
pärongraffitti över hela staden. Namnet Grandville, en konstnär som levde under 1800-talet 
används för att beskriva en illustratör som använde sig främst av djurfysionomier ”en 
papegoja kan ses som en pratsam frisör och korpar flockas som asätare runt en döende 
kvinnlig frihetssymbol. Har inte karaktärerna själva djurhuvuden kanske de kommer ridande 
på djuren, i attacker mot frihetens förkämpar” (Vipsjö och Bergsten, 2014 s. 69-70).  

Antropomorfa karaktärer används mycket inom media riktat till barn och ungdomar. 
Karaktärernas mänskliga drag kan variera från en bil i filmen Home (Dreamworks, 2015) 
vilket uppvisar glädje samt sorg genom att grillen framför motorhuven ändrar form, till alla 
karaktärer i My little Pony (Hasbro, 1982) där de flesta karaktärer som visas är hästar med 
olika antropomorfa ansiktsuttryck och rörelsemimik, samt Bilar (Disney, 2006) där alla 
karaktärer i filmserien är olika fordon med ansikten och rörelsemimik som imiterar eller 
spelar olika roller i världen de lever i. Disney har även använt antropomorfa robotar, Wall-E 
(Disney, 2008) och lampor, Luxo Jr (Pixar, 1986), varav den sistnämnda endast har 
rörelsemimik, vilket visar att endast rörelser vilka härmar mänskligt beteende kan vara 
tillräckligt för att förmedla en karaktärs mänskliga drag och sinnesställningar. 

Figuren vilken skapades för artefakterna i undersökningen har varit av en antropomorf natur 
med djuriska- och mänskliga drag. 

2.1.4 Kläder som språk 
Kläder har sedan urminnes tider använts av människor i alla delar av världen och under dessa 
tider har olika kläder förmedlat information om användaren så som deras status eller 
yrkesroll. Enligt en dekonstruktion av kläder skriven av Roland Barthes (2013) så kan kläder 
som ett användningsområde delas in i tre olika fält; "protection, modesty, ornamentation" 
(Barthes, 2013 s.6). De tidigaste klädesplaggen som användes av människor var till för att 
värja sig mot kyla och bestod av djurhudar. Därefter utvecklades klädesplaggen till mer 
funktionella och dekorativa föremål. 

Bland annat nämner Barthes att romerska soldater använde ett stycke ull för att skydda sig 
mot regn, vilket alltså var ett plagg använt specifikt som ett slags skydd mot väder. En blomma 
i håret däremot, är en dekoration i ordets renaste form, så länge som det inte används i ett 
syfte vilket definierats av en folkgrupp eller ett specifikt sammanhang, till exempel i en bruds 
huvudbeklädnad eller bakom örat som romska kvinnor placerar dem (Barthes, 2013 s.7). 
Vidare förklarar han hur de olika individuella klädesplaggen inte betyder något i sig självt, 
utan kräver ett sammanhang under vilket de får en specifik betydelse. Då olika plagg 
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kombineras till en specifik utstyrsel får de en betydelse, och fungerar som en representation 
av den som bär kläderna. Dessa betydelser har definierats av sociala och funktionella 
sammanhang, samt klädernas utformning och material (Barthes, 2013 s.7). 

Barthes (2013) nämner bland annat att kläder talar ett språk, likt hur oral praxis, alltså ordval 
och tonläge, förmedlar information mellan människor genom ljud. Kläders språk, likt som 
talets språk, är definierat av normer och former vilka bestäms av olika institutioner och 
kulturer. Om ett specifikt element i talet eller klädesplagget ändras får det en annan betydelse 
än vad det först presenterade. Vidare förklarar Barthes att man kan undersöka och isolera 
olika sociala komponenter bland kläder, till exempel åldersgrupp, kön, klasser i samhället, och 
vilken del av världen de används. Den specifika anledningen till att olika klädesplagg och 
utstyrslar ser ut som de gör kan bero på att en social grupp använder kläderna för att relatera 
till sig själva och det de symboliserar, eller att den som skapar plagget utrustar det på ett 
sådant sätt att det får ytterligare funktioner. Kläder kan även representera en sinnesställning 
eller ett behov av tillhörande, som till en specifik grupp eller klass inom samhället och denna 
information kan avläsas genom en persons klädnad (Barthes, 2013 s.8-12). 

"Dress is, in the fullest sense, a 'social model', a more or less standardized picture of expected 
collective behavior; and it is essentially at this level that it has meaning." (Barthes, 2013 s.13). 
Klädesplagg och utstyrslar, samt relaterade objekt kommer i denna undersökning att 
användas i syfte att identifiera olika element av igenkännande av visuella stereotyper. Mer 
specifikt säger kläder och objekt mycket om en persons roll inom ett arbete eller inom 
samhället. 

Även andra föremål än kläder är av betydelse när man tolkar en visuell karaktär. Bredvid en 
illustration av ett antal föremål beskriver Vipsjö och Bergsten (2014 s. 86) möjliga 
associationer till de olika föremålen. 

Kläder, personliga accessoarer och vapen kan säga mycket om en karaktärs 
personlighet. Plommonstopet på engelska bowlern- eller derbyhatten, var i 
England tjänste- eller medelklassmannens huvudbonad under andra hälften av 
1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. I USA var hatten populär även bland 
grovarbetare som rallare och cowboys och kan ses i fotografier av såväl lagens 
långa arm som ökända förbrytare. En mindre batong kan få plats i en innerficka 
eller nedstucken i byxlinningen, vem kan tänkas ha en sådan? Kanske en 
civilklädd polis eller en skurk som rånar fulla sjömän i en gränd? Ett knogjärn 
kanske också passar in i den senare tidens utrustning, likaså fickpistolen som 
är kompakt, liten och tvåpipig utan magasin. Den är av Derringer-typ, fabrikat 
Remington. Revolvern är av fransk typ, en modell från 1892 kallad St. Etienne 
och används av militärer och poliser. Filthatten är av en mjukare och mer 
formbar typ än plommonstopet, den kanske också ur social synvinkel kan ses 
som mer arbetarklass? Någon kniv ser vi inte i bilden men beroende på vilken 
typ av sådan en person bär på går associationerna åt olika håll. En stilett säger 
en sak medan en traditionell fickkniv uttrycker något annat. 

Vipsjö och Bergsten (2014 s.86) 

Figuren som skapats för artefakten i den här undersökningen har avbildats med kläder och 
föremål relaterade till olika visuella stereotyper och yrkesroller. Föremålen har olika utseende 
och får ny betydelse beroende på sammanhanget de presenteras samt på vilket sätt de 
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kombineras. Vipsjös text är ett exempel som förklarar hur olika föremål kan tolkas och vilken 
betydelse de får beroende på vilken slags karaktär som använder dem. Föremålets ursprung 
och användningsområde är också väsentligt när det skall kopplas till en visuell stereotyp. 

2.2 Klippdockan som del av undersökningsmetod 
Denna studie har som del av undersökningsmetoden använt en och samma figur som klätts i 
olika utstyrslar och attribut. Figuren kan härigenom liknas vid en remediering av en 
klippdocka. 

Trasdockor, porslinsdockor och andra representationer av olika varelser är en leksak som har 
funnits under årtusenden. Det var först under det tryckta mediets tid och veckotidningar som 
en mycket billigare variant av dockan dök upp; nämligen klippdockan. En papperssida 
innehöll en illustration av en mänsklig karaktär, oftast en ung kvinna, samt ett antal 
klädesplagg och accessoarer. Fyrkanter, oftast presenterade av en svart ram, satt samman med 
de små illustrationerna. Illustrationerna klipptes ut från sidan och därefter kunde 
pappersdockan ”kläs” genom att vika in pappersflikarna på avsedda ställen så att 
klädesplaggen och accessoarerna satt fast på karaktären. De kunde lätt plockas av och på efter 
behag. Efter klippdockan, fördes mediet vidare genom digital media där en avatar i ett spel 
eller en hemsida används för att kläs upp genom olika attribut. De olika attributen, liksom 
pappersdockan, kan vara kläder och accessoarer, hårstilar, husdjur och andra objekt vilka 
appliceras på avataren. Hemsidan Gaiaonline.com (2016) presenterar den digitala 
klippdockan som en representation av hemsidans medlemmar, där användarna kan välja 
bland tusentals olika klädesplagg, accessoarer och föremål för att klä upp sin digitala version 
av klippdockan. 

Klippdockan remedierad och adapterad 

I studiens sammanhang kan remediering således kopplas historiskt till först den fysiska 
tredimensionella dockans byte av medium till en tvådimensionell klippdocka och sedan från 
denna variant till ett digitalt medium. Den digitala klippdockan har i undersökningen använts 
som tillvägagångssätt genom att karaktärsmodellen hela tiden är densamma. Modellen 
kommer inte att ändras visuellt med ny anatomi eller olika frisyrer, däremot kommer de olika 
lagren av kläder och accessoarer som skapas i programmet att appliceras på modellen likt 
kläder och accessoarer på en klippdocka. 

Klippdocka-liknelsen kan också göras med den metod som finns inom många spel där 
spelaren kan använda en avatar och klä upp den enligt deras egna önskemål. Spel som World 
of Warcraft (Blizzard, 2004), Second Life (Linden Lab, 2003), och Runescape (Jagex, 2001), 
är ett antal online-spel för många spelare där avatarerna kan ha många olika utseenden. Men 
även i spel där spelaren är ensam är det möjligt att ändra utseende på avatarerna. 

Remediering, är enligt Bolter och Grusin (2000) i deras verk Remediation: Understanding 
new media, bland annat användandet av ett medium inom ett annat medium. Genom 
adaption och nya medier kan ett gammalt verk nyttjas av nya medier. 

”...the content of writing is speech, just as the written word is the content of 
print, and print is the content of telegraph” (23-24). As his problematic 
examples suggest, McLuhan was not thinking of simple repurposing, but 
perhaps a more complex kind of borrowing in which one medium is itself 
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incorporated or represented in another medium. Dutch painters incorporated 
maps, globes, inscriptions, letters, and mirrors in their works. 

(Bolter och Grusin, 2000 s.45) 

Författarna förklarar att remediering är element av, eller delar av ett helt verk, inkorporerat 
inom ett annat verk, likt som hur böcker vilka scannas digitalt är ett medium presenterat inom 
ett annat medium, nämligen det digitala. Den fysiska boken blir digital, och kan distribueras 
och läsas över hela världen via internet. Internet, menar de, är även det ett media vilket 
använder annan media. En text skriven på en dator delas upp i sina beståndsdelar och skickas 
digitalt till en annan dator i världen. Bolter och Grusin nämner även digitala bildgallerier vilka 
presenteras i digital form utan intention att upplevas som satirisk eller smaklös och som kan 
laddas upp på internet, samt laddas ner från internet (Bolter och Grusin, 2000 s.45). 

Adaption är processen där man för över en berättelse eller element ur den från ett medium till 
ett annat. Detta har använts inom film, spel och böcker. Bland annat Harry Potter (Rowling, 
1997) är ett exempel där metoden har använts för att föra över historien och karaktärerna från 
bok till film, därefter har datorspel baserat på filmerna och böckerna utvecklats. Diane Carr 
m.fl. (2008) använder som exempel spelet och filmen The Thing (Universal, 1982). Filmen 
handlar om polarforskare på en isolerad utpost i ett fruset snölandskap. De upptäcker en 
utomjordisk livsform fruset i ett stort isblock och förmodar att varelsen är död. Dock 
återuppväcks varelsen och börjar döda polarforskarna. Carr nämner att spelet relaterar till 
filmen från 80-talet i en trogen gestaltning, men även att ett spel, till skillnad från en film, 
spelas. Detta innebär att de element som är hämtade från filmen får en annan mening inom 
spelets sammanhang. Vidare förklarar hon att när någon spelar ett spel har de möjligheten att 
utforska spelets begränsningar, valmöjligheter och de strategier som lämpar sig bäst för 
situationen. Protagonisterna, miljön och monster i spelet är olika variabler vilka kan 
manipuleras och experimenteras med och för att fungera som ett spel måste protagonisten 
konfronteras med olika utmaningar vilka måste övervinnas samt att spelet har ett slutmål 
vilket kan uppnås (Carr m.fl., 2008 s.153). 

Carr menar att även om miljöer, karaktärer och föremål är densamma från film till spel, får 
föremålen en annan betydelse inom spelsammanhanget än de kanske hade i filmen. Ett 
passerkort vilket kan skymtas i en film, används i spelet baserat på filmen, som en nyckel för 
att nå andra nivåer eller låsa upp nya rum i spelet, och spelaren måste lokalisera nyckeln innan 
de kan använda den. Denna process, till skillnad från filmen där karaktärerna finner 
passerkortet efter en kort tids sökande, kräver att spelaren utforskar spelmiljön och kanske 
konfronteras med ett antal fiender för att nå nyckeln de behöver. Ett annat exempel Carr 
menar på drastiskt ändrar mediet från film till spel är att i spelet kanske spelaren dör ett antal 
gånger innan de uppnått de färdigheter som krävs för att avancera inom spelet, medan 
karaktärerna inom filmen dör endast en gång; 

The thing(s) that lurk in the game are killed by the player, once he or she has 
acquired sufficient skills, and generally only after the protagonist has been 
injured or killed a number of times. The viewer of the film cannot kill or outwit 
the monster, and the film's hero will not die repeatedly because of the viewer's 
lack of dexterity. The game does represent material from the film, yet in the 
move from film to game, it's function and meaning are altered. 

Carr m.fl. (2008 s.153) 
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För denna undersökning har inspiration hämtats från antropomorfa karaktärer i den japanska 
serietidningen, eller mangan kallad Centaur's Worries (Kei, 2011-) och My little pony: 
Friendship is Magic (Hasbro, 2010-). Tillsamman med denna adaption av karaktären har även 
olika berättande föremål som klädesplagg, accessoarer, verktyg och vapen vilka används av 
vanliga människor varje dag adapterats efter ikonografisk analys. 

Att använda dessa begrepp, remediering och adaption, i sammanhanget är främst för att de 
teorier som finns runt dem synliggör detaljer som annars kan vara lätta att missa. I analysen 
av utvärderingen har de därför varit användbara för att se exempelvis sådant som tillkommit 
eller förlorats genom remedieringen eller adaptionen. 
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3 Problem 
I den här undersökningen görs det skillnad på kläder och föremål. Med kläder menas det 
figuren har på kroppen främst för att skydda och skyla, som exempelvis tröja, byxor, kjol, skor, 
jacka, underkläder och baddräkt. Med accessoarer menas de stereotypa objekt som figuren 
bär oberoende av kläder, som bland annat väska, smycken, hörlurar, hatt, förkläde och smink, 
samt verktyg eller vapen vilka åsyftar objekt karaktären förmodas använda i sin tilltänkta 
stereotypa yrkesroll, som exempelvis hammare, svärd, borste, mikrofon, visp, sax, revolver, 
armborst eller granatgevär. 

Målet för studien har varit att skapa illustrationer som gör det möjligt att studera kläders och 
andra föremåls inverkan på betraktares uppfattning om stereotypa karaktärsroller. Kläderna 
och de andra föremålen har ämnats tillskriva en figur en specifik karaktärsroll. 

Syftet med undersökningen har varit att studera om det går att finna indikationer på vilken 
typ av visuella icke-kroppsliga attribut som gör att en betraktare lättast tillskriver en 
illustrerad karaktär dess roll och egenskaper.  

Figuren i artefakten är en kentaur medan dess kläder och andra verklighetsförankrade attribut 
relaterade till stereotypen är intakta i sin symbolik. Studien är att betrakta som en förstudie 
och har gett indikationer på vilken typ av attribut som har störst stereotyp påverkan, kläder 
eller andra föremål. Anledningen till att en kentaur använts som modell eller klippdocka i 
undersökningen har varit för att minska relationsfaktorn till olika kulturer. Den har också 
tänkts neutralisera identifieringen av de yrkesrelaterade stereotyperna som visas i artefakten. 

3.1 Frågeställning 
Hur resonerar respondenter utifrån olika visuella attribut som klädesplagg eller andra 
accessoarer, verktyg eller vapen vid bedömning av en stereotyp karaktärsroll då dessa attribut 
är presenterade på en varelse av mindre mänsklig karaktär? 

•Vilken eller vilka typer av visuella attribut ger en betraktare tydligast information om 
vilken stereotyp roll en karaktär kan spela? 

•Hur motiverar informanterna sina svar rörande de olika föremålens beståndsdelar? 

3.2 Metod 
Ett antal illustrationer skapades under projektets gång. Illustrationerna gestaltade en figur 
iklädd specifika klädesplagg eller accessoarer vilka kan relateras till visuella stereotypa yrkes- 
eller karaktärsroller, som till exempel kock, sjuksköterska, riddare eller militär. Varje 
karaktärsroll har presenterats i två illustrationer; en illustration där figuren endast har kläder 
relaterade till en visuell stereotyp samt en illustration där figuren förutom underställ endast 
har accessoarer, verktyg och vapen relaterade till stereotyper. Målet var att under projektet 
skapa minst tre illustrationer med minst två varianter, totalt sex illustrationer med olika 
visuella stereotyper. 

Illustrationerna skapades i en stiliserad semirealistisk stil vilket gjorde att detaljerna var lätta 
att identifiera, men samtidigt är stilen inte så pass realistisk att det blev ett tidsmässigt 
problem. Med problem menas här dels tiden det tar att skapa artefakten dels att figurens 
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fysionomi blir mindre påträngande genom den valda grafiska stilen och betraktare får lättare 
att koncentrera sig på karaktärsrollerna och attributen som studien har undersökt. 

Kläderna och de andra föremålen har varit baserade på visuella stereotyper och har 
presenteras på en mytologisk fantasivarelse. En karaktärsmodell baserad på en modern 
interpretation av kentaurer användes som bas för alla illustrationer vilka skapats för 
undersökningen. Genom valet av en interpretation av en kentaur som figur undviks 
fysionomiska stereotyper kopplade till etnicitet och religioner. Figuren har presenterats med 
samma anletsdrag, kroppsbyggnad, frisyr, posering och färgschema i alla illustrationer, endast 
attribut som kläder, accessoarer, verktyg och vapen har varierat. Härigenom liknas figuren 
som nämnts ovan vid en klippdocka. Figuren har varit av kvinnligt kön. 

Då illustrationerna var färdigställda applicerades dessa, samt frågor relaterade till 
undersökningen på ett formulär, en så kallad enkät. ”Vid enkäter avger man både frågor och 
svar skriftligt, i alla fall måste svaren lämnas skriftligt. Fördelen med enkäter är först och 
främst att kostnaden per besvarat formulär blir lägre eftersom en enda person kan 
administrera insamlandet av flera svar samtidigt.” (Östbye m.fl., 2003 s.133) Enkäterna har 
därefter använts inom kvantitativa metoder för insamlandet av data. 

3.2.1 Arbetsmetod 
Ikonografisk analys har använts för att identifiera stereotypiska särdrag hos ett antal 
karaktärer från olika verk. Karaktärsrollerna samt deras visuella attribut studerades och 
analyserades innan de applicerades till illustrationerna som skapades för undersökningen. 
Analysen fokuserade på kläder, accessoarer, verktyg och vapen de olika karaktärerna använde 
sig av. 

Efter att tillräckligt mycket data inhämtats via analys påbörjades arbetet med 
karaktärsillustrationerna vilka skulle användas i undersökningen. När antalet illustrationer 
var färdigarbetade applicerades de tillsammans med strukturerade frågor rörande 
illustrationens innehåll samt en öppen fråga i en digital enkät som därefter användes i 
undersökningen. 

3.2.2 Utvärderingsmetod 
De färdigställda illustrationerna presenterades via den digitala enkäten för informanter i olika 
åldrar och av olika kultur via internet genom sociala medier. Den information som inhämtades 
från informanterna samlades således genom en kvantitativ undersökning, det vill säga en 
enkät vilken delades ut till informanterna. Enkäten hade förutom de låsta frågorna också så 
kallade öppna frågor som gav informanterna möjligheten att ge svar av mer kvalitativ art. I 
den typen av svar finns även möjlighet att ge tips eller att komma med kritik mot exempelvis 
utformningen av bilderna och frågorna i enkäten. 

3.2.3 Kvantitativ analysmetod 
Frågorna som presenterades i enkäten har undersökt om den visuella stereotypen kändes igen 
enklast via kläder eller andra föremål relaterade till den visuella stereotypen. Informanterna 
ombads via text att identifiera de sex olika delbilderna i artefakten genom att använda elva 
olika svarsalternativ med stereotyper i form av ett eller flera ord, samt en öppen fråga i 
samband med varje stereotyp där informanten kunde beskriva om de uppfattade någon del av 
artefakten som svårare eller lättare att identifiera samt varför. 



 
12 

Informationen vilken inhämtades från enkäten filtrerades därefter genom antal rätta svar, det 
vill säga, de svar vilka bäst stämde överens med de tänkta illustrerade stereotyperna. Detta 
gav en uppfattning om hur lätt eller svår den specifika stereotypen var för informanterna att 
identifiera via kläder eller andra relaterade föremål. Vidare så kunde svaren i de öppna 
frågorna användas för att förklara hur de olika stereotyperna kändes igen samt vilka föremål 
eller klädesplagg som identifierades vara särskilt förvirrande eller lätta för informanterna att 
känna igen.  

Eftersom undersökningen strävade efter en mer generell bild av hur de olika stereotyperna 
kunde identifieras ansågs kvantitet i svar vara av större behov än kvalitet och en genomarbetad 
enkät vilken delades via snöbollsmetoden kunde nå ut till många fler informanter under 
kortare tid än mer kvalitativa intervjuer. Enligt Helena Sandberg och Åsa Thelander (2000) 
kan ett snöbollsurval användas för att få en större variation inom urvalet. Snöbollsurval 
betyder att man kontaktar först en person som sedan hänvisar till andra individer vilka kan 
bli potentiella informanter vid en undersökning (Sandberg och Thelander, 2000 s. 200). 
Redan under enkätens första få dagar hade tillräckligt med svar från enkäten samt dess öppna 
frågor bidragit med tillräckligt mycket data för att anses vara tillräckliga för att besvara 
frågeställningen. Därför kunde en kvalitativare metod genom att använda intervjuer i 
samband med enkäten anses vara överflödig för den här studien. 

3.2.4 Kvalitativ analysmetod 
En kvalitativ undersökning planerades från studiestarten att utföras genom att informanterna 
först besvarade samma enkät som den kvantitativa undersökningen. Därefter tänktes 
semistrukturerade intervjuer användas (Östbye m.fl., 2003 s.103) varvid informanterna skulle 
erhållit möjligheten att laborera sina svar samt diskutera mer specifikt vad det var i attributen 
hos illustrationen som ledde till dessa. Tiden räckte dock inte till för att genomföra kvalitativa 
intervjuer och de svar som gavs under de öppna frågorna i enkäten ansågs som nämnts ovan 
tillräckligt omfattande för att besvara problemformuleringen. 

De svar som skulle inhämtats via en mer kvalitativ undersökning hade möjligen innehållit 
samma eller liknande information som de svar vilka lämnades i enkätens öppna frågor. Vid en 
framtida studie skulle en kvalitativ analys kunna tillföra betydelsefull information, exempelvis 
för att med stöd av informanter utvidga arbetet till fler yrkesroller. Men som redan nämnts 
bedöms den kvantitativa undersökning som genomförts räcka för denna studie. 

3.2.5 Urval 
Urvalet, det vill säga de som deltog i undersökningen var ett antal individer vilka via internet 
samt forum eller andra former av elektroniska kommunikationsmedel slumpmässigt erbjöds 
att delta i undersökningen. Genom sociala nätverk och personliga kontakter via internet 
distribuerades en digital enkät. Enkäten var skriven på svenska samt engelska med samma 
frågor och svarsalternativ på båda språk. Frågor gällande ålder, samt kön fanns i enkäten i 
syfte att samla ytterligare data. 

Metoden som användes inom de olika plattformarna var att liknas vid gruppenkäter. Något 
som lämpar sig när informanter är samlade av naturliga skäl som från början är andra än att 
delta i studien (Östbye m.fl., 2003 s.133). Detta i syfte att nå så många olika individer som 
möjligt med anledningen att insamla data. Ålder, kön samt utbildning var ej en bidragande 
faktor i undersökningen men en viss kunskap om olika roller inom samhället ansågs vara att 
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föredra då undersökningens syfte har varit att identifiera olika karaktärsroller. Ett antal av 
undersökningsdeltagarna tillfrågades mer direkt via plattformen skype om att fylla i enkäten. 

Miljöpåverkan validerades ej som en påverkande faktor i undersökningen. 
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4 Genomförande 

4.1 Ikonografi som analys- och arbetsmetod 
Ikonografi är en bildvetenskaplig metod för analys av bilder och konst genom deras former, 
färger och figurationer, vad olika egenskaper i ett verk representerar. Meningen bakom ett 
konstverk föreställande en eller flera karaktärer engagerade i ett socialt sammanhang med 
mat och dryck kan vara en helt annan än det verket vid ett första påseende till synes illustrerar. 
Genom ikonografi analyseras ett verk, dess beståndsdelar samt den bakomliggande meningen 
bakom verket. Konstvetaren Roelof van Straten förklarar ikonografi som ett 
bildspråksanalytiskt verktyg. Genom analysen framträder en berättelse presenterad genom 
föremål och andra uttryck än text. Ikonografisk analys är inte bundet till en specifik tidsålder 
och de verk som analyseras kan vara skapade under vilken period och av vilken konstnär som 
helst. Ikonografins fokus ligger inte i det estetiska bakom verket utan den bakomliggande 
meningen och van Straten presenterar fyra olika verktyg för att analysera ett verk: Första 
nivån där åskådaren beskrivande fastställer alla element i verket. Andra nivån relaterar de 
olika elementen i verket och fastställer ett tema, eller subjekt. Tredje nivån analyserar den 
djupare meningen i ett verk och vad de olika elementen i verket betyder. De kallas i tur och 
ordning pre-iconographical description, iconographical description samt iconographical 
interpretation. Straten nämner som sagts även en fjärde nivå vilken innefattas i 
iconographical interpretation vilken ifrågasätter eller kritiskt uttolkar varför verket skapades 
(van Straten, 1993 s. 3-4). 

Åsa Thelander beskriver bilder som en slags analysenhet vilka kan användas i till exempel 
undersökningar eller reklam för att förmedla ett budskap. Hon har i sin text valt att fokusera 
på bildens inre kontext, vilket är bildens beståndsdelar och deras betydelse (Thelander, 2000 
s. 144). "När bildens tecken sammanfaller med ett specifikt och verkligt objekt kallas det ett 
ikoniskt tecken. Ett fotografi som föreställer mitt hus är ett ikoniskt tecken." (Thelander, 2000 
s. 145). Åsa jämför bilder och text och menar att även om bilden kan tolkas och uppfattas på 
många sätt så har den inte samma slags ordningsföljd och logik som en text. Bilder som 
kombineras i en viss följd kan förmedla mer specifika budskap vilka betraktaren tolkar utefter 
egen förmåga och tycke. En bild har heller ingen specifik struktur efter vilken den skall läsas, 
till skillnad från text som alltid har en ordningsföljd ord efter ord vilket därefter bildar en mer 
specifik betydelse. Bilder är alltså öppna att tolkas av vem hest som ser dem även om de kan 
vara mer eller mindre verklighetsförankrade, till exempel som skillnaden mellan ett foto och 
en teckning (Thelander, 2000 s. 144-147). 

I den här undersökningen har ikonografisk analys använts främst för att studera bilder på 
olika karaktärer inom olika stereotypiska roller. Därefter har en tolkning gjorts om vilka av 
karaktärernas kläder, accessoarer, vapen samt verktyg som skulle adapteras vid skapandet av 
artefakten. Det tredje steget och Stratens fjärde steg, den ikonologiska tolkningen av verkets 
mer symboliska innehåll har fått stå tillbaka för användningen av de två första stegen som 
bättre passar denna studies syfte. 

Den ikonografiska analysen av yrkesroller, deras klädsel och föremål har således använts som 
en arbetsmetod för att ta fram en design av figurerna som utgjort studiens artefakt. 
Tillsammans med den rent bildmässiga undersökningen har också föreskrifter om säkerhet 
och arbetsmiljö varit en del av analysen. 
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4.2 Analys av kläder och föremål hos visuella karaktärsstereotyper 
Analysen har fokuserat på icke-fysiologiska karaktärsdrag hos visuella stereotyper, det vill 
säga att karaktärens anatomi inte har varit en faktor under analysen. Fokus i analysen har 
legat på karaktärernas kläder, accessoarer, verktyg och vapen. Uttrycket kläder innefattar 
vardags- och yrkesrelaterade plagg så som byxor, jacka, tröja, strumpor, kjol och klänning. 
Kläder syftar främst på plagg eller föremål vilka skyddar eller skyler kroppen baserat på 
normala sammanhang, det vill säga att skyddet är mot väder, temperaturer samt underlag och 
natur, likt hur Barthes beskriver kläder vilka användes av tidiga civilisationer (Barthes, 2013 
s.6). Uttrycket accessoarer innefattar huvudbonader, halsbeklädnader, smycken, handskar, 
väskor, förkläden, handhållen elektronik som mobiler, surfplattor och spelkonsoler, samt 
andra tillbehör vilka ej är definitivt arbetsrelaterade. Enligt Barthes vore dessa attribut i 
dekorative syften snarare än för att skyla eller skydda. Uttrycket verktyg innefattar 
arbetsrelaterade tyngre och lättare verktyg så som hammare, kofot, tryckluftsborr, visp, slev, 
sax, kam, mopp, diskborste, skruvmejsel, papper, mätverktyg och liknande. Uttrycket vapen 
innefattar verktyg med syfte att åsamka fysiskt trauma så som svärd, pistol, batong, gevär, 
spikklubba, med mera. 

De visuella karaktärsstereotyperna vilka analysen grundar sig på är hämtade från visuell 
media som filmer och bilder, bland annat karaktärer skapade för en yngre publik vilka ofta 
framhävs i en mer stilistisk form än de framställs i verkliga livet. Till exempel många monarker 
i det moderna Europa presenteras inte alltid med en krona, spira och mantel i alla 
sammanhang utan endast vid högtidliga ceremonier. Jämförelsevis presenteras monarker i 
media riktad mot en yngre publik ofta, om inte alltid, med en krona vilken representerar deras 
karaktärsroll. Karaktärerna som analyserats för undersökningen är både mänskliga och 
antropomorfa. 

Analysen har fokuserat främst på identifikation av karaktärens visuella stereotyp via deras 
kläder, accessoarer, verktyg eller vapen. Dessa stereotyper är baserade på yrkesrelaterade 
uniformer samt föremål presenterade enligt svenska arbetsmiljöföreskrifter. Under analysen 
söktes det aktivt efter gemensamma nämnare i de olika karaktärernas visuella stereotyper, till 
exempel en kock- eller bagares förkläde, hatt och kläder. Dessa gemensamma nämnare 
användes därefter för att utforma artefaktens visuellt stereotypiska kläder och föremål. För att 
stärka intrycket av den visuella stereotyp som skulle presenteras på artefakten utrustades även 
varje figur med ett handhållet föremål som kunde relateras till dess yrke. Eftersom mekaniska 
föremål möjligen kunde ses som mer särskiljande och förtydligande när det gäller yrkesroller 
i dagens kultur och samhälle användes dessa för varje stereotyp. 

4.3 Kock 
I denna undersökning gjordes det ingen skillnad mellan yrkena kock, bagare eller konditor då 
alla tre olika yrken typiskt presenteras på samma sätt med smärre variationer inom visuella 
stereotyper. Även om en bagare typiskt bakar bröd inom sitt yrkesområde och en konditor 
fokuserar på bakverk så kan båda yrken ändå betyda bakande av bröd, söta bröd, samt bakverk 
utan att göra skillnad på bagare eller konditor. En kock behöver kunskaper inom matlagning, 
men även bakverk som en konditor och bröd som en bagare. Dessutom görs ingen skillnad 
mellan bagare eller konditor i butiker eller caféer där de flesta köper matbröd och bakverk. Ett 
bageri eller konditori kan producera och sälja samma varor, och en restaurang där kockar 
arbetar serverar även olika slags bröd och bakverk. Sammanfattningsvis kallades stereotypen 
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för kock och inhämtades främst från ett antal filmer samt animerade serier riktade åt en yngre 
publik där karaktärerna typiskt illustreras på ett mer stilistiskt sätt. 

Marie Antoine-Carême var den kock som definierade den klassiska utstyrseln vilka kockar 
känns igen på idag under 1820-talet (Snodgrass, 2004 s. 166). Bland annat införde han regler 
om hattarna vilka definierade rangordningen inom köket där kockarna av lägre rang bar 
kortare hattar, kockarna av högre rang bar längre hattar och köksmästaren bar den längsta 
hatten vilken presenterade dennes position i köket. Den vita klädseln representerar 
renligheten i köket och han valde även den dubbelknäppta rocken då han ansåg den vara 
värdig en professionellt arbetande man (Snodgrass, 2004 s. 166). Eftersom den 
dubbelknäppta rocken lätt kan vändas på kan den dölja de fläckar som inträffar under dagens 
arbete i ett kök, det dubbla lagret bomull fungerar även som isolation mot de höga 
temperaturer spisar och ugnar avger eller varma vätskor som spills från bland annat sås eller 
soppa. Även knapparna är av tyg för att kunna hantera de många tvättar kläderna utsätts för, 
samt för att inte gå sönder i kontakt med de tunga instrument kockarna använder sig av i köket 
som grytor och pannor. Byxorna som bärs av den verkställande kocken är ofta svarta men 
kockarna som utför fler grova sysslor i köket kan ofta vara schackmönstrade i svart och vitt för 
att kamouflera möjliga fläckar. Vecken i kock hatten förmodas symbolisera de över 100 olika 
sätt en kock kan tillaga ett ägg. Scarfen kockar har runt halsen är mest dekorativ, men kan 
även fånga upp svett (cheftalk.com). 

 

Figur 2 Bildkollage med kockar. 
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(1 Kockar på trappa) Gruppfoto av medlemmar från tävlingen årets kock 2013. Alla kockar har 
vita förkläden och rockar, svarta byxor och skor samt en hög vit kockmössa. (2 Fru Cake) En 
karaktär från My little pony: Friendship is magic (2010-) som jobbar i ett café, hon är iklädd 
ett rosa och gult förkläde. (3 Kockarna från Ratatouille (2010)) De animerade kockarna i 
Disneys Ratatouille (2010) bär även de vita rockar, vita förkläden samt vita hattar på huvudet. 
(4 Kocken L0uis) Karaktären Louis från Disneys film Den lilla Sjöjungfrun (1989) en stereotyp 
illustration av en trind kock med vitt förkläde, blekbrun skjorta, krulliga mustascher samt en 
vit mössa på huvudet. (5 Herr Cake) En karaktär från My little Pony: frienship is magic (2010-
) som jobbar i ett café, han är iklädd ett vitt förkläde och bär en mössa samt en randig fluga. 

Förklädena på de tecknade hästarna sträcker sig endast över bringan medan de mänskliga 
kockarnas förkläden kan sträcka sig från framsidan av benen till baken där de täcker hela sidan 
av benen. Kockens förkläde kan även vara av längre eller kortare slag, det tycks även vara 
centrerat till midjehöjd eller lägre, förmodligen på grund av deras skyddande jackor vilket 
skiljer kockens förkläde från det helkroppstäckande förklädet vilket är populärt i många 
hushåll. Ett antal olika köksverktyg samt en variation av kock hatt på karaktärerna syns även 
till i två av illustrationerna. Då endast yrket kock är av intresse var hattens höjd vilket 
representerar rang i köket ej av betydelse under skapandet av artefakten. 

 

Figur 3 Artefakten av kocken. 

Tolkningen av kockens stereotyp valdes att presenteras med en elvisp eftersom det är ett 
verktyg som används i kök under olika former av matlagning. Eftersom kockens stereotyp i 
denna undersökning även innefattar yrkena bagare, samt konditor kan elvispen ses som ett 
relevant verktyg. Vidare så var beslutet att ge alla figurer ett objekt i handen vilket skulle kunna 
relateras till den yrkesstereotyp de menades att föreställa. Efter en analys och tolkning av vilka 
objekt som kunde gälla i de aktuella yrkena valdes mekaniska verktyg för figurernas design då 
alla olika yrken inom modern tid använder sådana. Elvispen valdes som kockens verktyg. De 
övriga mekaniska verktyg som används inom kök samt matlagning är större maskiner som är 
menade att placeras på ett stadigt underlag innan de används vilket då hade särskilt sig från 
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de handhållna mekaniska verktyg som användes för de andra två föremåls-delarna av 
artefakten. 

4.4 Polis 
Basuniform för polispersonal enligt den svenska rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om polisens uniformer innefattar bland annat axelklaffshylsor, byxor, bälte med 
bäranordningar vilket innefattar hölster för tjänstevapen, magasinshållare, hölster för OC-
spray, batonghölster, fodral för handfängsel samt fästanordning för hjälm, handskar, livrem, 
mössa, skjorta, slips, slipshållare och uniformsväst (Hedin, 2013 s. 2-3). Dessa är de delar av 
basuniformen inom polisen som användes i undersökningen. 

 

Figur 4 Bildkollage med poliser. 

(1 Polis till häst i parad) Polishästar bärande benskydd med reflexer, visir och ryttare. (2 
Polisuniform) Kvinnlig polis i uniform. (3 Kravallpolis till häst) Hästar med 
säkerhetsutrustning och varselkläder sedd från olika vinklar. (4 Polisens bälte och verktyg) En 
bild med fokus på polisens bälten och de verktyg som används, bland annat handklovar, 
batong och komradio. 
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Kollaget ovan användes för att skapa en artefakt med kläder och andra artiklar baserade på 
polisens uniform. Eftersom karaktären i artefakten är delvis baserad på en häst observerades 
även utrustningen på djuret. 

 

Figur 5 Artefakten av polisen. 

I syfte att inte riskera att förstärka en negativ bild av poliser som använder mer dödliga vapen 
valdes det att avbilda polisens visuella stereotyp med en elpistol istället för en vanlig pistol. 
Då figurerna i undersökningen alla avbildats hållande mekaniska verktyg och eftersom 
karaktären redan avbildats med en komradio i bältet var elpistolen det kvarvarande 
alternativet eftersom en elektronisk batong inte är lika välkänd eller använd. Den tolkning 
som gjorts av en stereotyp polis i undersökningen är baserad på de svenska uniformerna och 
arbetsreglerna inom yrket. 

4.5 Skogsarbetare 
Skogsarbetare är ett yrke vilket innehåller många risker och farliga verktyg därför måste 
utrustningen som används skydda mot möjliga arbetsrelaterade skador. Huggarbyxor med 
sågskydd skyddar benen mot motorsågsklingor. Hjälm och hörselskydd, samt en skärm eller 
skyddsglasögon skyddar huvudet mot slag, öronen mot de starka ljudnivåer vilka förekommer 
inom skogsarbete samt hindrar träflis och damm från att hamna i ögonen. Skyddshandskar 
och huggarstövlar eller kängor, helst med sågskydd. Samt varselkläder på överkroppen så att 
skogsarbetaren syns (sakerskog.se). 
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Figur 6 Bildkollage med skogsarbetare och sågskyddskläder. 

(1 Skogsarbetare) På bilden ses ett antal skogsarbetare med sin utrustning samt en 
demonstration av hur olika delar av utrustningen används. (2 Utrustning) Från vänster på den 
övre delen av bilden till höger på den undre delen av bilden ses en hjälm med visir och 
hörselskydd, varselkläder för överkroppen, skydd för fötter och slutligen skydd för händer 
vilka används inom skogsbruket. 

Bilden med skogsarbetare innehåller element vilka var användbara vid skapandet av 
artefakten. Bland annat ses några olika verktyg de använder inom yrket som motorsågar med 
olika svärd som de kallas, byxor med sågskydd, hjälmar och varselkläder. Föremålen i bilden 
till höger är väl detaljerade delar av uniformen och var användbara vid skapandet av 
artefakten då de är tydliga representationer av skogsarbetarens uniform. 

 

Figur 7 Artefakt av skogsarbetare. 
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Skogsarbetaren valdes att avbildas med en uniform designad efter gällande regler inom svensk 
skogsindustri i syfte att representera en mindre vårdslös bild av den stereotypiska 
skogsarbetaren som oftast används inom västerländsk media, främst baserad på amerikanska 
stereotyper. Eftersom denna undersökning har valt att designa de visuella stereotyperna 
baserat på karaktärer från modern tid användes en motorsåg för att framhäva det mekaniska 
verktyg som oftast används i samband med skogsarbetare och hantering av träd. Alternativt 
hade en yxa eller handsåg kunnat användas i samma syfte men i dagens industri är de båda 
ett svagare alternativ till motorsågen då det mekaniska verktyget medför mer stabilitet, 
precision och styrka. 

4.6 Klädesplagg för hästar 
Hästar kanske inte är det första som kommer till tanken när man tänker på kläder. Men liksom 
hundar har jackor, västar och overaller mot kyla och som kan användas till sjöss, och likt hur 
många andra djur har blivit utsmyckade av mattar och hussar med diverse kostymer och 
attiraljer, så har även hästar en betydande garderob till vardags och olika event. Hidez 
(www.hidez.com.au) är ett företag som bland annat har utvecklat ett sortiment sportkläder för 
hästar, där djurets plagg är en slags overall. Under medeltiden och i nutida renässansmässor 
och nöjesfält används speciella hästbeklädnader under tornerspel. Innovativa djurägare har 
utvecklat sina egna maskeraddräkter till hästar vilka är minst lika kreativa som 
maskeraddräkter människor själva använder. Dekorativa hästbeklädnader används även 
inom cirkus och under parader, dock är dessa mindre täckande än tidigare nämnda. Samt 
inom polisyrket anpassas hästarnas utstyrsel för arbetet med bland annat reflexvästar, ögon- 
och benskydd. I många fall har hästen och ryttaren en stor enighet i deras respektive utstyrsel, 
så som riddare och poliser, se exempel nedan. 

 

Figur 8 Bildkollage med hästar i kläder och utrustning. 
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(1 Hästar i sportställ) Utseendemässigt liknar dräkterna åtsittande tights eller overaller vilka 
är anpassade för djurets komfort och återhämtning efter träning. (2 Ägare och häst i 
maskeraddräkter) Trots att läkarstället endast använts på hästens främre del av kroppen 
demonstrerar bilden hur byxor och andra slags klädesplagg kan fungera på deras kropp. (3 
Kravallpolis till häst) Hästen och människans utrustning är mestadels densamma i bilden. 
Både häst och ryttare har visir, reflexvästar samt arm- och frambenskydd. (4 Tematiserad 
föreställning) Detta foto med medeltidstema framhäver ett exempel på hur riddare och deras 
hästar bar uniformer med samma mönster, färger och vapen tillhörande en släkt eller regent. 

Eftersom karaktären i artefakten är en kentaur skapades de kläder och föremål i artefakten för 
att vara anpassade till både häst och människa. Som kan ses i exemplet ovan finns det 
utrustning samt klädesliknande plagg för hästar vilka liknar den mänskliga motsvarigheten 
dock med vissa adaptioner för att anpassas till djuret. 

4.6.1 Klädesplagg anpassade till kentaurer 
Främst eftersom kentaurer aldrig existerat och kläder menade för dem är rent påhittade 
skapelser har inspirationen till artefakten främst hämtats från Centaur's Worries. 

 

Figur 9 Bildkollage med kentaurer från Centaur’s Worries. 

(1 Kentaur från ovan) En bild på huvudkaraktären från serien sedd från ovan och ett exempel 
på hennes kläder. Plaggen över hästkroppens sömmar är av störst intresse för 
undersökningen. (2 Kentaur sedd framifrån) En manlig kentaur från serien som kan ses bära 
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en kostym med längre byxben än de andra exemplen av kentaurer i figuren. (3 Kentaur sedd 
bakifrån) Huvudkaraktären sedd bakifrån med ytterligare ett exempel på klädnadens sömmar 
över rygg och vid byxbenen. (4 Kentaur sedd från sidan) En illustration av kentaurer från 
serien samt olika klädesplagg de bär. Den mindre illustrationen till höger presenterar ett 
tydligt exempel på hur byxornas sömmar kan illustreras. 

Karaktärerna i serien Centaur's Worries bär kläder liknande vad riktiga människor bär, men 
som är anpassade till bland annat kentaurer och deras kroppar. De illustrationerna var till stor 
hjälp vid skapandet av artefakten då de presenterar exempel på hur plaggen kan anpassas till 
hästkroppen med minimal kompensation till deras utseende eller funktion. 

4.7 Artefakt 

4.7.1 Arbetsprocess 
Skapandet av artefakten var digital och programmet som användes var Adobe Photoshop CS3 
(2007). Under det inledande momentet i artefaktens skapande skissades en modell i syfte att 
beräkna karaktärens proportioner. Efter skissen skapades ett nytt lager och en bildreferens av 
ett hästskelett användes för att beräkna benens position inuti karaktärskroppen vilka därefter 
ritades ut. Sedan skapades ett nytt lager med karaktärens kött och skinn samt ett andra lager 
med förfinad anatomi baserad på häst- samt människokroppen. Slutligen ritades ett lager med 
kläder på karaktären och artefakten färglades. 

 

Figur 10 Framställandet av basen till undersökningens artefakt. 

I det andra momentet av artefakternas skapande studerades kläder och föremål från de tre 
visuella stereotyper som valts att användas i artefakten. Eftersom karaktären inte är mänsklig 
anpassades klädesplaggen och föremålen till kroppen i förhållande till användningsområde 
samt position på en mänsklig kropp. Kläderna skapades på varsitt eget lager, formade för att 
passa karaktären. Samma metod användes för att skapa föremålen så att de lager dom är i kan 
visas eller gömmas på karaktärsmodellen. 
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4.7.2 Sammanfattning och estetiska val 
På grund av möjliga etniska liknelser vid specifika grupper av människor från olika kulturer 
var ett första utkast av artefakten planerad att presenteras i gråskala. Ett möjligt designval var 
därefter att skapa föremål och kläder i gråskala för att anpassas efter figurens färgval, eller att 
skapa endast kläderna i färg på figuren i gråskala så att ingen färginformation gick förlorad. 
Efter betänkande valdes att ändå göra figuren i färg då tidiga testresultat i syfte att pröva 
figuren som bas till artefakten visade på att den ej kunde relateras till en specifik kultur eller 
etnicitet på det sätt den dittills framställts. 

I syfte att minska relationsfaktorn till olika kulturer, samt neutralisera identifieringen av den 
yrkesrelaterade stereotypen bärande kläder eller accessoarer, vapen och verktyg som visas i 
artefakten har en kentaur använts som modell. Andra icke-mänskliga figurer hade kunnat 
användas i samma syfte men eftersom inspirationen till projektet till stor del är hämtad från 
kentaurer i media valdes dessa som modell. Varelser med endast två ben har en högre 
igenkänningsfaktor då dessa kan bära kläder i stort sett på samma sätt som människor medan 
kentaurer är fyrbenta och klädedräkten behöver modifieras för att täcka den undre delen av 
den fyrbenta varelsens kropp. Eftersom figuren som avbildas i artefakten har hovar vilka är 
ett mycket effektivare skydd än människans mjuka fötter avbildades ingen fotbeklädnad mer 
än specifik skyddsutrustning. På grund av designvalet vid avbildningen av figuren anpassades 
huvudbeklädnaderna vilka avbildats, med nät eller specialanpassade hörselkåpor då figurens 
öron är placerade högt upp på huvudet till skillnad mot mänskliga öron vilka är placerade på 
huvudets sidor. 

Könsstereotyper 

Figuren har valts att göras kvinnlig eftersom de flesta karaktärer med androgyna eller 
oidentifierade kön vanligen normativt identifieras som maskulina karaktärer av observatörer. 
Ett exempel på en tänkt androgyn karaktär som ej är menad att liknas vid ett specifikt kön är 
den tredimensionella docka som ofta använts i motion capture program. Trots att den är tänkt 
att vara androgyn ses den gärna som manlig. Ett exempel på detta är figuren som användes i 
en undersökning om manliga dansrörelser Male dance moves that catch a woman's eye utförd 
av Nick Neave m.fl. (2010). Figuren som användes för att representera motion capture-data 
för undersökningsdeltagarna beskrivs i texten som "featureless, gender-neutral humanoid 
character" vilken följde med programvaran de använde, vilken var Autodesk MotionBuilder 
(2010). Den karaktär som används i dokumentet kan dock lätt uppfattas som manlig då dess 
överkropp och axelparti är mycket bredare än höftpartiet (Neave m.fl., 2010 s. 221-222). 
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Figur 11 Kollage med, från vänster, en modelldocka att teckna efter, en "actor" 
från Autodesk MotionBuilder (2013) samt en "actor" från Autodesk MotionBuilder 

(2010). 

Form på ansikte, bål och höfter samt längden på armar och ben kan påverka hur en påstådd 
androgyn karaktär uppfattas av betraktaren. Ett bredare axelparti och smalare höfter 
indikerar en mer maskulin eller manlig figur medan höfter vilka är lika breda som, eller 
bredare än axelpartiet kan uppfattas som en mer feminin figur. 

Enligt Hinton tycks könsstereotyper vara kopplade till de traditionella sociala roller som män 
och kvinnor har tilldelats eller uppnått. Enligt stereotypen är kvinnor mer omhändertagande 
än män och män är aggressivare än kvinnor. En kvinnlig läkare kan tillskrivas som 
omhändertagande på grund av hennes uppnådda läkarroll, eller på grund av sin 
könstereotypiskt tillskrivna kvinnoroll (Hinton, 2003 s.93). I filmen Ratatouille (Disney, 
2007) introduceras karaktären Colette Tatou som en av kockarna i köket där det mesta av 
filmen äger rum. Under en scen uttrycker hon specifikt att kockens yrke är mansdominerat 
och att hon som kvinna måste jobba extra hårt för att utmärka sig i det professionella köket. 
Den kvinnliga stereotypen nämns även i Haakes text om visuella stereotyper där en perfekt 
kvinnokropp tillskrivs ett flertal egenskaper som aldrig återfinns i det verkliga livet, till 
exempel den storbröstade "wasp-waisted" hjältinnan Lara Croft. Enligt Haake är 
actionhjältinnan en biologisk kontradiktion eftersom alla hennes vitala organ inte skulle 
kunna få plats i buken hon avbildas med, särskilt inte om hon förväntas kunna utföra fysiskt 
ansträngande uppgifter snarare än att svimma som damerna under 1800-talet gjorde i sina 
korsetter (Haake och Gulz, 2008 s. 10-11). 

Då figuren i artefakten inte är menad att vara attraktiv för en specifik grupp genom dess 
fysionomi gavs den ett realistiskt midjemått, bröst som är stora nog att identifiera karaktärens 
kön utan att överdriva deras existens, ett ansikte utan specifikt kvinnliga attribut som långa 
ögonfransar eller fylliga läppar vilka ofta tillskrivs tecknade kvinnor, samt en universal frisyr. 
Karaktären utrustades även med underkläder då den annars kan uppfattas som stötande i de 
delar av artefakten den endast avbildas med accessoarer, vapen eller verktyg relaterade till de 
visuella stereotyperna.  
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Trots att många yrkesroller relateras till specifika könsstereotyper arbetar en stor procent 
kvinnor inom mansrelaterade yrken, samt män inom kvinnorelaterade yrken. Till exempel 
kallas kabinpersonalen på ett flygplan för flygvärdinna oberoende av kön och manliga 
sjuksköterskor kallas syster. Som Yvonne Eriksson och Anette Göthlund nämner i sin bok 
Möten med bilder, påverkar bilder dess betraktare i större eller mindre utsträckning beroende 
på dess komposition och det sammanhang de presenteras samt vilket budskap de är menade 
att leverera. Samma bild kan påverka individer olika mycket och de används som en form av 
kommunikation i syfte att leverera meddelanden om normer, ideal och konventioner inom 
samhället samtidigt som de är nyskapande och reflekterande (Eriksson och Göthlund, 2004 
s. 167-168). Då skaparen av artefakten varit medveten om detta samt att en bild säger mer än 
tusen ord, som det gamla ordspråket lyder, baserades artefaktens kvinnliga kön på den positivt 
aktiva roll kvinnan har i dagens arbetsmarknad samt hennes strävan att uppnå jämställdhet 
inom yrke- och samhällsställning jämte den manliga stereotypa könsrollen vilken genom 
historien har varit av en mer aktiv och aggressiv art. Då könet inte är menat att göra någon 
skillnad inom de yrken som används i undersökningen presenteras en mindre stereotypisk 
kvinnlig karaktär i artefakten med syfte att exponera respondenterna till alternativa 
könsroller. 

Visuella stereotyper 

De visuella stereotyper som valts för den här undersökningen är baserade på återkommande 
plagg och föremål vars igenkänningsfaktor är relativt stor. De yrken vilka till slut valdes att 
presenteras på artefakten till den här undersökningen är roller vilka typiskt tillskrivs män men 
där även kvinnor arbetar. De visuella stereotyperna valdes slumpmässigt från olika kategorier 
och områden inom bland annat yrkesrelaterade roller och grupper i samhället. Valet av de 
slutliga tre visuella stereotyperna vilka används i undersökningen till skapandet av artefakten 
baserades främst på igenkänningsfaktorerna i deras uniform samt de vapen eller verktyg de 
använder. Under valet av visuella stereotyper valdes monarker bort eftersom deras plagg och 
accessoarer varierar till en stor del beroende på vilket årtal samt vilken region i världen de är 
baserade på. Militärer valdes bort eftersom de vapen och den utrustning som används varierar 
till stor del inom yrket samt att samma föremål även brukas av andra yrkesområden utanför 
militären i olika syften. I en större studie i framtiden skulle dock militären som yrkesroll kunna 
bli aktuell. 

De kläder och föremål vilka analyserades och användes som inspiration under skapandet av 
artefakten är baserade på nutida uniformer och verktyg, samt de regelverk vilka är kopplade 
till yrket enligt svenska stadgar. Skogsarbetarens motorsåg är ett modernt och mekaniskt 
verktyg vilket effektiviserar deras arbete. Skogsarbetaren skall även bära kläder vilka är väl 
synliga både i ljus och mörker, samt använda speciella skyddskläder vilka förebygger skador 
med motorsåg. Det sistnämnda anpassades till artefakten specifikt i termer om 
sågskyddsstövlar i formen av benskydd för hästar likt de som används på polishästar. 
Uniformen som avbildades för den ena halvan av skogsarbetarens stereotyp baserades på olika 
exempel av sågskyddskläder så som de presenterades enligt det svenska regelverket för 
skogsarbete. Uniformen skiljer sig från den mer välkända amerikanska visualiseringen av 
stereotypen där en karaktär typiskt avbildas iklädd en rutig röd skjorta och exempelvis blå 
jeans. Förutom att vara en visuell stereotyp är även "lumberjack" en modestil där den 
stereotypa bilden av en amerikansk skogshuggare använts som modell i tätbebyggda urbana 
samhällen likväl som i glesbygd eller olika andra yrken och arbetsformer. 
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Yrkesstereotypen föreställande en kock med endast sina yrkesrelaterade accessoarer samt 
verktyg avbildades först hållande en slev då det är ett frekvent använt verktyg inom yrket och 
är även ett föremål vilket ofta förekommer vid avbildningen av stiliserade kockar, till exempel 
inom animation och media för yngre. Efter påpekande från informanter rörande de olika 
stereotypernas likvärdighet då en av dem avbildats hållande ett mekaniskt verktyg, en annan 
avbildats med ett handdrivet verktyg och den sista utan något verktyg eller vapen i handen 
modifierades de delar av artefakten där figuren var utan mekaniska verktyg. 

Avbildningen av polisens relaterade föremål på figuren utrustades med en elpistol istället för 
de mer stereotypiskt kända verktygen som batong, handfängsel eller en vanlig pistol då två av 
dessa ej var mekaniska samt att den sistnämnda kan uppfattas som mer hotfull än elpistolen. 
Risken är större med en vanlig pistol att orsaka allvarligt fysiskt trauma eller död än en 
elpistol, då elpistolens syfte är att oskadliggöra den tilltänkta måltavlan utan risk att döda. 

Polisen som stereotyp hade kunnat väljas bort på grund av uniformens utseende då den skiljer 
sig från den amerikanska visuella stereotypen av en polis vilken även är en av de mest kända 
stereotyperna med mörkblå eller svarta byxor och ljusblå skjorta. Den amerikanska 
polisuniformen skiljer sig dock från stereotypen bland annat beroende på stat eller specifik 
yrkesroll inom polisen. Vissa av de amerikanska uniformerna liknar den svenska uniformen 
och att döma av de mer tecknade referenserna till polisens stereotyp kan en överdriven 
mättnadsgrad av färgerna ha använts för att förstärka intrycket av det blåa i polisens uniform 
eftersom den annars kan misstas för svart då den blåa tonen är väldigt mörk. Ett gemensamt 
element för de flesta polisuniformer vilket förekommer oberoende av region är de emblem 
som är synliga på ärmen och axlar av polisens uniform samt den mörkblåa färgen. Till skillnad 
från militärens kombination av utrustning som lätt kan misstolkas och kanske tillhöra en 
annan yrkesgrupp eller visuell stereotyp är polisens utrustning mer uniform oberoende av var 
den används. 
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5 Utvärdering 

5.1 Enkätens utformning 
På första sidan av enkäten fanns en kort introduktion till informanterna om vad som skulle 
visas samt att samma stereotyproll kunde dyka upp flera gånger i undersökningen på olika 
sätt. Introduktionen följdes av två frågor. Den första frågan identifierade informanternas ålder 
med alternativen 0-17 år, 18-25 år, 26-35 år samt 36+ år. Den andra frågan berörde 
informanternas kön med alternativen ”man”, ”kvinna”, ”annat” samt ”föredrar att ej svara” (se 
appendix A för exempel). 

Från och med sida två, till och med sida sju av enkäten avbildades en av sex olika figurer iklädd 
antingen kläder eller andra föremål relaterade till stereotyper. Informanterna ombads att 
identifiera stereotypen som avbildades på figuren och gavs följande 11 svarsalternativ: 

Doktor 
Vägarbetare 
Kock 
Servitris 
Brandman 
Polis 
Skogsarbetare 
Vakt 
Militär 
Diskare 
Byggarbetare 

Under frågan där informanterna ombads att identifiera stereotypen på bilden fanns en ruta 
för fritext med frågan om det var något som gjorde stereotypen lättare eller svårare att 
identifiera. Alla frågor rörande illustrationerna samt frågorna om genus och ålder var 
obligatoriska (se appendix B för exempel). 

På sista sidan av enkäten stod meddelandet att enkäten var klar och informanterna tackades 
för deras samverkan. Enkäten skapades via Google formulär (google.se). Enkäten gjordes först 
på svenska och därefter skapades en kopia vilken översattes till engelska innan den delades 
via länk över facebook.com, skype, myanimelist.net, myfigurecollection.net, samt två andra 
internetsidor där informanterna gavs alternativet att skriva ytterligare kommentarer samt 
frågor i den tråd vilken skapades på internetsidans forum för enkäten. 

5.2 Pilottest av enkät 
Den svenska versionen av enkäten fungerade bra och det gjordes inga större ändringar i texten 
efter pilottestet med en svenskspråkig informant. Då enkäten översattes till engelska 
korrigerades stavning via assistans av två engelskspråkiga informanter och det fjärde 
alternativet "annat" lades till i frågan om den svarande informantens kön, som tidigare endast 
haft alternativen "man", "kvinna" samt "föredrar att ej svara". Det fjärde alternativet lades till 
då en av informanterna uppmärksammade tvånget att identifiera sig med ett av endast två kön 
eller att tvingas använda det tredje alternativet vilket var att de ej ville svara på frågan om 
deras kön. Vid tillförandet av det fjärde alternativet "annat" kan informanterna vilka ej 



 
29 

identifierar sig som man eller kvinna välja att identifiera sig som ett tredje alternativt kön, 
samt att välja att ej svara på frågan om sitt kön. Svarsalternativet "skogsarbetare" översattes 
till "woodsman" vilket kan betyda någon som arbetar i skogen, eller någon som bor i skogen. 
Bland alternativen uppfattades dock woodsman som den bättre översättningen i 
sammanhanget. 

Det uppdagades även, tack vare de engelskspråkiga informanterna i pilottestet att den 
elektroniska funktion som användes för svarsalternativen i enkäten var av en sämre natur då 
informanterna kunde välja flera olika svarsalternativ. Funktionen ersattes med en annan 
funktion som beskrevs av informanterna och därefter kunde frågorna endast besvaras med ett 
svarsalternativ per fråga. 

Slutligen ersattes den första versionen av artefakterna med uppdaterade bilder. I den första 
versionen av artefakterna där figuren avbildades med föremål istället för kläder rådde 
inkonsekvens då en stereotyp avbildades med ett handhållet mekaniskt verktyg, en stereotyp 
avbildades med ett handdrivet verktyg och en stereotyp avbildades utan ett verktyg i handen. 
Artefakterna uppdaterades med att varje stereotyp avbildning fick hålla i ett mekaniskt 
verktyg. 

5.3 Undersökningens resultat 

5.3.1 Antal informanter och genus 
Enkäten lades upp på nätet och gjordes tillgänglig för allmänheten måndagen den 9e maj 2016 
och avslutades fredag den 13e maj 2016. Antalet informanter som svarade på enkäten under 
den tiden var 122 svenskspråkiga samt 41 engelskspråkiga, sammanlagt 163 individer. 

Antalet informanter i åldern 0-17 år: 13 
Antalet informanter i åldern 18-25 år: 36 
Antalet informanter i åldern 26-35 år: 45 
Antalet informanter i åldern 36+ år: 69 

Antalet informanter vilka identifierade sig som kvinnor: 116 
Antalet informanter vilka identifierade sig som män: 42 
Antalet informanter vilka identifierade sig som annat: 3 
Antalet informanter vilka valde att ej ange något kön: 2 
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5.4 Bildernas respektive resultat 

 

Figur 12 Kentaur iklädd polisuniform. 

5.4.1 Bild 1 kentaur iklädd polisuniform 
Bild 1 föreställer en kentaur iklädd polisuniform (se Figur 12). Av de 163 informanterna 
svarade 118 att figuren var en polis. Störst procent bland felsvaren i den svenska versionen av 
enkäten var alternativen brandman med 15 svar samt vakt med 10 svar. Störst procent bland 
felsvaren i den engelska versionen av enkäten var militär med 8 svar. Andra svarsalternativ 
vilka valdes för figuren av båda enkäter var doktor, servitris, diskare samt skogsarbetare. 

I den fria frågan med 60 svenska, samt 26 engelska svar bestod de flesta svaren av referenser 
till kläderna, färgen på kläderna, de gula detaljerna, samt märket på skjortan. Det nämndes 
även i någon kommentar att polisuniformerna i hens land såg annorlunda ut än på bilden 
vilket gjorde det svårare för hen att identifiera stereotypen. 
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Figur 13 Kentaur utrustad med kockutrustning. 

5.4.2 Bild 2 kentaur utrustad med kockutrustning 
Bild 2 föreställer en kentaur utrustad med kockutrustning (se Figur 13). Av de 163 
informanterna svarade 156 att figuren föreställde en kock. Störst antal felaktiga svar fanns i 
den svenska enkäten där det mest valda felsvarsalternativet var servitris vilket 3 informanter 
svarade. De andra svarsalternativen som valdes av informanterna var vakt, diskare, doktor, 
samt byggarbetare. 

I den fria frågan med 122 svenska samt 41 engelska svar refererade de svenskspråkiga 
informanterna främst till hatten, därefter vispen. De engelskspråkiga informanterna 
refererade främst till hatten, vispen, samt förklädet. Det nämndes att karaktärens underställ 
gjorde stereotypen svårare att identifiera. 
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Figur 14 Kentaur utrustad med polisutrustning. 

5.4.3 Bild 3 kentaur utrustad med polisutrustning 
Bild nummer 3 föreställer en kentaur utrustad med polisutrustning (se Figur 14). Av de 163 
informanterna svarade 102 att figuren var en polis. I den svenska enkäten var de två mest 
frekventa felsvaren vakt vilket 19 informanter svarade samt vägarbetare vilket 10 informanter 
svarade. I den engelska versionen av enkäten var vakt samt vägarbetare de mest använda 
alternativen med 10 felsvar vardera. Övriga felsvar var skogsarbetare, byggarbetare, militär, 
brandman samt servitris. 

I den fria frågan svarade 54 av de svensktalande informanterna främst att hatten var till hjälp 
då de identifierade stereotypen. De nämnde även att reflexvästen, bältet med verktyg samt 
elpistolen var till hjälp. Av de 41 från den engelska enkäten varierade svaren men elpistolen 
var ett vanligt förekommande ord. Andra referenser till bland annat hatten samt reflexvästen 
föreslogs ej kopplas till en polis utan andra möjliga stereotyper. Det nämns specifikt i en 
kommentar i den engelska enkäten att hatten och västen hjälpte, understället hjälpte inte samt 
att elpistolen ändrade hens uppfattning från vakt till polis. 
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Figur 15 Kentaur iklädd skogsarbetaruniform 

5.4.4 Bild 4 kentaur iklädd skogsarbetaruniform 
Bild nummer 4 föreställer en kentaur iklädd skogsarbetaruniform (se Figur 15). Av de 163 
informanterna svarade 21 att figuren var en skogsarbetare. De andra svarsalternativen vilka 
var mest populära från de svenskspråkiga informanterna var vägarbetare med 75 svar, 
brandman med 19 svar, samt byggarbetare med 10 svar. De svarsalternativ vilka var mest 
populära hos de engelskspråkiga informanterna var brandman, samt vägarbetare med 13 svar 
vardera, därefter byggarbetare med 9 svar. Av de svenskspråkiga informanterna svarade 18 
att det var en skogsarbetare, av de engelskspråkiga informanterna svarade 3 att det var en 
skogsarbetare. Andra svarsalternativ som användes i den engelska enkäten var diskare, militär 
samt vakt. 

I den fria frågan refererade de 49 svenska svaren främst till kläderna samt färgen på kläderna. 
Det nämndes specifikt av flera informanter att stereotypen var svårare att identifiera samt att 
klädernas utformning kunde relateras till ett antal yrken med stryktåliga kläder. I den engelska 
enkäten svarade 22 av informanterna. De flesta svaren refererade till färgen eller reflexerna. 
Orange nämndes specifikt som en färg relaterad till brandmän. 



 
34 

 

Figur 16 Kentaur iklädd kockuniform. 

5.4.5 Bild 5 kentaur iklädd kockuniform 
Bild nummer 5 föreställer en kentaur iklädd kockuniform (se Figur 16). Av de 163 
informanterna svarade 61 att figuren var en kock. De två andra svarsalternativen vilka var 
populärast i den svenska enkäten var servitris med 40 svar samt diskare med 24 svar. Det 
populäraste svarsalternativet i den engelska enkäten var servitris med 19 svar, därefter diskare 
med 10 svar. Lika många svarade kock som doktor med 6 svar vardera i den engelskspråkiga 
enkäten. Andra svarsalternativ vilka förekom i den svenskspråkiga enkäten var doktor samt 
vägarbetare. 

I den fria frågan svarade 45 av de svenskspråkiga informanterna oftast att det var byxorna 
som hjälpte dem att identifiera stereotypen men även att jackan var till hjälp enligt vissa. Även 
det rutiga tyget nämndes men inte lika frekvent som jackan samt byxor. I den engelska 
enkäten svarade 19 av informanterna. De flesta svaren reflekterade kring byxorna eller jackan 
och hur specifikt byxorna försvårade identifieringen av stereotypen för vissa. Den del av 
utstyrseln enligt de engelskspråkiga informanterna som gjorde stereotypen lättast att 
identifiera var jackan. 
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Figur 17 Kentaur utrustad med skogsarbetarutrustning. 

5.4.6 Bild 6 kentaur utrustad med skogsarbetarutrustning 
Bild nummer 6 föreställer en kentaur iklädd skogsarbetarutrustning (se Figur 17). Av de 163 
informanterna svarade 146 att figuren var en skogsarbetare. De andra två alternativen som 
valdes av den svenskspråkiga delen av informanterna var byggarbetare med 2 svar samt 
brandman med 1 svar. I den engelska delen av enkäten var det populäraste alternativet näst 
efter skogsarbetare, byggarbetare med 8 svar. De andra svarsalternativ som valdes av de 
engelskspråkiga informanterna var brandman, vägarbetare samt militär. 

I den öppna frågan svarade 53 av de svenskspråkiga informanterna oftast att motorsågen var 
till mest hjälp då de identifierade stereotypen. Även hjälmen nämndes men i mycket mindre 
utsträckning. I den engelska enkäten svarade 22 av informanterna. Motorsågen nämndes 
många gånger även i den engelskspråkiga enkäten. Några av svaren reflekterade över 
användningen av hjälmen men relaterade den inte specifikt till skogsarbetare utan ansåg även 
att byggarbetare eller brandmän kan använda den. 

5.5 Analys 
På grund av skillnader mellan föreskrifter, uniformer samt verktyg inom olika regioner kan 
det ha varit lättare för en viss grupp att identifiera de olika stereotyperna än för andra. 
Eftersom uniformerna som avbildades på karaktärerna var baserade på svenska regler samt 
att den specifika uniformen för skogsarbetare användes istället för den mer typiskt 
stereotypiska rutmönstrade skjortan skogsarbetare eller skogshuggare avbildas med i 
tecknade serier kan detta ha försvårat stereotypen för informanterna. Enligt de data som 
inhämtats via enkäterna tolkas det ändå som att kläderna på stereotyperna har minst 
igenkänningsfaktor av de två olika slags figurer vilka skapades för undersökningen. 
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Av figurerna bärande kläder identifierades polisen korrekt av 73.8 % svenskspråkiga 
informanter samt 68.3% av de engelskspråkiga informanterna. 14.8 % av de svenska 
informanterna kunde identifiera skogsarbetaren via kläderna medan 7.3% av de 
engelskspråkiga informanterna kunde identifiera stereotypen. Av de svenska informanterna 
kunde 45.1% identifiera kockens uniform medan endast 14.6% av de engelskspråkiga 
informanterna kunde identifiera samma stereotyp från samma bild. 

Jämförelsevis kunde polisens arbetsrelaterade föremål identifieras av 73.8 % av de 
svenskspråkiga informanterna samt 29.3 % av de engelskspråkiga informanterna. 
Skogsarbetarens verktyg och yrkesrelaterade föremål kunde identifieras av 97.5% av de 
svenskspråkiga informanterna samt 65.9 % av de engelskspråkiga informanterna. Slutligen 
kunde kockens yrkesrelaterade föremål identifieras av 95.1 % av de svenskspråkiga 
informanterna samt 97.6 % av de engelsktalande informanterna. 

Polis 

Den troliga anledningen till att polisens yrkesrelaterade föremål kunde kännas igen lättare av 
den svenskspråkiga delen av informanterna beror på de regioner där polisen ofta använder 
reflexväst till sina uniformer då de patrullerar eller syns till. Den svenska polis mössan som 
karaktärens huvudbonad är inspirerad av skiljer sig även från den engelska eller amerikanska 
stereotypiska hattarna vilket kan ha varit ytterligare en faktor vilket försvårade stereotypen 
för vissa grupper av informanterna. Ytterligare en faktor kan vara det rutmönster som är 
populärt att använda som ett slags band på olika delar av engelska polisuniformer vilket inte 
avbildades på artefakten. 

Skogsarbetare 

Angående skogsarbetarens yrkesrelaterade föremål så misstogs denna främst som en 
byggarbetare av den engelskspråkiga delen av informanterna och till en mycket stor del av de 
som svarade på enkäten i jämförelse med de svenskspråkiga. Anledningen till resultatet kan 
vara att hjälmen inte relateras till skogsarbetare enligt många av informanterna som svarade 
på den engelskspråkiga enkäten utan var snarare ett föremål relaterat till byggarbetsplatser. 
Även skyddsutrustningen kunde förmodligen misstolkas om informanterna inte känner till 
det som används av en skogsarbetare, samt att reglerna för skogsarbetare kan vara olika från 
region till region. 

Det framgick av undersökningen att skogsarbetaren ”Figur 11 Kentaur iklädd 
skogsarbetaruniform” var den stereotyp vilken var svårast för såväl svensk- som 
engelskspråkiga informanter att identifiera. Främst misstogs kläderna för vägarbetare enligt 
de svenskspråkiga informanterna där 61.5 % svarade med den stereotypen. Ett utförligare svar 
i den öppna frågan som lämnades var följande: "De orangea kläderna med reflexer på gör att 
de står ut tydligt och borde därför vara antingen vägarbetare, skogsarbetare eller brandman. 
Kläderna ser väldigt slittåliga ut och skulle passa till alla tidigare nämnda, men vägarbetare 
känns mer korrekt då man måste kunna se dem från långt avstånd." Ett liknande svar gavs i 
den engelska enkäten men den engelskspråkiga delen av informanterna namngav även färgen 
orange som en avgörande faktor eftersom de relaterade den till brandmän. Vid utvecklingen 
av skogsarbetarens uniform observerades att en viktig del av uniformen förutom sågskyddet 
var ett längre bakstycke på jackan för att bland annat skydda mot skador. För de som inte 
känner till specifikt sågskyddskläder eller att jackan som skogsarbetare använder har ett 
längre bakstycke kan det vara svårt att identifiera dessa. 
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Kock 

Vid identifieringen av kockens yrkesrelaterade föremål angav informanterna främst hatten, 
samt elvispen som föremål de kunde identifiera stereotypen genom. Främst den 
engelskspråkiga delen av informanterna angav förklädet som något de kunde identifiera 
kocken med, dock nämndes det att även diskare kan använda ett förkläde, stereotypen 
servitris angavs även av samma anledning "Mössan och elvispen säger kock, så jag svarar kock 
även om övriga kläder gör att jag skulle vilja säga servitris". Det nämndes även i en kommentar 
att även om figuren hade en kockmössa så är elvisp ett verktyg som oftast används av en bagare 
eller konditor, snarare än en kock. 

Kockens kläder, jämförelsevis med dess yrkesrelaterade föremål framstod som svårare att 
identifiera enligt de data som inhämtats via enkäterna. Enligt de svar som angavs i den öppna 
frågan identifierades kocken hellre som en servitris eller diskare eftersom den saknade kock 
hatt och andra föremål som skulle ha underlättat identifieringen av stereotypen. Det kan 
tolkas som att en väsentlig detalj i enkätens utformning bör ha nämnt att figurerna som 
presenteras skulle antingen burit kläder relaterade till ett yrke eller föremål relaterade till ett 
yrke. Dock skulle den extra informationen kunna leda till att informanterna kopplade 
stereotyperna till varandra på grund av antalet samt de relaterade attributen mellan 
uniformerna samt föremålen, snarare än att gissa vilken stereotyp figuren var menad att 
föreställa. 

5.6 Slutsats 
I den här studien kring hur betraktare resonerar runt stereotypa karaktärsroller utifrån dessas 
visuella attribut föreföll de flesta informanter kunna identifiera stereotypen iklädd 
polisuniform. Skogsarbetaruniformen uppfattades som den mest svåridentifierade då både 
svensktalande samt engelsktalande informanter vilka besvarade enkäten gav flest felsvar på 
denna figur. Figuren med kockuniform var enligt de svenskspråkiga informanterna lättare att 
identifiera än enligt de engelskspråkiga informanterna. Men enligt båda enkäter var kocken 
svårare att identifiera än polisen. Resultaten kan bero på klädernas utformning samt kulturen 
och samhället informanterna lever i. Detta framstår relativt tydligt i undersökningen, 
uniformer skiljer sig mellan kulturer och länder. 

Yrkesrelaterade kläder 

I gruppen av karaktärer med yrkesrelaterade kläder ansåg informanterna att polisen kändes 
igenom främst genom de emblem som presenterades på ärm samt axelpartiet. Färgen ansågs 
vara en bidragande faktor men inte alls lika stor som emblemen.  

Skogsarbetarens uniform var den del av artefaktens sex olika bilder vilken hade minst 
igenkänningsfaktor enligt informanternas svar. Informanterna angav främst färgen som 
motivation till deras svar, samt att reflexerna i vissa fall bidrog. Skogsarbetarens uniform 
identifierades främst som en vägarbetare enligt den svenskspråkiga undersökningen, enligt 
den engelskspråkiga undersökningen ansågs stereotypen främst vara antingen en vägarbetare 
eller brandman. I den svenskspråkiga delen av enkäten svarade färre än 15 % rätt om 
skogsarbetarens stereotyp och i den engelskspråkiga delen av enkäten svarade färre än 10 % 
rätt angående figurens tilltänkta stereotyp.  
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I den svenskspråkiga delen av enkäten angående kocken motiverade informanterna främst 
sina svar med de rutiga byxorna. Jackan angavs i vissa fall samtidigt som byxorna eller i ett 
fåtal fall enskilt utan att byxorna nämndes. I den engelskspråkiga delen av enkäten angavs 
främst kockjackan som den del de identifierade stereotypen med. De flesta svar i den öppna 
frågan av den engelskspråkiga enkäten angående kockens uniform angav kockens byxor som 
förvirrande då det inte kändes igen av de som svarade förutom i vissa fall då de sett kockar 
med liknande byxor inom kulinariska utbildningar. Den svenskspråkiga delen av enkäten 
hade cirka 45 % rätt angående stereotypen som avbildades medan den engelskspråkiga delen 
av enkäten endast hade cirka 15 % rätt. 

Yrkesrelaterade föremål 

I gruppen av karaktärer med yrkesrelaterade föremål ansåg informanterna att kockens mössa 
var den tydligaste indikationen på dess tilltänkta stereotyp, även elvispen och förklädet 
nämndes i samband med kockmössan men inte lika ofta som enbart mössan självt.  

Polisen i denna kategori identifierades främst genom polis mössan enligt den svenskspråkiga 
enkäten. Den engelskspråkiga delen av enkäten identifierade främst elpistolen som en 
indikation av figurens tilltänkta stereotyp, även den svenska delen av enkäten angav elpistolen 
som en starkt bidragande faktor av stereotypens identifiering. Varselkläderna nämndes som 
en bidragande faktor i många fall, dock misstogs den tilltänkta stereotypen som en vakt eller 
vägarbetare i båda fall av enkäten. Den svenskspråkiga delen av enkäten hade lättare för att 
identifiera stereotypen med 73.8% rätta svar mot de 29.3% rätta svar från den engelskspråkiga 
enkäten. Troligtvis på grund av polishatten som brukas av svensk polis som en del av deras 
standarduniform och skall bäras då de är i tjänst medan polishattar ej är lika vanligt 
förekommande inom andra kulturer samt att hatten specifikt var designad efter den svenska 
polisuniformen vilket kan ha varit en bidragande orsak. 

Det föremål som angavs som en identifierande faktor av båda enkäters svar i den öppna frågan 
kopplad till skogsarbetarens tilltänkta stereotyp var främst motorsågen. Även hjälmen 
nämndes som en bidragande faktor, främst av de informanter som besvarade den 
svenskspråkiga delen av enkäten, men hjälmen nämndes inte alls lika ofta som motorsågen. I 
ett fåtal fall, främst i den engelskspråkiga delen av enkäten, beskrevs även utrustningens färg 
som en bidragande igenkänningsfaktor. 

Av de tre yrkesrelaterade stereotyper som avbildats för undersökningen föreföll figurerna med 
yrkesrelaterade föremål lättast att identifiera. Figuren föreställande en kock var i båda enkäter 
igenkännbar enligt mer än 95 % av informanterna. Polisen med yrkesrelaterade föremål 
kändes igen mest av de svenskspråkiga informanterna då över 70 % kunde identifiera den 
tilltänkta rollen. Dock kunde färre än 30 % av de engelskspråkiga informanterna känna igen 
polisen. Även skogsarbetarens utrustning kändes igen av fler svenskspråkiga informanter då 
nästan alla svarade rätt på den figuren, medan informanterna som svarade på den 
engelskspråkiga enkäten endast fick 65 % rätt. Således framgår det även här relativt tydligt att 
den utrustning som används skiljer mellan kulturer och länder. 

Jämförelse av yrkesrelaterade föremål och yrkesrelaterade kläder 

Enligt de öppna svar som gavs i båda delar av enkäterna framkom det att kockens mössa var 
det föremål vilket främst kändes igen av stereotypens yrkesrelaterade föremål, samt att 
elvispen och förklädet var bidragande faktorer. Polisens stereotyp identifierades främst av 
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svenskspråkiga informanter genom mössan och båda enkäters svar i den öppna frågan 
relaterade till elpistolen som en starkt bidragande igenkänningsfaktor, därefter 
varselkläderna. Skogsarbetarens föremål som kändes igen enligt båda delar av enkäten var 
främst motorsågen, därefter motorsågen i kombination med hjälmen. 

I klädesdelen av artefakten kändes polisens stereotyp igen främst via de emblem som var 
avbildade på skjortan, samt i vissa fall färgen på kläderna enligt de svar som angavs i den 
öppna frågan. Kockens stereotyp kändes främst igenom via kockskjortan enligt sammanlagda 
svar från den öppna frågan i samband med stereotypen, dock nämndes byxorna som störst 
bidragande faktor enligt den svenskspråkiga delen av enkäten. Skogsarbetarens klädesplagg 
var enligt båda delar av enkäten mycket svår att känna igen och fick överlag flest felsvar av alla 
andra delar av artefakten. De delar av uniformen vilka angavs som motivation till svaren var 
främst dess orangea färg, därefter reflexerna som syntes på jackan. 

Överlag så kan det bekräftas att de yrkesrelaterade föremål vilka avbildades i undersökningen 
hade större igenkänningsfaktor än de yrkesrelaterade kläderna. Artefaktens stereotypa 
utrustning utformades efter gällande svenska regelverk och stadgar vilket tros vara den största 
anledningen till att vissa stereotyper var svårare att känna igen än andra, främst för de 
informanter vilka besvarade den engelskspråkiga delen av enkäten. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Denna studie har dels undersökt hur respondenter resonerar utifrån olika visuella attribut 
som klädesplagg eller andra accessoarer, verktyg eller vapen vid bedömning av en stereotyp 
karaktärsroll. Och dels hur informanterna motiverat sina svar rörande vad de själva ansåg gav 
tydligast information om vilken stereotyp roll en karaktär kan spela rörande de olika 
föremålen och klädesplaggen. 

Till undersökningen studerades tidigare forskning om stereotyper av Hinton (2003), Isbister 
(2006), Lee m.fl. (1996) och av Haake och Gulz (2008) samt teorier om kläders historia enligt 
Barthes (2004, 2013). Olika stereotyper samt bilder av stereotypa karaktärer studerades 
därefter och användes som förlagor till artefakterna föreställande olika visuella stereotyper 
som skapades för undersökningen. Ett antal stereotyper valdes bort och de visuella stereotyper 
vilka avbildades som karaktärsteckningar baserades på yrkesstereotyperna polis, 
skogsarbetare samt kock. Två bilder skapades för varje stereotyp. Den ena bilden föreställde 
karaktären i underställ, bärande olika accessoarer och verktyg eller vapen relaterade till 
yrkesstereotypen, den andra bilden föreställde samma figur i den uniform eller klädedräkt 
som relaterades till yrkesstereotypen. En enkät skapades med frågor rörande artefakterna där 
informanterna ombads identifiera den visuella stereotyp som avbildades vid den specifika 
frågan. I enkäten gavs informanterna elva olika svarsalternativ med stereotyper att välja 
mellan då de identifierade karaktären. Vid varje fråga rörande den visuella stereotypen gavs 
även en öppen fråga där informanten fick frågan om det var något i den avbildade karaktären 
som gjorde den lättare eller svårare att identifiera. Enkäten skapades i två exemplar varav den 
ena var skriven på svenska och den andra enkäten var skriven på engelska med samma frågor 
samt svarsalternativ. Enkäten gjordes därefter tillgänglig via ett antal internetsidor samt via 
skype. Enkäten var tillgänglig från och med måndagen 9e maj 2016 och avslutades fredagen 
den 13e maj 2016. Den svenska delen av enkäten delades främst via facebook och besvarades 
av 122 informanter, den engelska delen främst delad via andra internetsidor besvarades av 41 
informanter, sammanlagt 163 individer besvarade enkäterna och den öppna frågan vid varje 
avbildad stereotyp mottog många svar från båda enkäter. 

Resultatet av enkäterna besvarade frågorna till undersökningen i formen av antal rätta svar 
till den tänkta stereotypen. Några av de avbildade stereotyperna hade över 90 % rätta svar från 
båda enkäter medan andra stereotyper uppfattades av informanterna som mer 
svårigenkännliga. Överlag besvarade en större andel svenskspråkiga informanter rätt på 
karaktärsstereotyperna än den engelskspråkiga, troligtvis på grund av att olika uniformer och 
verktyg som används inom de olika yrkena skiljer sig mellan olika länder och kulturer.  

Uppskattningsvis var artefakterna föreställande en figur med verktyg, accessoarer och vapen 
relaterade till de olika stereotyperna generellt lättare att känna igen än artefakterna 
föreställande en figur iklädd yrkesrelaterade uniformer enligt den data som inhämtades via 
enkäterna. I den öppna frågan gavs oftast det specifika verktyget eller huvudbonaden som 
figuren använde som den faktor vilket gjorde den lättast att känna igen. 
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Bildmaterial och yrkesrollerna 
Förmodligen hade ett antal andra visuella stereotyper kunnat användas lika väl som de vilka 
användes i undersökningen eftersom informanterna inte kände igen vissa delar av de 
arbetsrelaterade föremålen som presenterades på figurerna. Kockens uniform fick oväntat 
många felsvar och hade eventuellt haft en större igenkänningsfaktor om de rutmönstrade 
byxorna istället hade varit vita. En annan stereotyp som var svår att känna igen enligt 
informanterna var kläderna som användes på skogsarbetaren, eventuellt hade en röd, 
rutmönstrad tröja varit mer igenkännbar då den relateras mer till stereotypen än den faktiska 
arbetsdräkten? 

De yrkesroller vilka valdes av de olika visuella stereotyper som övervägdes inför 
undersökningen var typiskt mansdominerade yrkesroller men som samtidigt är yrken vilka 
många kvinnor arbetar inom. Andra yrken som också kunde presenterats via deras 
yrkesrelaterade kläder hade exempelvis varit militärer, brandmän, vaktmästare eller doktorer. 

Yrkesrelaterade föremål i fallet av en militär visuell stereotyp hade dock kunnat feltolkas som 
andra stereotyper, då granater, gevär, kamouflagehjälmar och andra militärrelaterade vapen 
använts inom många andra områden både fiktivt och i verkligheten. Färgen på brandmäns 
uniformer skiljer sig till stor del mellan olika länder och de föremål som typiskt relateras till 
dessa är bland annat yxor, hjälmar och brandslangar. Det sistnämnda föremålet hade om 
möjligt gjort den tänkta stereotypen markant lätt att identifiera och en yxa hade kunnat 
representera en skogsarbetare eller liknande lika väl som en brandman. En läkare hade varit 
en möjlig kandidat på grund av de verktyg dessa använder men beroende på vilken typ av 
läkare hade deras instrument och klädnad kunnat se annorlunda ut och bli mer svårdefinierad 
vid skapandet av en artefakt föreställande dessa då den långa rock läkarens visuella stereotyp 
kan avbildas med även kan tolkas som en professor eller vetenskapsman. Yrket vaktmästare 
kan även variera gällande arbetsplats och region, de verktyg som används kan även de variera 
till stor del och yrket vaktmästare kan förväxlas med städare eller fönsterputsare beroende på 
kläder samt yrkesrelaterade föremål. Kortfattat fanns det många andra yrkesrelaterade 
stereotyper vilka kunde använts i undersökningen och under skapandet av artefakten. Efter 
att ett antal olika stereotyper identifierats och information om dessa undersöktes föreföll det 
som att polis, skogsarbetare samt kock kunde vara lika effektiva att använda som flera andra 
yrkesrelaterade visuella stereotyper. 

Efter undersökningens resultat kan det uppfattas som att mer internationella representationer 
av de visuella stereotyperna kunde ha använts. Detta på grund av att de som bor eller arbetar 
i Sverige genom media exponeras rikligt för utländska stereotyper och uniformer inom olika 
yrken. Härigenom kan en svensktalande informant troligtvis känna igen en utländsk stereotyp 
i högre utsträckning än vad en engelskspråkig informant skulle kunna. 

6.2.2 Etik och samhälle 
En ändring som gjordes i enkäten skapad för denna undersökning var ett alternativ som lades 
till de två mest kända könen. Förutom "man" och "kvinna" kunde informanterna även välja 
könsalternativet "annat", istället för att tvingas välja mellan de två första alternativen eller 
"föredrar att ej svara". Baserat på de alternativa könsroller som antas av många i dagens 
samhälle ansågs det kunna vara mindre stötande att inkludera det tredje könsalternativet i 
enkäten. 
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I skapandet av artefakten valdes polisen att avbildas med en elpistol som mekaniskt föremål 
framför en pistol vilket flera informanter förmodas känna igen som ett föremål kopplat till 
poliser. Som enskilt föremål kan en pistol eller elpistol användas av alla med licens, en elpistol 
är däremot inte menad att kunna åsamka fysiskt trauma till samma grad som en pistol typiskt 
anses vara kapabel till. Ett pistolskott penetrerar kroppen och kan skada ben och organ medan 
en elpistol kan orsaka brännskador eller i vissa fall hjärtflimmer. Eftersom en elpistol 
jämförelsevis är mycket mindre farlig än en vanlig pistol och i syfte att låta informanterna 
känna igen en mindre farlig polisstereotyp användes en elpistol vid skapandet av artefakten. 

Figuren som avbildades i artefakten var av kvinnligt kön. Många yrken inom olika områden 
världen över domineras främst av män, vilket tidigare nämns bland annat i stycket om kocken 
som stereotyp. Då denna undersökning inte ville framställa en negativt könsdominerad 
stereotyp inom yrkesrollerna användes en figur med vissa feminina drag som bas för de olika 
stereotypernas representation i artefakten. De feminina dragen var främst fokuserade på 
figurens bröst snarare än andra attribut som ögonfransar, läppar eller frisyrer vilka skulle 
kunna uppskattas som mer feminina. Figuren som skapades var annars till störst del 
androgyn, förutom brösten som var tydliga nog att identifiera figuren som kvinnlig, men ej i 
större utsträckning då detta kunde avlett informanternas fokus från att identifiera stereotypen 
på figuren. 

De visuella stereotyper som valdes att presenteras på figuren i artefakterna designades efter 
gällande arbets- och skyddsregler inom de olika yrkena snarare än de mer stereotypa 
föreställningar som råder kring dem. Stereotypen bland annat för skogshuggare är förlegad 
och i denna undersökning användes ordet skogsarbetare istället. En stereotyp skogshuggare 
bär inga sågskyddskläder och använder inte varselkläder, inte heller hörselskydd, hjälm eller 
ett visir för att skydda ögonen mot flis. Studien avstod även från att gestalta den stereotypa 
rödrutiga skjortan. Eftersom polisens främsta roll är att upprätthålla lag och ordning 
utrustades polisens stereotyp som nämnts med elpistol istället för en vanlig pistol. Kockens 
stereotyp avbildades i rutmönstrade byxor istället för vita eller svarta, då rutmönstret enligt 
källor är bättre på att dölja fläckar från spill som ofta förekommer i kök. 

I syfte att undvika kulturella stereotyper i fråga om kön, kroppsbyggnad samt hudfärg 
avbildades figuren i artefakterna som en kentaur. Vidare användes mer normativa färger på 
hår, hud samt päls då alternativa färger som blått, lila eller grönt hade fått informanterna att 
lägga mer fokus på själva figuren än stereotypen den föreställdes presentera. 

Slutligen kan det också nämnas att alla informanter vilka besvarade enkäten var anonyma. 

6.3 Framtida arbete 
Den här undersökningen presenterade endast tre olika yrkesrelaterade stereotyper. Framtida 
arbeten eller undersökningar kan förslagsvis presentera många fler olika yrkesroller eller 
andra visuella stereotyper för att följa upp tendenserna som enkäten påvisade.  

Artefakten iklädd skogsarbetaruniformen framstod som specifikt svår att identifiera då den 
var baserad på gällande svenska regler om skogsarbetarens uniform snarare än stereotypen 
skogshuggare, vilken typiskt avbildas som en person iklädd en rutig skjorta och jeans då det 
handlar om visuella stereotyper. Även kocken misstogs för en servitris eller diskare av ett antal 
informanter. 
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Undersökningen kan ses som en förstudie. Vid framtida arbete skulle det dels kunna göras en 
strikt svensk studie, dels skulle det vara av intresse att ta hänsyn till andra länders och 
kulturers stereotyper. I ett spelsammanhang är det detta som kallas lokalisering. 

Användningen av klippdockan som ett verktyg skulle kunna utnyttjas i en studie där 
informanterna/respondenterna får i uppgift att koppla föremål till stereotypa roller. 
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Bildkällor 
Figur 1; Kollage av Nilsson N. Egen illustration (2016). 

Figur 2; Kollage med kockar. (1 Kockar på trappa)http://www.hotellorestaurang.se/wp-
content/uploads/2014/09/%C3%A5rets-kock.jpg (2016-04-07), (2 Fru Cake) 
http://vignette2.wikia.nocookie.net/mlp/images/7/78/Mrs._Cake_greeting_ID_S1E25.png
/revision/latest?cb=20111201194348 (2016-04-07), (3 Kockarna från Ratatouille) 
http://2.bp.blogspot.com/_jSFWwOjqiLw/TK1h5v34-
vI/AAAAAAAABI8/SM6bfhSG6ys/s1600/remy3.jpg (2016-04-07), (4 Kocken L0uis) 
http://wondersofdisney2.yolasite.com/resources/mermaid/misc/cheflouiscrab.png (2016-
04-07), (5 Herr Cake) 
http://vignette2.wikia.nocookie.net/mlp/images/e/ea/Mr._Cake_ID_S2E10.png/revision/l
atest?cb=20131029203445 (2016-04-07) 

Figur 3; Artefakten av kocken. Egen illustration (2016). 

Figur 4; Bildkollage med poliser. (1 Polis till häst i parad) 
http://www.friatider.se/sites/default/files/16489093-3aa9-418f-890a-cb9cdb038116.jpg 
(2016-04-04), (2 Polisuniform) 
http://www.polismuseet.se/ImageVault/Images/id_7269/width_400/conversionFormatTy
pe_WebSafe/scope_0/filename_/storage_Original/ImageVaultHandler.aspx (2016-04-04), 
(3 Kravallpolis till häst) http://gfx.aftonbladet-
cdn.se/image/16602558/725/normal/56b0f9be577d0/riots.jpg (2016-04-01), (4 Polisens 
bälte och verktyg) 
http://sverigesradio.se/sida/images/87/2326410_1200_675.jpg?preset=article (2014-04-
04) 

Figur 5; Artefakten av polisen. Egen illustration (2016). 

Figur 6; Bildkollage med skogsarbetaren. (1 Skogsarbetare) 
http://www.jdskogskonsult.se/Bilder/jd-skogskonsult-personal-stor.jpg (2014-04-06), (2 
Utrustning) Hjälm; http://sakerskog.se/wp-content/uploads/2014/09/stihl_skogshjalm_A-
300x300.png (2016-04-06), Jacka; http://sakerskog.se/wp-
content/uploads/2014/09/Jacka-Stihl-2014-300x300.png (2016-04-06), Stövlar; 
http://sakerskog.se/wp-content/uploads/2014/09/stihl_skyddsstovel_comfort_A-
286x300.png (2016-04-06), Handskar; http://sakerskog.se/wp-
content/uploads/2014/09/Handskar-Hva-300x162.jpg (2014-04-06) 

Figur 7; Artefakten av skogsarbetaren. Egen illustration (2016). 

Figur 8; Bildkollage med hästar i kläder och utrustning. (1 Hästar i sportkläder) 
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/03/23/article-2119603-124C54F1000005DC-
393_1024x615_large.jpg (2016-03-07), (2 Ägare och häst i maskeraddräkter) https://s-
media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fe/d6/f6/fed6f66eb4648a4443e2dbdac7e56d68.jpg 
(2016-03-07), (3 Kravallpolis till häst) 
http://i4.mirror.co.uk/incoming/article106621.ece/ALTERNATES/s615/mounted-police-
pic-getty-683873879.jpg (2016-03-07), (4 Tematiserad 
föreställning)http://www.njfamily.com/Medieval-Times-Dinner-
Tournament/medeivaltimes.jpg (2016-03-07) 
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Figur 9; Bildkollage med kentaurer från Centaur's Worries. (1 Kentaur sedd från ovan) 
http://static.comicvine.com/uploads/scale_large/6/67663/4368419-05.jpg (2016-04-07), 
(2 Kentaur sedd framifrån) http://i3.mangapanda.com/centaurs-worries/29/centaurs-
worries-4014519.jpg (2016-04-07), (3 Kentaur sedd bakifrån) 
http://i5.mangareader.net/centaurs-worries/11/centaurs-worries-3848401.jpg (2016-04-
07), (4 Kentaur sedd från sidan) http://i6.mangareader.net/centaurs-worries/3/centaurs-
worries-3847783.jpg (2016-04-07) 

Figur 10; Framställandet av basen till undersökningens artefakt. Egen illustration (2016). 

Figur 11; Kollage med från vänster en modelldocka att teckna efter, en "actor" från Autodesk 
MotionBuilder 2013 samt en "actor" från Autodesk MotionBuilder 2010. (vänster, 
modelldocka) http://thumbs.dreamstime.com/z/tr%C3%A4fogad-ihop-docka-57236652.jpg 
(2016-05-30) (mitten ”actor” från 2013) 
http://download.autodesk.com/global/docs/motionbuilder2013/en-us/images/GUID-
BE8BF6D6-2C2A-44F0-BFB8-2E93FC00D322-low.png (2016-05-30) (höger ”actor” från 
2010) Neave N., McCarty K., Freynik J., Caplan N., Hönekopp J., Fink B., (2010). Male dance 
moves that catch a woman's eye. Biology letters, Evolutionary biology. 

Figur 12; Kentaur iklädd polisuniform. Egen illustration (2016). 

Figur 13; Kentaur utrustad med kockutrustning. Egen illustration (2016). 

Figur 14; Kentaur utrustad med polisutrustning. Egen illustration (2016). 

Figur 15; Kentaur iklädd skogsarbetaruniform. Egen illustration (2016). 

Figur 16; Kentaur iklädd kockuniform. Egen illustration (2016). 

Figur 17; Kentaur utrustad med skogsarbetarutrustning. Egen illustration (2016). 
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