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Sammanfattning 
Rapportens tema är stereotyper, utseende och genus med ytterligare fokus på 

aspekterna karaktärsdesign, ansiktsdrag och personlighetsdrag. Stereotyper har här 

behandlats ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Detta för att ge vinkel åt effektiv 

visuell kommunikation, en aspekt som ibland använder sig av just stereotyper, särskilt 

i moderna media. En undersökning genomfördes för att analysera hur intrycket av 

tecknade karaktärer kan påverkas av karaktärens könsidentitet och ansiktsdrag. Detta 

baseras på tidigare forskning där ansiktsdrag kan kategoriseras som maskulina 

respektive feminina, vilka skapar olika intryck av personlighetsdrag. Karaktärerna har 

också undersökts utifrån tilldelade och uppnådda roller vilket har varit ett sätt för att 

vidare fördjupa genusaspekten inom karaktärsdesign. Främst talar resultatet av 

undersökning för ansiktsdragens vikt före könsidentiteten vid karaktärsdesign samt 

den skiftande uppfattningen om vad som anses maskulint och vad som anses feminint. 

En framtida fortsättning på arbetet skulle med fördel kunna ytterligare utveckla 

genusaspekten samt attitydskillnader mellan olika grupper av informanter. 

Nyckelord: Stereotyper, genusroller, manligt/kvinnligt, maskulint/feminint, 

ansiktsdrag, karaktärsdesign. 
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1 Introduktion 

Idén till detta arbete kom från observationer av stereotyper i populärkulturen, hur vissa 

roller tenderar att återkomma i en till synes fixerad skepnad. Inom karaktärsdesign för 

visuella media kan det tyckas finnas en paradox, mellan att försöka vara nyskapande och 

kreativ, samtidigt som mycket av så kallad effektiv visuell kommunikation förlitar sig på 

igenkännbarhet och typiska mallar för karaktärer. Karaktärer som kan klassas som 

stereotyper. 

Stereotyper behöver inte alltid vara av ondo, genom ett kognitionspsykologiskt perspektiv är 

de ett sätt för den mentala bearbetningsprocessen att ta genvägar och låta hjärnan fokusera 

på viktigare, mer direkta handlingar, till exempel vid en interaktion med en annan människa 

(Hinton, 2011, s. 58-59, Haake och Gulz, 2008). Detta kan vara användbart vid 

karaktärsdesign för ett spel eller andra medier. Samtidigt bör inte de negativa sidorna vid 

användning av stereotyper nedvärderas, extensiv forskning tyder på att stereotyper medför 

konsekvenser som bland annat diskriminering av minoriteter, könssegregation i samhället 

och på arbetsmarknaden, negativ påverkan av ungas utveckling av identitet, attityd och 

förväntningar mot andra, bestraffning av de som bryter mot normerna med mera. De flesta 

av dessa företeelser kan kopplas till moderna medias användning av stereotyper. 

I detta arbete har en begränsning gjorts till de visuella stereotyperna med särskilt fokus på 

könsstereotyper kring män och kvinnors förväntade roller och karaktär samt dikotomin 

maskulint/feminint i samband med ansiktsdrag. Maskulina och feminina ansiktsdrag är 

något som studerats av exempelvis Berry och McArthur (1985), Perret m.fl. (1998) samt 

Little, Burt och Perret (2006). De skrev bland annat om och hur särskilda karaktärsdrag 

förknippas med de två olika ansiktstyperna.  

En undersökning genomfördes kring människors upplevelse av, och attityd till, olika 

gestaltade stereotyper när aspekter som könsidentitet och ansiktstyp förändras. 

Stereotyperna som gestaltades var olika roller eller yrken som i moderna media ofta 

förekommer tillsammans med ett särskilt utseende.  

Till denna undersökning skapades stiliserade illustrationer av olika gestalter av stereotypa 

roller, dessa var sjuksköterska, bibliotekarie, kock samt verkställande direktör. Varje roll 

hade en originalgestaltning vars visuella stereotyp bygger på en särskild könsidentitet samt 

en särskild ansiktstyp (maskulint eller feminint ansikte). Dessutom skapades alternativa 

varianter till de stereotypa rollernas originalgestaltning som använder sig av de övriga 

möjliga kombinationerna av könsidentitet och ansiktstyp. Detta material kom sedan att ingå 

i en kvantitativ enkätundersökning. Urvalet av informanter var personer aktiva i områden 

inom visuell media. 
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2 Bakgrund  

2.1 Historisk bakgrund till fysionomi och frenologi 

Att döma människor utifrån deras utseende är en uråldrig praktik som återfinns i många 

kulturer och som tagit olika form genom historien. Konstnärer som Leonardo da Vinci (1452 

– 1519) tog djupt intresse av ansiktsdrag och antog att de indikerade människors natur, 

laster och komplex (Oommen och Oommen, 2003). Senare i tiden kom användandet av 

fysionomi och frenologi att flitigt förekomma inom litteratur och konst för att förtydliga samt 

förklara karaktärer (Twine, 2002). ”Fysionomi” översätts från grekiska ungefär till ”att 

veta/känna naturen” och menas vara vetenskapen om överensstämmelsen mellan den 

externa och interna människan (Oommen och Oommen, 2003). Det var ett sätt att försöka 

systematiskt förklara och rättfärdiga dömandet av utseendet, särskilt huvudet och ansiktet. 

Att kunna avläsa ansikten på detta sätt har påståtts vara användbart för att bland annat 

bedöma en person som intelligent eller dum, arbetsam eller lat, inneha goda eller onda 

avsikter eller rent av om personen var kriminell.  

Frenologi är en pseudovetenskap med influenser från fysionomin men har kortare historia. 

Den uppkom i Västra Europa och Nordamerika under 1800-talet. Frenologin går ut på 

antagandet att olika egenskaper, färdigheter och andra karaktärsdrag sitter i olika delar av 

hjärnan. Särskilt utvecklande av dessa olika delar menades leda till att skallbenet formades 

därefter och visade sig på så sätt i utseendet hos en person (Twine, 2002).  

Twine (2002) skriver att trots att varken fysionomi eller frenologi aldrig upptogs som riktiga 

vetenskaper blev de omåttligt populära och fick stort genomslag i samhället. De kom att 

användas som argument för att naturalisera rasism, eurocenterism, klasskillnader, 

patriarkat och speciesim. Vidare hävdar författaren att fysionomi och frenologi brukar 

avskrivas som en underhållande anekdot om hur enfaldig forskning var förr i tiden och visa 

på hur långt psykologin har kommit sen dess. Twine (2002) menar dock att antaganden om 

relationer mellan utseende och karaktärsdrag inte är försvunna i dagens moderna samhälle. 

2.2 Om stereotyper 

Stereotyper ansågs länge vara något uteslutande negativt och resultat av ett tankefel, en brist 

som dock kunde rättas till. Under 1970-talet skiftade fokus till en kognitiv syn på stereotyper 

och de blev ansedda som en del av människans tankeprocess (som mentala bilder). Detta 

resulterade även i att stereotyper började uppfattas som mer komplexa fenomen (Hinton, 

2011, s. 25).  

Hinton (2011, s. 11-12) förklarar att stereotyper består av tre viktiga parter. Den första är att 

en grupp människor känns igen från en gemensam nämnare, detta kännetecken kan vara till 

exempel en nationalitet, religiös åskådning, etnicitet, könstillhörighet, ålder, sysselsättning 

eller hårfärg. Denna förenande egenskap används för att skilja dem från andra grupper, det 

görs en skillnad mellan de som har kännetecknet och de som inte har det. Den andra parten 

är att gruppen människor med en definierad gemensam nämnare tillskrivs ytterligare 

egenskaper, dessa behöver inte vara relaterade till den första egenskapen eller stämma för 

alla individer i gruppen. De andra egenskaperna behöver inte vara personlighetsdrag utan 

kan även vara fysiska egenskaper, intressen eller färdigheter. Den sista parten av stereotyper 

är att när en individ identifieras med det första kännetecknet så tillskrivs hen de andra 
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egenskaperna gruppen antas ha. Denna individ förväntas nu vara som de andra i just den 

människokategorin.  

Begreppet ”kategorisering” är central i förklarandet av stereotyper. Hinton (2011, s. 38) 

förklarar att när människor kategoriserar objekt betyder det att i åtanke av utseende och 

form avgörs objektets egenskaper och användning. Kategoriseringen betyder att en stol kan 

skiljas från ett bord trots ett flertal liknande yttre egenskaper (exempelvis fyra ben som bär 

upp en plan yta, ofta i trä) men det innebär också att flera olika formgivningar av stolar kan 

kategoriseras som just stol trots stora skillnader i utseende och egenskaper (exempelvis flera 

eller färre ben vars yta de bär upp kan vara ojämn eller vara tillverkad i annat material än 

trä). På liknande sätt skriver Hinton (2011, s. 40) kan kategorisering av intrycksbildning av 

människor ske, även vad gäller personlighetsdrag. 

Haake och Gulz (2008) definierar visuella statiska aspekter (fasta yttre attribut som 

kroppsbyggnad, ansiktsdrag, hud, hår, kläder, accessoarer, etcetera) av stereotyper som 

”visuella stereotyper”. En visuell stereotyp består av ett antal synliga attribut hos en person 

som en majoritet observerare kommer att se som illustration eller ett typiskt exemplar av en 

människogrupp, yrkesgrupp eller social grupp etcetera. Den ofta citerade artikeln What is 

Beautiful is Good av Dion, Berscheid och Walter (1972) belyser just utseendets påverkan av 

karaktärsuppfattningen och därmed även den inverkan stereotyper har. Undersökningen 

som gjordes lade bevis för att attraktiva personer inte bara tillskrivs (visuellt) fler socialt 

önskbara önskvärda egenskaper och goda personligheter än mindre attraktiva personer, de 

antogs dessutom leva bättre, ha mer självförverkligande liv, ha framgångsrika och 

prestigefyllda arbeten samt lyckliga och tidiga äktenskap. Ekman (1978, s. 124-125) hänvisar 

till ett flertal äldre studier från mitten av 1900-talet med samband mellan utseende och 

personlighet som inte resulterat i ett bekräftande resultat men menar att trots detta är det 

tydligt att människor ändå har benägenhet tro på ett sådant samband. 

2.2.1 Uppkomsten av stereotyper 

Haake och Gulz (2008) diskuterar i sin text möjliga sorters uppkomst av stereotyper. De 

menar att för vissa stereotyper finns det ett korn av sanning bakom uppkomsten av dem, 

men att kultur och media kan ha förstärkt detta. Enligt Hinton (2011, s. 17) är e viktig aspekt 

att ta i beräkning att somliga kvalitéer är problematiska att mäta (som snällhet, kylighet, 

konstnärlighet, etcetera) och på så sätt svåra att bedöma gällande om stereotypen de ingår i 

har något sanningsvärde. Haake och Gulz (2008) fortsätter med att beskriva vissa andra fall 

där det kan ha gått sådan lång tid och så mycket förändring skett att vad stereotypen baserar 

sig på har i dagsläget mycket liten eller ingen alls överensstämmelse med verkligheten 

längre. Till sist finns det ytterligare somliga stereotyper som är rena konstruktioner utan 

någon grund i vetenskapliga observationer.  

Ekman (1978, s. 133) har en hypotes om att ett permanent ansiktsdrag (det vill säga ett 

statiskt drag som bestäms av benstrukturen i ansiktet) liknar ett ansiktsuttryck för en känsla 

(som Ekman benämner som ett ”hastigt tecken/drag”) kan det ge ansiktet ett permanent 

uttryck för den känslan. Exempelvis, en person med lågt sittande ögonbryn, med de inre 

hörnen nära varandra samt med ögonlocken som täcker toppen av irisen, kan upplevas som 

sträng, otrevlig eller rent av hotfull för att hens ansiktsstruktur naturligt påminner om 

uttryck av ilska (som är ett snabbt och temporärt uttryck orsakat genom muskler i ansiktet, 

inte genom ben). 
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Tidigare emotionellt liv (engelska: ”previous emotional life”) är en annan teori Ekman (1978, 

s. 148) tar upp kring ansiktets indikatorer. Författaren skriver att det är av vissa ansett att 

ansiktet är ett blankt ark (så kallat ”tabula rasa”) där en persons känsloliv sätter sina spår 

(Ekmans ”hastiga tecken”). Dock påpekar Ekman (1978, s. 148) att ansiktets muskler rör sig 

vid många fler tillfällen än endast känslouttryck och att det därför är otänkbart att endast 

känslolivet påverkar ansiktets drag. Särskilt talar författaren om detta i relation till 

ålderstecken (åldern är som bekant av många ansedd som fienden till skönhet i västvärldens 

samhälle). Ekman (1978, s. 148) påstår att det är möjligt att ett särskilt användande av 

muskler kan leda till särskilda permanenta drag i ansiktet efter tid men att arv, klimat och 

näring spelar en mycket större roll än användandet av ansiktsmusklerna.  

2.2.2 Stereotyper i moderna medier 

Videospelforskarna Mou och Pengs (2008, s. 928) forskning stödjer det faktum att kön, 

liksom etnicitet, är ojämnt porträtterade i populära digitala spel. Särskilt överrepresenterade 

är vita manliga karaktärer som hjälte/protagonist, knappt någon kvinna eller annan etnicitet 

gick att finna som huvudroll i spelen som undersöktes. Glaubke m.fl. (2001) skriver att det är 

större chans att spela som en ickemänsklig karaktär än att spela som en kvinna och femtio 

procent av alla kvinnliga karaktärer i spel interagerar inte alls. 2008 skriver Mou och Peng 

(s. 929) att det går att urskilja en ökning av kvinnor i spel men de är fortfarande ofta i 

stereotypa roller. Främst är kvinnliga karaktärer en stödroll till den manliga hjälten, som de 

antingen ska hjälpa eller räddas av. Kvinnor är dessutom sällan antagonisten i spel. 

Stereotyperna är också starka i hur kvinnornas utseende representeras, de är ofta antingen 

tunna eller yppiga till den grad att kroppsbyggnaden ter sig onaturlig. Kläderna till dessa 

karaktärer är också avslöjande för en hög grad av ”sexighet”. Allt i enlighet med massmedias 

kvinnostereotyper. Detta i kontrast till männen som mer vanligt porträtteras som 

genomsnittliga eller atletiska och maskulina. Mou och Peng (2008, s. 929) skriver att 

representationen av kvinnor (och minoriteter) i digitala spel kan ha betydande påverkan på 

spelare, särskilt unga vuxna (som utgör en mycket stor del av spelarna). Stereotyper som de 

upplever i spel kan komma att påverka ungdomars utveckling av identitet, attityd och 

förväntningar i verkliga livet. 

Galubke m.fl. (2001) skriver att utöver spelens möjliga påverkan av unga mäns utveckling 

kring attityd och förväntningar mot andra, finns en oro kring budskap om maskulinitet och 

lämpliga uttryck av känslor och accepterbara sätt att hantera konflikter. Det finns även 

belägg för att inte bara kvinnliga stereotyper påverkar kroppsideal negativt utan även den 

hypermaskulinisering som finns hos många manliga karaktärer kan påverka unga mäns 

självförtroende.  

Tidigare forskning av Giles och Maltby (2004) visar att personer från TV och film har en stor 

inverkan och influens på ungdomar, i vissa aspekter och situationer även större än 

föräldrarnas. Mou och Peng (2008, s. 929) menar att detta skulle kunna appliceras på 

spelkaraktärers inflytande lika väl. Mellan forskning kring de olika områdena om stereotyper 

och ungas utveckling av könsidentitet och attityd går det att finna ett samband som leder till 

moderna media. Som Sinclair och Carlsson nämner (2013) så behöver ungdomar göra 

mycket tidiga karriärsval (gymnasieval, vid cirka 15 års ålder) i en ålder där könsidentitet 

och attityd fortfarande är i utveckling och är mycket känslig för yttre påverkan. Stereotyper i 

moderna media kan således influera könssegregation i bland annat arbetsmarknaden genom 

påverkan på ungdomar.  
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2.2.3 Positiva och negativa sidor 

Haake och Gulz (2008) skriver att vid social interaktion med främlingar utnyttjar människor 

visuella ledtrådar för att skapa förväntningar som guidar samspelet. Processen att snabbt 

konstruera en uppfattning av en främlings förmodade beteende, attityd, åsikter, personlighet 

och seder för att sedan kategorisera dessa förlitar sig starkt på stereotyper, där typiska 

konstruerade representanter finns för de olika människokategorierna. I mänskligt tänkande 

är stereotyper en kognitiv genväg för att göra handling och liv mer lätthanterligt. När 

främlingar möter varandra låter stereotyper dem avlasta hjärnan från tankar och frågor som 

dyker upp vid möten mellan nya människor och istället låta fokus ligga på den interaktion 

som krävs. Det liknas vid en ”social auto-pilot” som genom det omedvetna navigerar en 

social miljö som annars skulle vara överväldigande komplex och krävande för bearbetning. 

Detta stöds även av Hintons (2011, s. 58-59) redovisning av ett flertal tidigare studier som 

pekar på att den mänskliga kognitiva förmågan är begränsad, därför används genvägar (hit 

räknas kategoriseringar) till informationsbearbetningen för att ge rum åt fokusering och till 

att utföra mentala uppgifter effektivt.  

Stereotypers kognitiva fördelar kan även appliceras på media och berättande. Isbister (2006, 

s. 16) skriver att stereotyper kan användas för att effektivt snabba upp processer i spel. 

Genom att i spelutvecklingen använda stereotyper som spelaren känner igen behöver inte tid 

läggas på att till exempel förklara en karaktärs roll. Detta kan vara fördelaktigt för att hålla 

ett jämnt flöde i spelet. Företeelsen kan kopplas till vad Hinton (2011, s. 54) skriver, att 

fördelen med förmågan att kategorisera människor innebär att alla definierande aspekter 

inte behöver tas med i beskrivningen av en person för att skapa en precis uppfattning av hen. 

Nackdelar med stereotyper är att de ofta skapar missledande förväntningar, även om 

stereotypen kan ha viss förankring i verkligheten hindrar det inte att undantagen från denna 

stereotyp är många. Det är otroligt viktigt att inte glömma att stereotyper handlar om att 

döma unika individer, i verkligheten är det särskilt skadligt att placera människor i socialt 

värderade kategorier. Medan det finns uppenbara omoraliska effekter av att använda 

negativa stereotyper som är hånande, misstolkande eller fientliga (ofta av minoriteter eller 

försummade grupper i samhället) visar Haake och Gulzs (2008) studie att även användandet 

av ”positiva” stereotyper kan få negativa effekter. Det är vanligt att minoriteter känner sig 

uteslutna (till exempel den typiska hjälten som nästan alltid är manlig och vit utesluter 

kvinnor och andra etniciteter). Dessutom skapar stereotyper problem när de blir betraktade 

som det normala eller normen och individer som tillhör stereotypens grupp men inte 

matchar förväntningarna blir klassade som konstiga, ovanliga eller abnorma. Stereotyper 

kan även orsaka en så kallad självuppfyllande profetia där samhället får stereotyper bekräfta 

sig själva eller tvingas till att bekräfta sig själva från diskriminerande behandling av de 

personerna inom den specifika människokategorin (Hinton, 2011, s. 99). 

2.3 Kön och genus 

Det är av vikt att skilja mellan kön och genus. Vanligtvis refererar kön (engelska: ”sex”) till 

biologiska och fysiska drag som skiljer män och kvinnor åt, dessutom förekommer skillnader 

mellan hormoner och gener. Generellt är genus, även kallat det sociala könet (i motsats till 

det biologiska könet), sedd som en konstruktion, men hur långt denna konstruktion sträcker 

sig debatteras (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 54). Genus menar Eriksson och Göthlund 

(2012, s, 54) ”bestämmer” hur män respektive kvinnor förväntas agera och interagera, detta 
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kan ses som en iscensättning av könstillhörigheten. Trots att detta kan uppfattas som 

”naturligt” handlar det fortfarande om något konstruerat. 

Oftast talas det om manligt och kvinnligt som motsatser till varandra. I denna text ligger 

stort fokus på dikotomin manligt/kvinnligt, men meningen är inte att försumma det faktum 

att könskategorierna inte är begränsade till dessa två, detta gäller så väl biologiskt som 

socialt kön vilka även involverar identiteter som intersex, transexualitet och intergender. 

2.3.1 Att skilja mellan manligt/kvinnlig och maskulint/feminint 

I detta arbete görs en distinkt skillnad mellan dikotomierna manligt/kvinnligt respektive 

maskulint/feminint. Eriksson och Göthlund (2012, s. 54) menar att ”man” och ”kvinna” är 

könskategorier medan ”maskulinitet” och ”femininitet” är genuskategorier. Manligt och 

kvinnligt hänvisar till aspekter som angår män respektive kvinnor. Maskulint/feminint har 

inte med de biologiska aspekterna av kön att göra även om det tenderar att vanligt 

förekomma eller förknippas enligt manligt/maskulint och kvinnligt/feminint, detta arbete 

utgår dock inte från dessa senare antagandena. Maskulint/feminint i denna text innebär 

snarare ”vanligtvis manlig” respektive ”vanligtvis kvinnlig”, detta kan referera till utseende 

så väl som intressen men de är varken bundna till det biologiska eller sociala könet. Tillika 

med genus är dikotomin maskulint/feminint i sig en konstruktion men används här för att 

beskriva typiska drag. Ett exempel som relaterar till denna text är att ett ”manligt ansikte” 

refererar till ett ansikte hos en person av manligt kön, medan ett ”maskulint ansikte” kan 

referera till ett ansikte hos en person av vilken könsidentitet som helst.  

2.4 Maskulina och feminina ansiktsdrag 

2.4.1 Maskulina/feminina ansiktsdrag kontra mogna/babylika ansiktsdrag 

Little, Burt och Perret (2006) menar att ansiktsmässig maskulinitet/femininitet skiljer sig 

från ansiktsmässig mogenhet/babylikhet men medger att de två dikotomierna delar många 

likheter. Det är ingen studie som distinkt skiljt på de båda dikotomierna, utan ofta används 

endast den ena eller den andra i undersökningar kring kognitiva sammankopplingar mellan 

ansiktsdrag och personlighetsdrag. Det får antas att skillnaden ligger i att mogenhet inte är 

detsamma som manlighet och babylikhet inte detsamma som kvinnlighet, inte heller ska det 

påstås att ett feminint ansikte förblir totalt oförändrat sedan barndomen. Brahnam (2001) 

menar att generellt är det vanligare att kvinnor behåller många ansiktsdrag från barndomen 

varav det skett en så kallad övergeneralisering där feminina ansikten liknas vid babylika 

ansikten. Det är vanligt att män är mer morfologiskt mogna (det vill säga i detta fall mer 

anatomiskt förändrade sedan barndomen). De flesta ansikten är en kombination av 

maskulina och feminina ansiktsdrag dock är få helt androgyna (lika delar maskulina och 

feminina drag). Det får däremot antas att män generellt har en högre och tydligare grad av 

maskulina drag än vad kvinnor vanligtvis har, och vice versa, detta är vad som gör att det i de 

flesta fall är relativt enkelt att skilja mellan ett mansansikte och kvinnoansikte (se figur 1).  

I detta avsnitt presenteras några av de olika studierna relevanta rapportens undersökning 

och de får behålla sina originalbegrepp vare sig de använder begreppen maskulint/feminint 

eller mogenhet/babylikhet men därefter används i detta arbete dikotomin 

maskulint/feminint för beskrivning av ansiktsdragens karaktär därför att detta relaterar mer 

effektivt till diskussionen om könsstereotyper. 
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Figur 1 Exempel på maskuliniserade och feminiserade ansikten, a. feminint kvinnoansikte, b. 
maskulint kvinnoansikte, c. feminint mansansikte, d. maskulint mansansikte (Perret m.fl., 1998). 

Intresset kring dessa dikotomier ligger i de positiva och negativa associationerna hos 

maskulina (mogna) respektive feminina (babylika) ansiktsdrag, detta förknippande mellan 

utseende och antaganden gör maskulina och feminina ansiktsdrag till stereotyper i sig. Little 

m.fl. (2006) skriver att de flesta studier överensstämmer med varandra om att manliga 

ansikten utstrålar dominans där de betydande ansiktsdragen som bedöms som typiskt 

manliga, det vill säga maskulina, är en kraftig käke och tydlig ögonbrynsbåge. Isbister (2006, 

s. 10-11) som skriver om mogna ansiktsdrag kontra vad författaren definierar som 

”babyface”, beskriver att mogna ansiktsdrag har mindre ögon, starkare haka, lägre och 

tjockare ögonbryn, lägre panna, tydligare ögonbrynsbåge och tunnare läppar. Individer med 

sådana ansiktsdrag uppfattas som mer seriösa och ansvarsfulla än individer med ”babyface”. 

Dessa ansiktsdrag återfinns hos många exempel av maskulina ansikten som tydligt skiljande 

tecken gentemot de feminina. 

Studier har definierat feminina ansiktsdrag (vilket här enligt Little m.fl. 2006, är detsamma 

som babylika ansiktsdrag) som liten haka, höga ögonbryn och stora ögon. Individers 

ansikten med sådana drag var enligt Berry och McArthurs (1985) studier bedömda som 

varmare, ärligare och mer uppriktiga men även mer naiva och fysiskt svagare än de med mer 

mogna ansiktsdrag. Stora ögon och pupiller, höga ögonbryn och hög panna, liten näsa, 

fylliga läppar och kinder är vad Isbister (2006, s. 11) menar är karaktäristiska ansiktsdrag 

hos småbarn. Genom övergeneralisering så förknippas barnlika ansiktsdrag med barnlika 

egenskaper som värme, trovärdighet, osjälvständighet, oansvarighet, undergivenhet och 

manipulerbarhet. Berry och McArthur (1985) menar att vi tenderar att se småbarn som 

svaga, hjälplösa och i behov av skydd medan mer vuxna individer betraktas vara starkare och 

besitta större självtillit. Författarnas studie visade på att vuxna män med babylika drag även 

tillskrevs barnlika psykologiska attribut. Ju högre grad av babylika ansiktsdrag desto större 

var intrycket av ärlighet, naivitet, vänlighet och värme. Perrets m.fl. (1998) studie visade 

dock på att mer feminina ansikten inte gav lägre intryck av intelligens eller självsäkerhet, 

inte heller gav maskulina ansiktsdrag högre intryck av dessa kvalitéer. 

2.4.2 Maskulina/feminina ansikten och attraktion 

Maskulina respektive feminina ansiktsdrag är kategorier som återkommer i många studier 

om upplevda personlighetsdrag som kopplas till olika fysiska särdrag och prägling och även i 

studier om attraktivt respektive frånstötande utseende där de antagna personlighetsdragen 

inverkar. 

Cunningham, Barbee och Pike (1990) menar att forskning kring ”manlig” eller 

”hanattraktivitet” (engelska: ”male attractivness”) leder till paradoxala och motstridande 
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resultat. Analyser av evolutionen betonar vikten av kraft och status hos hanattraktivitet 

vilket honor visar föredra framför mindre kraftfulla och mogna individer med låg status. 

Detta borde logiskt sätt leda till att mogna ansiktsdrag hos män betraktas som de mest 

attraktiva. Dock finns forskning som visar på det motsatta. De positiva egenskaperna 

förknippade med babylika ansiktsdrag, värme, vänlighet och ärlighet, bidrog enligt Berry och 

McArthurs (1985) forskning till haloeffekten i en form av omvänd ordning som 

överensstämmer med Littles m.fl. koncept av ”What is Good is Beautiful” (2006). 

Haloeffekten tillskriver attraktiva individer goda egenskaper vilket även gör att de 

ansiktsdrag som förknippas med goda egenskaper blir ansedda som attraktiva. Littles m.fl. 

(2006) slutsats är attraktionen till en individ (eller ansikte) behöver inte avgöras av 

utseendet, det vill säga, det är inte nödvändigtvis så att babylika ansiktsdrag anses som 

attraktiva, utan snarare är det de goda personlighetsdrag som associeras med ansiktsdragen 

som är önskvärda att se hos en annan individ. Babylika, det vill säga, feminina, drag anses 

således bidra till även manliga ansiktens ökade attraktivitet (Berry och McArthur 1985). 

Cunninghams m.fl. (1990) studie verkat finna belägg för en lösning på paradoxen kring 

manlig attraktivitet med resultat från deras undersökning som tydde på att kvinnor föredrog 

manliga ansikten som var en blandning av mogna och babylika drag framför både ansikten 

med extrema drag av mognad och ansikten med extrema drag av babylikhet. 

Perrets m.fl. (1998) studie kring attraktivitet genom att förstärka maskulinitet eller 

femininitet i digitalt skapade referenser visar på att mer feminina ansikten anses attraktivare 

än mer maskulina hos både män och kvinnor av både män och kvinnor. Genom att förstärka 

de maskulina dragen i mansansiktena ökade intrycken av maskulinitet, dominans och ålder 

men minskade intrycken av värme, känslosamhet, ärlighet, samarbetsvillighet och kvalité 

som förälder. Detsamma gällde för de maskulina kvinnoansiktena med undantag från kvalité 

som förälder som förblev relativt oförändrad i jämförelse mellan de olika kvinnoansiktena. 

Genom att förstärka de maskulina ansiktsdragen sänktes den upplevda attraktiviteten hos 

både männen och kvinnorna. Detta menas ge uppfattning om att de negativa egenskaperna 

upplevda från ett maskulint ansikte överväger de positiva attributen och detta spelar in i 

sökandet efter partner. Detta är även något som Little m.fl. (2006) utvecklar i deras egen 

studie, som också bekräftade de tidigare forskningsrönen om att kvinnor generellt föredrar 

feminina mansansikten. Det bör dock påpekas att resultaten från forskningen om 

preferensen för feminina mansansikten inte handlar om några extrema nivåer av feminina 

drag. 

Attraktivitet behöver dock inte uteslutande innebära associationer med positiva attribut. 

Dermer och Thiels (1975) studie är vidareutveckling eller respons till Dions m.fl. (1972) 

klassiska socialpsykologiska artikel om hur attraktivitet förknippas med godhet, lycka och 

framgång. Denna undersökning avslöjade dock även tendenser om att vad som får antas vara 

avundsjuka gentemot attraktiva ansikten kunde försvaga de typsiska positiva attributen, 

särskilt hos ansikten av samma kön som betraktaren. Dermer och Thiel (1975) utforskade 

detta fenomen ytterligare. Deras undersökning visade att det finns belägg för att särskilt 

attraktiva ansikten även tillskrivs negativa personlighetsdrag som fåfänga, egoism och 

snobbighet, dessutom ansågs de vara materialistiska, osympatiska för förtryckta grupper och 

mer troliga att ta ut skilsmässa eller vara otrogen mot sin partner (trots Dions m.fl. resultat 

om intryck av lyckliga äktenskap ingick i antagandet av attraktiva individer). Dock var 

tendensen till avundsjuka inte tillräckligt påverkande för att få de negativa attributen att 

överväga de positiva (som fortfarande fanns närvarande i Dermer och Thiels, 1975, studie).  
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2.5 Stereotyper och roller 

Hinton (2011, s. 49-50) nämner så kallade ”scheman” som används för att fylla i luckor i 

människors uppfattningar av en kategori, även om detta är med intryck som aldrig upplevts 

personligen. Rollscheman kallas sådana scheman som appliceras på specifika roller, dessa 

kan vara uppnådda roller (som yrkesposition) eller tillskrivna roller (kön, etnicitet, ålder, 

kroppsbyggnad, med mera). Hinton (2011, s. 53) skriver att genom kategorisering av roller 

(yrken) skapar människor förväntningar på beteende som guidar deras interaktion med 

rollinnehavaren (i situationer där intresset är av en individs roll och inte hens personlighet, 

till exempel interaktion med en servitör vid ett restaurangbesök). Ofta sker dock en 

överskridning av den utgivna informationen människor får och resulterar i att 

personlighetstyper tillskrivs olika yrkesroller. På så sätt blir bankdirektören en ansvarfull 

person medan sjuksköterskan har vänlig och hjälpsam personlighet. Detta menar Hinton 

(2011, s. 53) är på grund av tendensen att betrakta beteende som härstammande från 

personlighetsdrag snarare än vad rollen kräver för egenskaper. En annan slutsats författaren 

pekar ut är att vissa personlighetstyper tar på sig vissa roller. Till exempel yrket bibliotekarie 

kräver en hel del stillasittande arbete i en lugn inomhusmiljö, en stillsam och introvert 

person som gillar att läsa böcker (en ensam aktivitet) passar således bättre till det yrket än 

någon som är extrovert, högljudd och gillar att röra på sig. Så har en prototypisk 

bibliotekarie skapats men när alla bibliotekarier förväntas vara introverta blir det en 

stereotyp.  

2.5.1 Manliga och kvinnliga roller 

Möjligtvis är de två kvinnligaste rollerna, i fiktion så väl som kultur, modern och makan. 

Hedenborg och Wikander (2003, s. 46-50) skriver att trots att dessa roller argumenterats 

som ägande ett naturligt band till kvinnan så var det ändå något den svenska staten, mellan 

slutet av 1700-talet till början av 1800-talet, kände var tvunget att läras ut till samhället, 

vilket talar för rollerna som konstruktioner. Kvinnans roll blev under industrialismen att ta 

hand om barnen och hemmet medan mannen försörjde hushållet genom externt arbete (till 

skillnad från tidigare då familjejordbruk dominerade där män och kvinnor arbetade 

tillsammans men med olika sysslor). Denna utveckling förstärkte uppfattningen om mannen 

som den aktiva, mer fysiskt arbetande rollen. Hedenborg och Wikander (2003, s. 70-75) 

skriver vidare om att när konsumtionsindustrin växte ökade också kravet på kvinnliga 

arbetare men inte till det mansdominerade industriarbetet utan till husliga arbeten som 

pigor, hembiträden, serveringshjälp, tvätt och städhjälp, arbeten som påminde om de 

ansedda naturliga sysslorna för kvinnor. Även arbeten inom sjukvården (men ej som läkare) 

ansågs som lämpliga för kvinnor, liksom småbarnsutbildning. När ny teknik utvecklades 

som innebar att arbetet blev enklare, ledde det till att fler kvinnor rekryterades för de 

uppgifter som tidigare utförts av män och som varit mer krävande. Kvinnornas nya 

arbetsuppgifter var dock fortfarande mindre centrala än mäns. Så skapades till exempel 

bilden av den typiska kontoristen/sekreteraren som en kvinna vid en skrivmaskin. 

Hedenborg och Wikander (2003, s. 87-89) tar upp att när socialdarwinismen (en 

vidareutveckling av Charles Darwins lära om människans evolution med teorier om den 

biologiska utvecklingens samband med människornas samhälle) gjorde sitt intåg under 

1900-talet kom den att förstärka de könsstereotypa roller som fanns och menade att kvinnor 

naturligt var underlägsna män vilket rättfärdigade deras diskriminering (detsamma gällde 

för nedsättande behandling utifrån klass och rasskillnader som också ansågs som naturliga 

företeelser).  
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Konceptet av samhället som skapar könsroller är aktuellt än idag, liksom samhällets 

upprätthållande av stereotyper. Prentice och Carranza (2002) menar att stereotypen om att 

kvinnor är varma och omtänksamma motsvaras av samhällets hävdande att kvinnor är 

varma och omtänksamma, det samma gäller för förväntningar på mäns kvalitéer. Detta ger 

sig uttryck bland annat inom typiskt maskulina respektive feminina sysselsättningar och inte 

minst kulturen och medias avbildningar av dessa yrken och aktiviteter. 

Titlarna för yrkena kan vara könsbetingade i sig; ”brandman” är för de allra flesta en man, 

skulle det vara en kvinna så benämns hon som en ”kvinnlig brandman”. Likaså gäller det 

motsatta för ”sjuksköterska” vars könsnorm är en kvinna medan definitionen ”manlig 

sjuksköterska” sker om det rör sig om en man med det yrket. I det här fallet är det lätt att 

argumentera för ordens ”kön”, det vill säga suffixet ”man” i ”brandman” och ”–ska” i 

”sjuksköterska” vilket på det sättet automatiskt tillskriver ett kön till yrket. Det är dock långt 

ifrån alltid denna enkla förklaring finns till varför människor ofta förknippar vissa yrken 

eller roller med specifika könsidentiteter. Till exempel menar Haake och Gulz (2008) att ”en 

typisk forskare” vanligtvis är en manlig sådan för de flesta, medan ”en typisk kvinnlig 

forskare” är en stereotyp i sig.  

I Nelson, Acker och Manis (1996) experiment undersöktes stereotyperna om förväntningar 

att män vanligare utbildar sig till ingenjörer medan kvinnor hellre antas välja utbilda sig till 

vårdpersonal. I experimenten fick korrespondenterna se foton av studenter och svarade på 

om de trodde att personen i fotot utbildar sig till ingenjör eller vårdpersonal. Till dessa foton 

gavs även slumpmässig information om intressen som antingen var maskulina, feminina 

eller neutrala vilket jämnt delades ut mellan de manliga och kvinnliga fotona. Hälften av 

korrespondenterna fick det förklarat att könet på personen i fotot inte hade någon betydelse. 

Resultatet blev att trots vetskapen om könets saknade relevans så fanns könsstereotyperna 

kvar. Män var fortfarande generellt bedömda som att vara ingenjörsstuderande medan 

kvinnor generellt var bedömda som vårdpersonalstuderande. Vad gäller de olika intressen 

som fanns med till fotona så var resultatet att personer (både män och kvinnor) med mer 

maskulina intressen ansågs troligare som ingenjörsstuderande medan de med mer feminina 

intressen var troligare vårdpersonalstuderande. Maskulina respektive feminina intressen 

övervägde dock inte könets inverkan på bedömandet. De korrespondenter som 

uppmärksammade på könets oviktighet ökade intressant nog inte uppmärksamheten till de 

maskulina och feminina intressena.  

2.5.2 Skillnader i acceptans av normbrytande beteenden och intressen 

Typiskt manliga och kvinnliga roller existerar i moderna media så väl som verkligheten. 

Mycket tyder på att populärkulturen i hög grad influerats av traditionella könssegregerade 

rolluppdelningar i samhället. Löfström (2005) skriver att trots att könsdiskriminering är i 

stort sett en del av det förflutna i Sverige så är den svenska arbetsmarknaden en av de mest 

könssegregerade i världen (det finns dock ett tydligt samband mellan könsuppdelning och 

kvinnlig förvärvsfrekvens, fler kvinnor som arbetar har lett till större segregering). Sinclair 

och Carlssons undersökning 2013 visar på att det finns en skillnad mellan killar och tjejers 

(tonåringars) yrkespreferenser, generellt föredrog killar manstypiska yrken och tjejer 

kvinnotypiska yrken men överlag var de manstypiska yrkena ändå mer populära med killar 

som den grupp som valde mer könsstereotypt. Sinclair och Carlsson (2013) menar att detta 

överensstämmer med tidigare forskning som pekar mot att den manliga könsrollen är 

striktare än den kvinnliga (det vill säga, det är mer accepterat att kvinnor ägnar sig åt 

maskulina aktiviteter än att män ägnar sig åt feminina). Heilman och Wallens (2010) 
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undersökning om könssegregerade yrken visar på att både män och kvinnor straffas när de 

är framgångsrika i ett yrke dominerat utav det andra könet. Dock pekar forskningen på att 

män straffas hårdare än kvinnor i denna situation och de är ansedda som ineffektiva och 

mindre förtjänade av respekt än de kvinnor som har samma yrke. En man som är 

framgångsrik i ett kvinnligt yrke är dömd som mesig och otillräcklig, vilket även så framställs 

i moderna media (en man som gör en kvinnas arbete har komisk effekt och hånas). Vidare 

menar Sinclair och Carlsson (2013) att ungdomar med högre bekymmer kring sin 

könsidentitet föredrar mer stereotypa yrken, det föreslås att kronisk oro kring sin 

könsidentitet utvecklar könsstereotypa intressen. Detta i sin tur påverkar sannolikt 

könssegregationen på arbetsmarknaden. 

Löfström (2005) menar att det finns negativa sidor av en starkt könsuppdelad 

arbetsmarknad. Det samhällsekonomiska slöseriet kan vara stort då segregeringen definitivt 

står i vägen för effektiv användning av humankapitalinvesteringen. Det är möjliga förluster 

inom så väl företagsekonomi som privatekonomi när matchningen mellan arbete och 

arbetstagare utgår från förutfattade meningar om vad män respektive kvinnor kan och inte 

kan eller passar och inte passar som. En bättre och mer effektiv arbetsmatchning utgår 

istället från kompetens, kvalifikationer, kunnande och intresse. 

2.6 Karaktärsdesign 

Karaktärsdesign innebär att gestalta en figur, oftast en fiktiv sådan. Konceptarbete i sig 

handlar om att uttrycka en idé och ibland är den idén en karaktär. Karaktärsdesign innebär 

att komma upp med nödvändig information för förverkligandet av denna karaktär, det kan 

vara utseende, så väl som personlighet, intressen, färdigheter och bakgrundshistoria. Dessa 

egenskaper som inte räknas till det yttre kan i sig räknas som en idé till en karaktär, då 

uppmanas ofta till att ge karaktären ett utseende som matchar dessa för att resultera i 

effektiv visuell kommunikation. Här kan användandet av stereotyper bli relevant. 

Eriksson och Göthlund (2012, s. 16-18) förklarar att med begreppet ”bildspråk” menas bilden 

som ett kommunikativt medium, att bilder kan bära på sociala, politiska och kulturella 

betydelser. Bildspråket liksom det skrivna språken utgörs av symboler och olika 

sammansättningar av dessa, detta medför dock en begränsning på antal möjliga 

kombinationer av bildelement. Detta menar Eriksson och Göthlund (2012, s. 24) gör 

konstnärer påverkade och rent av beroende av tidigare och samtida konstnärers 

symbolanvändande i visuella uttryck. Ett välkänt symbolsystem är nödvändigt för att kunna 

förmedla sin idé på ett precist sätt så att inte bilden blir missförstådd. Detta skapar en 

bildtradition som är svår, om inte omöjligt, att frigöras ifrån. Detta grundar sig i en 

växelverkan mellan människors mentala bilder, det vill säga föreställningar om omvärlden 

och den verkliga omvärlden i sig. De mentala bilderna påverkar hur verkligheten uppfattas 

och vice versa. Dessa normer som bildas inom konstvärlden kan bli upprätthållare av 

stereotyper och ohälsosamma traditioner.  

2.6.1 Karikatyrer och stilisering 

Karikatyrer är ett verktyg för karaktärsdesign. Karikatyrer överdriver de unika yttre dragen 

hos en person och det finns belägg för att karikatyrer känns igen lättare än fotorealistiska 

porträtt. Ju längre bort från genomsnittligheten samt attraktiva drag som symmetri och 

medelnivåer av maskulina och feminina drag, desto större blir igenkännbarheten (Tan, 

2005, s. 111). Karikatyrer är inte på detta sätt lika visuella stereotyper men även de kan 
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förtydligas och överdrivas genom så kallad ”stilisering” (engelska: ”stylization”). Stilisering 

är motsatsen till naturalism, det vill säga, verklighetsexakt återgivning, och innebär ofta en 

förenkling av naturalism med fokus på de intressanta aspekterna för effektiv visuell 

kommunikation (se figur 2). Stilisering är inte begränsat till grafisk media som till exempel 

tecknade serier och animerade filmer, det används även flitigt inom teater och spelfilm 

genom kostym, smink och andra attribut (Haake och Gulz, 2008). Brahnam (2001) 

använder sig av begreppet ”fysisk personlighet” (engelska: ”physical personality”) som lånats 

från dramateori som delvis överlappar med stiliseringen. Detta begrepp definieras som den 

uppfattning av personlighet, beteende, förväntningar och attityd som bildas utifrån en total 

främlings (inom dramateori är detta skådespelarrollen) utseende och yttre attribut. Denna 

definition är lik hur visuella stereotyper förklaras men fysisk personlighet nämns inte handla 

om negativa eller positiva värden utan får antas endast mena vara ett verktyg för effektiv 

visuell kommunikation. 

Karaktärsdesign förekommer inom populärkultur i olika form, i detta arbete är det något 

större fokus på digitala spel och särskilt i relation till könsroller, men oavsett typ av visuell 

media är karaktärsdesignens stereotyper ett resultat från den omgivande bildkulturen i 

samhället. Isbister skriver, ”trigger stereotypes for speed and break them for depth” 

(Isbister, 2006, s. 16) som designtips för karaktärer i digitala spel. Som nämnts kan 

stereotyper med fördel användas för att behålla tempot, genom att ge färdiga typiska 

karaktärer behöver inte alla detaljer om dem presenteras, om betraktaren (spelaren) redan 

känner till dem. Särskilt användbart är detta för mindre karaktärer eller horder av fiender 

(som uppfyller rollen som rätt anonyma motståndare), detta för att spelaren snabbt ska 

kunna avgöra karaktärernas intention mot spelaren (det vill säga om den är fientlig mot 

spelaren eller ej). När stereotyper används för större roller rekommenderar Isbister (2006, s. 

16) att stereotypen antingen bryts ner med en del udda egenskaper eller att använda en mer 

ovanlig stereotyp för typen av spel. 

 

Figur 2 Exempel på naturlistisk (vänster) och stiliserad (höger) gestaltning (Haake och Gulz, 
2008). 
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2.7 Litteraturreflektion 

Det bör uppmärksammas att en del av litteraturen som refereras i arbetet eventuellt kan 

läsas som något daterad. Detta med tanke på vad som i samhället kan betraktas som 

maskulint respektive feminint och vilka begrepp som kan tolkas som sammanhörande med 

respektive genusroll. Källorna kring ansiktsdrags maskulinitet respektive femininitet är 

centrala för rapportens undersökning, särskilt Berry och McArthurs (1985), Perrets m.fl. 

(1998), Isbisters (2006, s. 10-11) samt Littles m.fl. (2006) forskning. Dessa källor är 

relevanta även idag, 2014, men man bör beakta den kontext de används i här jämför med i 

vilken de skrevs. Den tidigare forskningen är mestadels av kognitiv psykologisk art medan 

detta arbete har ett fokus på karaktärsdesign. Det är således i denna nya kontext den tidigare 

forskningen tillämpas. Därför görs i arbetet tydliga definitioner och förklaringar till vad som 

i denna rapport menas med till exempel kön, genus, manligt/kvinnligt och 

maskulint/feminint. Relevansen ovan nämnda källor har i relation till nutida 

karaktärsdesign går dock att utläsa i den senare. Samma teorier och koncept tillämpas 

fortfarande, medvetet eller omedvetet, på utseendet hos maskulina och feminina karaktärer 

för att gestalta en viss personlighet. 

Även källorna i kapitel 2.2.2 ”Stereotyper i moderna medier” skulle kunna läsas som 

varandes på väg att bli daterade men det betyder inte att de är irrelevanta idag, 2014. 

Glaubkes m.fl. (2001) samt Mou och Pengs (2008) studier om könsstereotyper och 

könsrepresentationer i spel och andra moderna medier samt gestaltningarnas påverkan på 

unga människor är fortfarande av betydelse. Diskussioner kring dessa ämnesområden pågår 

i medierna och inom genusforskning, inte minst gällande datorspel. Även om det kan 

uppfattas som att det nås framgångar i frågor som rör jämlik representation av manliga och 

kvinnliga karaktärer i olika medier, Mou och Peng (2008) noterade till exempel en sådan 

progression mellan år 2001 och år 2008, så är dessa framgångar inte så stora att de 

maskulina och feminina stereotyperna spelat ut sina roller.   
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3 Problemformulering  

Idén till denna undersökning kom från ett intressant påpekande som dykt upp varstans på 

Internet, nämligen att en majoritet av huvudkaraktärerna i moderna spel visuellt liknar 

varandra till påfallande grad. Sett till filmens värld förekommer en liknande företeelse, 

åtminstone hos action- och äventyrsfilmer, det vill säga i genrer där protagonisten ofta är 

den ”typiska hjälten”, den handlingskraftiga personen vars berättelse kommer involvera 

både våld och att rädda liv. Det knyts en personlighet till detta utseende, som liksom ansiktet 

är lika vanligt förekommande.  

Att det finns stora skillnader i hur män respektive kvinnor representeras i spel, filmer och 

andra visuella media råder det inget tvivel om. Trots populärkulturens ständiga utveckling 

finns fortfarande stereotyper på båda sidor om manligt och kvinnligt när det kommer till 

karaktärsdesign, det vill säga utformningen av fiktiva individer. Stereotyper ger inte bara en 

karaktär en typisk roll utan ofta även ett typiskt utseende och det är främst denna aspekt 

som har analyserats här kopplat till en psykologisk och kognitiv bakgrund. 

För denna studie gjordes en avgränsning till manliga och kvinnliga stereotyper med fokus på 

ansiktet, utifrån ett västerländskt perspektiv. Inom tidigare forskning kring ansiktsdrag och 

deras förmåga att förmedla intryck av särskilda personlighetsdrag talas det ibland om 

”maskulina” respektive ”feminina” ansiktsdrag. För att testa teorin i denna undersökning om 

maskulina och feminina ansiktsdrags inverkan på karaktärsdesign skapades ett antal 

gestaltningar i digitalt bildformat. Var och en av dessa illustrationer kom att visa en karaktär 

framifrån, från axlarna och uppåt med fokus på ansiktet. Några av dessa gestaltningar 

representerade en särskild stereotyp roll. Till dessa gestaltningar skapades ytterligare ett 

flertal avvikande variationer som prövade aspekterna manligt/kvinnligt och 

maskulint/feminint i relation till stereotyperna. Illustrationerna ingick i en kvantitativ 

undersökning som studerar frågor kring förändrade intryck hos moderna stereotypers 

utseende. 

Frågeställningar: 

Hur förändras intrycket, 

av stereotypa karaktärer (av båda könen), när deras könstillhörighet byts ut? 

hos stereotypa karaktärer (av båda könen), när deras ansikten maskuliniseras? 

hos stereotypa karaktärer (av båda könen), när deras ansikten feminiseras? 

hos stereotypa karaktärer med maskulina ansikten (av båda könen) om ansiktet 

feminiseras i en kombination med utbyte av könstillhörighet? 

hos stereotypa karaktärer med feminina ansikten (av båda könen) om ansiktet 

maskuliniseras i en kombination med utbyte av könstillhörighet? 

Svaren på dessa frågor kan ses som begränsade till de illustrationer som skapades och de 

stereotyper som valdes men syftet var att försöka belysa aspekter kring visuell 

karaktärsdesign av stereotyper och genus samt hur detaljer som ansiktsdrag kan påverka 

dessa, på positiva och negativa sätt. 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen skedde en kvantitativ undersökning i enkätformat. Enkäten 

ställde ett antal attitydundersökande frågor kring de illustrationer som bifogades för att ta 

reda på skillnader i intryck och mottagande av olika karaktärsdesign och förändringar av 

stereotyper utifrån könstillhörighet samt maskulina respektive feminina ansikten.  

Stereotyper kan vara ett känsligt ämne för vissa personer då det behandlar ämnen som 

fördomar, normer och ideal. Med detta uppkom ett antal möjliga problem för 

undersökningen, informanter kunde till exempel känna sig pressade till att ge sådana svar de 

trodde forskaren ville ha. Detta kunde möjligtvis resultera i så kallade ”socialt accepterade 

svar” men det kunde även uppkomma som informantens försök till att ge en sympatisk bild 

av sig själv genom att lämna svar som är moraliskt eller politiskt korrekta. Detta riskerade 

påverka undersökningens validitet (Østbye m.fl. 2008, 41, 146). För att försöka minska 

risken för detta kom den kvantitativa undersökningen att ske i enkätformat där informanten 

fick besvara frågor i en situation och tillfälle som hen själv valde, på så sätt kunde potentiella 

begränsningar och påverkningar från tid och plats undvikas. Detta gav möjlighet till mer 

utförliga och ärliga svar på enkätens öppna frågor. Genom enkätformatet dokumenterades 

även svaren ord för ord vilket inte skapar några problem för att gå tillbaka till dem för att 

göra nytolkningar eller omvärderingar av resultaten, detta stärker validiteten och 

reliabiliteten hos undersökningen (Østbye m.fl. 2008, s. 103, 121). Samtidigt minskade 

enkätformatet forskarens påverkan på informanterna vilket Østbye m.fl. (2008, s. 121) 

menade är oundvikligt.  

3.1.1 Material till undersökningen 

För denna undersökning skapades illustrationer som underlag för enkätens frågor. Dessa 

delades in i fyra olika stereotypa roller, dessa valdes utifrån deras traditionella könsidentitet 

och ansiktstyp. Det fanns alltså en stereotyp roll som traditionellt avbildas som en man med 

maskulint ansikte, en stereotyp roll som traditionellt avbildas som man med feminint 

ansikte, en stereotyp roll som traditionellt avbildas som kvinna med feminint ansikte och en 

stereotyp roll som traditionellt avbildas som kvinna med maskulint ansikte. Till var och en 

av dessa fyra visuella stereotyper skapades ytterligare tre stycken varianter. Varje stereotyp 

gestaltning fick en variant där den traditionella könsidentiteten byttes ut mot det motsatta, 

en annan variant där den traditionella ansiktstypen byttes ut mot det motsatta och en sista 

variant där både den traditionella könsidentiteten och den traditionella ansiktstypen byttes 

ut mot det motsatta. För att förklara detta genom ett exempel så innebar det att en 

sjuksköterska som stereotypt sett avbildas som en kvinna med feminint ansikte, fick utöver 

den stereotypa gestaltningen tre andra varianter, en där sjuksköterskan avbildades som en 

man med feminiserat ansikte, i en annan variant som en kvinna med maskuliniserat ansikte 

och i en ytterligare variant som en man med maskuliniserat ansikte. Allt som allt resulterade 

materialet i fyra gånger fyra, det vill säga 16 illustrationer. Var och en av illustrationerna 

gestaltade en karaktär framifrån, axlarna och uppåt. Materialet skapades digitalt i ett 

tvådimensionellt format.  

3.1.2 Enkätutformning 

I enkäten kom de olika illustrationerna som beskrivits att visas och informanterna blev 

tillfrågade om sin uppfattning och attityd av de olika varianterna av stereotyperna. För en 

attitydundersökning, som denna, var det viktigt att frågorna var välformulerade. De skulle 

inte styra informanten i någon subjektiv riktning då det inte var menat att enkäten skulle ha 
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några rätt eller fel svar. Enkäten utformades med både slutna och öppna frågor men med 

flest av de förstnämnda och skulle kunna liknas vid en starkt strukturerad intervju. Detta 

innebar att svarsmöjligheterna var relativt slutna men informanten gavs tillfälle att 

formulera egna svar till vissa frågor. Dock övervägde frågor där informanterna fick välja 

bland redan definierade svarsalternativ. Enligt denna metod kunde resultaten sedan med 

fördel presenteras genom tabeller (Østbye m.fl. 2008, s. 103).  

Informanten fick beskriva det intryck hen upplevde från varje illustration vad gäller 

personlighetsdrag från varje avbildad karaktär. Beskrivningen skedde genom att 

informanterna fick välja bland ett antal fördefinierade svar samt i ett frivilligt alternativ 

skriva in ett eget personlighetsdrag. De olika varianterna kom även att presenteras fyra och 

fyra enligt de stereotypa rollerna de tillhör där informanterna blev tillfrågade att bedöma 

vilka av de varianter som hen ansåg passa bäst respektive sämst för den stereotypa rollen 

eller yrket, detta var ett exempel på slutna frågor i enkäten vilket gett djupare inblick i hur 

undersökningsmaterialet fungerat. Vilken variant som ”passar bäst” kan här beskrivas 

motsvara vilken variant informanterna skulle förvänta sig inneha rollen. 

3.1.3 Urval 

Då karaktärsdesign var en viktig aspekt av detta arbete var det även passande att 

undersökningen riktade sig till människor inom områden där gestaltning och visuell 

kommunikation är av betydelse. Østbye m.fl. (2008, s. 142) menar att för 

attitydundersökande frågor är det viktigt att veta om informanterna har något intresse för 

forskningsområdet. Brist på intresse för forskningsområdet påverkar så klart validiteten hos 

undersökningen och kan behöva räknas som bortfall. Genom valet av denna nisch av urval 

för undersökningen var förhoppningen att det skulle ske ett sådant litet bortfall som möjligt 

av ointresserade informanter. Undersökningen använde sig på det sättet sig av en form av 

kvoturval. Detta garanterar representativitet av dessa faktorer men Østbye m.fl. (2008, s. 

249) menar att denna form är ett exempel på ickesannolikhetsurval och vilket riskerade 

möjliga problem vad gäller generaliserbarheten.  

3.1.4 Utvärderingsmetod 

Utvärderingen kom att uppdelas efter de olika karaktärsvarianterna och de olika stereotypa 

rollerna, därefter sammanställdes de eventuella skillnaderna av intryck hos informanterna 

mellan de olika illustrationerna. Dels kom illustrationerna att jämföras enskilt mot varandra, 

dels i grupper om varianttyp (kombination av könsidentitet och ansiktstyp) samt roll. 

Eftersom könsidentitet frågades efter hos informanterna var detta också intressant att 

undersöka om det tydde på någon skillnad i attityd mot materialet eller inte. Tabeller 

ställdes upp efter resultaten men en genomgående och jämförande analys av svaren krävdes 

också. Det var möjligt att genom denna undersökning att finna tendenser som 

överensstämmer med tidigare forskning, till exempel om: 

maskulina respektive feminina ansiktens vanliga upplevda attribut (se bland annat 

Little m.fl. 2006, Berry och McArthur 1985, Perret m.fl. 1998, Isbister 2006, s. 10), 

upplevda manliga respektive kvinnliga roller/yrken (se bland annat Sinclair och 

Carlsson 2013, Nelson m.fl. 1996),  

mottagandet av förändrade stereotyper vad gäller könsidentitet eller ansiktstyp (se 

bland annat Heilman och Wallens 2010, Kane 2006). 
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4 Genomförande 

4.1 Extern part 

Under detta projekts gång har jag samarbetat med Skövde Stadsmuseum och bidragit med 

material till utställningen ”Att döma av utseendet” (15 mars - 31 maj 2014). Utställningen 

handlade om kroppsideal, normer, fördomar och stereotyper; hur dessa framställts genom 

tiderna (med start i antiken) och hur deras inflytande ännu lever kvar i modern tid. Min 

främsta uppgift var att skapa marknadsföringsmaterial, det vill säga design av affischer, 

flyers och inbjudningskort, men illustrationerna som skapades till dessa visades även upp 

som en del av utställningen. Idén som fanns för designen av marknadsföringsmaterialet (för 

de olika formerna av materialet användes samma koncept men i olika utförande vad gällde 

text och layout) var att ha stereotypa karaktärer avbildade framifrån och från sidan, i stil 

med gamla så kallade ”mug-shots” som ofta använts för brottslingar men även inom 

rasbiologin för att kategorisera människotyper. Min vidareutveckling av denna idé var att 

använda stereotypa yrken och visa dessa i par om två med en teckensnittstyp av 

stämpelkaraktär med yrkets namn över bilderna. Den tänkta tvisten eller retoriska 

motsägelsen i bilderna är dock att de stereotypa gestaltningarna har ”fel” stämpel. Till 

exempel, på affischen som visade en stereotyp bibliotekarie tillsammans med en stereotyp 

actionhjälte (vilket kanske inte är ett yrke i sig, men karaktären motsvarar här en manlig 

filmskådespelare) så har den stereotypa bibliotekarien stämplats med ”Actionhjälte” medan 

den stereotypa actionhjälten har getts stämpeln ”Bibliotekarie” (se figur 3). Stereotyp-paren 

valdes från motsatstyper. Varje stereotyp-par utgjordes av ett typiskt maskulint och ett 

typiskt feminint yrke, i paret  

 

Figur 3 Affisch till utställningen Att döma av utseendet. 
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actionhjälte/bibliotekarie finns ytterligare motsatser som förknippas med stereotyperna 

bland annat fysiskt aktiv/fysiskt inaktiv, extrovert/introvert, ung/gammal, 

attraktiv/oattraktiv. 

Arbetet för utställningen lät mig experimentera med stil och avbildning av stereotyper. 

Maskulina och feminina ansiktsdrag var i åtanke när de olika stereotyperna skapades för att 

förmedla de typiska personligheter och egenskaper som förknippas med de olika yrkena men 

alla stereotyper var inte utpräglade maskulina eller feminina, därför har inte alla 

illustrationer återanvänts till undersökningen. Det externa arbetet har dock erbjudit 

möjlighet att testa hur ansiktsdragen kan gestaltas och varieras samt hur helhetsintrycket av 

ett ansikte påverkas av olika former.  

4.2 Stilval 

Den grafiska stilen för hur karaktärerna avbildades var i grova drag bestämd vid projektets 

början. Stilen ligger nära den personliga stil jag brukar arbeta i och erbjöd därför 

bekvämlighet och snabbhet i processen av gestaltningarna. Fokuset kunde här av ligga på 

vad som skulle skapas istället för hur det skulle skapas. Den valda stilen var inget hinder för 

materialet till utställningen; idén var att mina illustrationer skulle representera stereotyper 

från moderna medias vinkel och då var det lämpligt med en stil som också passade in i detta. 

Den grafiska stilen som valdes kan beskrivas som liknande den vilken används i moderna 

serietidningar, till exempel The Walking Dead (Kirkman & Moore, 2003) som är 

linjebaserad (i motsats till exempelvis målerisk stil). I stilen används realistiska proportioner 

men med förenklade former och detaljer (se figur 4). För denna undersökning var stilen dock 

ytterligare stiliserad med mer överdrivna proportioner för att betona ansiktsdragens 

maskulinisering respektive feminisering (se figur 5). Att stilen är linjebaserad bidrog både 

med fördelar och aspekter att ta hänsyn till. Linjer kan framhäva drag i ansiktet genom att 

markera de former som ska vara särskilt tydliga. Det motsatta gäller också; få eller små 

linjemarkeringar används om ett specifikt ansiktsdrag ska vara nedtonat. Ett exempel där 

detta kan tillämpas är för att framhäva om en karaktär har en säregen näsa så kan flera linjer 

och större linjer tecknas för att visa dess form, medan en karaktär med en liten näsa har den 

tecknad med få linjer som kanske bara antyder nästippen. Linjevikt (tjockleken av linjer) var 

Figur 5 Den grafiska stilen 
för undersökningen. 

Figur 4  Serien The 
Walking Deads grafiska stil. 

(Moore, 2003) 
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ytterligare ett sätt att förtydliga drag och rikta fokus i teckningen. Det var av betydelse att 

hitta balansen för linjerna och de former som ska framhävas, många eller tydliga linjer kan 

ge ett oavsiktligt föråldrat eller slitet intryck hos ansiktet om varje veck och struktur återges. 

Därför, för denna undersökning av maskulina respektive feminina ansiktsdrag, har 

gestaltningarna av karaktärer med feminiserade ansikten generellt färre och otydligare linjer 

för indikering av ansiktsform än karaktärerna med maskuliniserade ansikten. Detta på 

grund av att feminina ansiktsdrag innebär mer nedtonade och mindre former än hos 

maskulina ansiktsdrag. Av samma anledning har karaktärer som är yngre färre linjer än de 

äldre, oavsett ansiktstyp. För att inte ansiktena skulle upplevas som platta (vilket är en risk 

om ansiktet är för fritt på detaljer, det vill säga linjer) så lades skuggning till gestaltningarna 

för att indikera form och volym. Samtidigt hölls skuggning och ljus på en neutral nivå (inga 

dramatiska ljussättningar eller stora skuggor) för att inte påverka karaktärsuppfattningen.  

4.3 Översikt av arbetsprocess 

Bilderna är skapade i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop CS5. Grundprincipen 

för skapandet är arbete med ett flertal lager innehållandes olika komponenter som 

tillsammans skapar en fullständig bild. Först skapades ett lager för en skiss, denna process 

bestämmer utseendet på karaktären. Här krävdes mest kunskap hämtad från den teoretiska 

bakgrunden om stereotyper och maskulina respektive feminina ansiktsdrag, på grund av att 

när skissen väl blev klar gjordes sällan ändringar i utseendet av karaktären. Symmetri i 

ansiktet är en av de typiska aspekter som anses skapa ett attraktivt yttre (Perret m.fl. 1999). 

Var den stereotypa rollen som gestaltas ansedd som relativt attraktiv skapas perfekt 

symmetri i skisstadiet genom att duplicera en sida av ansiktet och spegla den horisontellt. 

Detta var ett enklare och snabbare sätt att uppnå symmetri än att teckna båda halvorna av 

ansiktet för hand. Dock kan perfekt symmetri leda till ett platt uttryck hos gestaltningen, 

dessutom visar forskning av bland annat Perret m.fl. (1999) att trots att symmetri är ansett 

som attraktivt så ger helt perfekt symmetri generellt en lägre upplevd attraktion än ansikten 

med viss asymmetri. För att undvika den artificiella känslan och negativt påverkad 

attraktivitet som perfekt symmetri kan resultera i så användes dupliceringstekniken inte för 

linjearbetet (som kom efter skisstadiet). Där har allt i stället gjorts för hand för att skapa små 

naturliga variationer i linjerna, men med den symmetriska skissen som underlag. Efteråt 

lades färger och skuggning till, också detta tecknades helt för hand för att ge en mer organisk 

känsla till gestaltningen (se figur 6).  

 

 

Figur 6 Process; från skiss till färdig grafik. 
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Karaktärerna har ett neutralt ansiktsuttryck för att detta skulle påverka uppfattningen om 

deras personlighet så lite som möjligt. Vissa ansiktsdrag kan dock ha en tendens att förmedla 

karaktärsdrag trots ett avslappnat läge. Detta för att de har en underliggande struktur som 

liknar ett särskilt ansiktsuttryck, enligt Ekmans (1978, s. 133) hypotes om statiska respektive 

hastiga drag i ansiktet. Detta var svårt att undvika trots att gestaltningarna är tecknade. 

Ekman (1978s. 133) förklarar i sitt exempel att naturligt lågt sittande ögonbryn kan förmedla 

stränghet eller hotfullhet. Lågt sittande ögonbryn kan även ses som ett maskulint 

ansiktsdrag, liksom att paralleller kan dras till hur dominans, som är nära relaterat till 

hotfullhet, ses som ett typiskt maskulint drag. 

De fyra stereotyperna som valdes utgår från fyra olika kombinationer av könsidentitet och 

ansiktstyp, dessa är en man med maskulint ansikte, en man med feminint ansikte, en kvinna 

med maskulint ansikte samt en kvinna med feminint ansikte. Var och en av de utvalda 

stereotypa rollerna hade en av dessa kombinationer som sin ”originalgestaltning”; sedan 

tillkom de övriga kombinationerna som varianter. Den originella gestaltningen var alltid den 

variant som skapades först hos de olika stereotypa rollerna och den fick sedan agera som 

utgångspunkt vid skapandet av de andra varianterna.  

4.3.1 Att skapa varianter av ansiktstyp 

För alla olika varianter av ansiktstyper utgick arbetet från en lista av ansiktsdrag som 

varierades för att skapa maskulinisering respektive feminisering. Dessa var en samling av de 

ansiktsdrag som flera källor nämner som maskulina eller feminina, som Berry och McArthur 

(1985), Isbister (2006, s. 10-11) samt Little m.fl. (2006).  

Lista över ansiktsdrag: 

 Ögonens storlek 

 Pupillernas storlek 

 Ögonbrynens storlek, form och tydlighet 

 Ögonbrynbågens tydlighet 

 Placeringen av ögonbrynen 

 Pannans storlek 

 Näsans storlek och tydlighet 

 Läpparnas fyllighet 

 Hakans storlek 

 Käkens storlek och tydlighet 

Genom att granska tidigare forskning från bland annat Berry och McArthur (1985), Isbister 

(2006, s. 10-11) samt Little m.fl. (2006) kring ansiktsdrag gick det att sammanställa att 

maskulina ansiktsdrag inkluderar mindre ögon, starkare haka, lägre och tjockare ögonbryn, 

lägre panna, tydligare ögonbrynsbåge och tunnare läppar än hos feminina ansikten. 

Feminina ansiktsdrag inkluderar större ögon och pupiller, högre ögonbryn, högre panna, 

mindre näsa, fylligare läppar och kinder än hos maskulina ansikten. Det är viktigt att minnas 

att ansiktsdragens maskulinitet respektive femininitet är relativa, denna undersökning 

utgick inte från några fastställda mått på, till exempel, hur stor en näsa måste vara i 

förhållande till ansiktet för att räknas som maskulin; därför skapas ett flertal varianter av de 

stereotypa rollerna, eftersom det är jämförelsen mellan dessa som var meningsfull. 
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Gemensamt för de ansiktsdrag som är listade var att de är vad Ekman (1978, s. 126) kallar 

för statiska drag, drag som bestäms utifrån den underliggande anatomin samt gener. Det bör 

påpekas att detta inte innebär att dragen inte kan förändras, ögonbryn kan till exempel 

formas efter tycke men detta påverkar inte det faktum att de fortfarande statiskt förmedlar 

maskulinitet eller femininet. De ansiktsdrag som nämns i listan ovan var de egenskaper som 

förändrades för att maskulinisera respektive feminisera ansiktena. De yttre egenskaper som 

lämnats oförändrade var till exempel kroppsform (och andra anatomiska detaljer), ålder, 

frisyr, klädsel, färger samt övriga attribut. De drag som inte förändrades har hållits neutrala 

till den grad att de inte skär sig med ett maskuliniserat eller feminiserat ansikte. Detta har 

varit viktigt att bibehålla för att inte påverka undersökningens validitet, då det endast är 

ansiktsdragen som ska utvärderas. Det gällde även att om en man gestaltats med feminint 

ansikte så innebar det inte att han är feminin till sitt sätt och därmed skulle representeras 

med mer feminina färger eller andra attribut. Skulle visuella egenskaper utöver de listade 

ansiktsdragen förändras mellan de olika varianterna av ansiktstyp för att ytterligare 

maskulinisera eller feminisera en karaktär så riskerar dessa förändrade attribut att påverka 

mer än ansiktsdragen och resultera i icke-valida resultat. 

Det var av betydelse att de olika varianterna av en stereotyp i grova drag ska kunna upplevas 

som en och samma karaktär i olika tappningar, det skulle alltså finnas en tydlig likhet mellan 

dem trots de förändringar som applicerades på dem. För att åstadkomma detta användes 

återigen Photoshops funktion att duplicera bildelement men även möjligheten att 

transformera valda delar. Efter att den ursprungliga gestaltningen skapats duplicerades den 

för att skapa den motsatta ansiktstypen. Delar av ansiktet som är listade under föränderliga 

ansiktsdrag markerades och transformerades i bilden, ögonen justerades i storlek liksom 

näsa och mun, flera delar markerades samtidigt för att flyttas i höjd eller sidled för att 

variera proportionerna i ansiktet. Även om det var förhållandevis enkelt att justera 

ansiktsdragen på detta vis så ritades linjerna oftast om på ett nytt lager ovanpå för att 

återigen undvika ett artificiellt uttryck. Vissa delar vad gäller form på de olika ansiktsdragen, 

som näsa och mun behövdes ritas om helt, detta skedde på ett nytt lager med den originella 

gestaltningen på ett underliggande lager med lägre opacitet agerande som en referens. De 

ansiktsdrag som blivit förändrade togs bort från den duplicerade kopian av den originella 

gestaltningen och de nya ansiktsdragen klistrades in. Det är därmed endast ansiktet som 

förändrats och därför behöver inte sådant som kropp, öron eller hår ritas om (se figur 7).  

 

 

 

Figur 7 Kopieringsmetoden för att skapa en ansiktstypsvariant. 
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4.3.2 Att skapa varianter av könsidentitet 

Perret m.fl. (1998) visade att ansikten trots maskulinisering respektive feminisering av både 

manliga och kvinnliga anleten fortfarande förblir igenkännbara till sina respektive 

könsidentiteter. Detta kan förklaras med att feminina mansansikten fortfarande behåller 

tillräckligt med subtila maskulina drag för att bedömas som manligt och vice versa för ett 

kvinnoansikte med maskuliniserat ansikte. I enlighet med detta så var målet med 

varianterna av ansiktstyper inte att skapa helt androgyna ansikten, det var av betydelse att 

könsidentiteterna var igenkännbara oavsett ansiktstyp. Detta har krävt ett varierat arbetssätt 

när gestaltningarna skapats, särskilt för de varianter där både ansiktstyp och könsidentitet 

förändrats från den originella gestaltningen. Samma lista av föränderliga ansiktsdrag har 

använts men könsidentiteten påverkade hur kraftiga förändringarna av ansiktsdragen blev. 

Exempelvis fick ett maskuliniserat kvinnligt ansikte lika stora ögon (ett feminint drag) som 

ett manligt feminiserat ansikte (eller större). Maskulint/feminint var i detta fall fortfarande 

till viss del sammankopplat till manligt/kvinnligt, därför måste konceptet maskulint 

respektive feminint bedömas utifrån den könsidentitet som det tillämpas på för att ha 

betydelse.  

De visuella egenskaperna var inte helt de samma mellan olika ansiktstyper på samma sätt 

som mellan olika könsidentiteter. Kroppsform, frisyr, klädsel och övriga attribut var 

maskuliniserade eller feminiserade för att bättre passa könsidentiteterna. Kroppsform var en 

uppenbar aspekt som måste förändras mellan manligt och kvinnligt men de hölls 

motsvarande till varandra; till exempel stereotypen bibliotekarie var en mager kvinna, den 

manliga varianten fick något bredare axlar och kantigare former men gestaltades fortfarande 

lika mager som sin kvinnliga motsvarighet. Sådant som klädsel och frisyr samt vissa andra 

attribut som glasögon eller örhängen feminiseras eller maskuliniseras (eller i just 

örhängenas fall, som är ett typiskt feminint attribut, togs bort helt). Attributen var 

uppenbara ting som behövdes anpassas efter könsidentiteten men de har hållits i liknande 

utformning, åtminstone fick det vara samma stil på aspekterna. Som exempel skulle en 

välvårdad frisyr och formell klädsel hos en manlig gestaltning motsvaras av en välvårdad 

frisyr och formell klädsel hos en kvinnlig variant av samma stereotyp, även om både frisyren 

och klädseln skiljde sig åt i design. Aspekter som inte förändrades mellan varianterna, 

oavsett könsidentitet eller ansiktstyp, var hudfärg, hårfärg, ögonfärg samt ålder. Photoshops 

verktyg ”pipett” kunde markera en färg i en bild som sedan kunde användas för att färglägga 

något nytt, detta användes för att garantera att färgerna mellan de olika varianterna blev 

desamma. För att skapa varianter av könsidentitet har inte tekniken att formatera och ändra 

i en duplicerad kopia av den originella gestaltningen fungerat. I stället har det varit angeläget 

att teckna det mesta för hand, men med den originella gestaltningen samt varianten med 

samma könsidentitet men förändrad ansiktstyp (som varit den andra varianten som skapats) 

som referens.  

4.4 Val av stereotypa roller 

Fokus i detta arbete låg på ansiktsdrag och stereotyper kring maskulint respektive feminint, 

vilka kan beskrivas som tillskrivna roller. Dessa roller är i det närmaste opåverkbara och har 

inte uppkommit genom ett aktivt val. Utöver tillskrivna roller finns även vad Hinton (2011, s. 

49-50) kallar för uppnådda roller, till exempel yrken eller yrkespositioner. Dessa två 

kategorier kan överlappa varandra vilket ibland förvandlar de förväntningar rollerna bär till 

stereotyper. Alltså kan en uppnådd roll (som ett yrke) tilldelas en tillskriven roll (som en 

könsidentitet eller ett särskilt utseende) och det är från detta perspektiv denna undersökning 
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använt sig av uppnådda roller för att utforska stereotyper kring ansiktstyper och 

könsidentitet.”Stereotypa roller” innebar i detta samband ”stereotypa uppnådda roller” men 

det inkluderar även vissa stereotyper kring utseende och genus.  

Som tidigare nämnts utgick de gestaltningar som skapats utifrån fyra olika stereotypa roller 

vars utseende definieras av kombinationer av könsidentitet och ansiktstyp. De stereotypa 

uppnådda rollerna valdes utifrån premissen att den visuella stereotypen av rollen var någon 

av de fyra möjliga originella gestaltningarnas kombinationer av könsidentitet och ansiktstyp. 

En uppnådd roll valdes för att representera en man med maskulint ansikte, en uppnådd roll 

valdes för att representera en kvinna med maskulint ansikte och så vidare. Anledningen till 

att dessa stereotypa uppnådda roller använts i undersökningen var att de ger både en mer 

fast och samtidigt mer varierad utgångspunkt. Genom att utgå från dessa stereotypa 

uppnådda roller kunde de på ett mer konkret sätt förmedla egenskaper och personlighet 

enligt Hintons (2011, s. 53) förklaring kring överskridandet av förväntningar på roller. Det 

blev mer av en kontext att presentera gestaltningarna i. Variationen var den andra fördelen, 

här kunde 16 stycken olika gestaltningar presenteras med varierande ålder, kroppsform, 

klädsel, med mera. Den kanske viktigaste fördelen med att inkludera uppnådda roller som 

aspekt i gestaltningarna var just att de skapade de originella gestaltningarna, det vill säga 

rollernas visuella stereotyper och på så sätt gav något att jämföra de olika varianterna mot, 

en utgångspunkt.  

4.4.1 Bibliotekarien 

Bibliotekariens originalgestaltning är en kvinna med maskulint ansikte. Även denna 

gestaltning användes till utställningens marknadsföringsmaterial. Bibliotekarien var den 

tidigaste stereotypen som jag visste att jag ville ha med, anledningen till detta var för att det 

är just en sådan tydlig och vanlig stereotyp, både visuellt och personlighetsmässigt. Kneale 

(2002) har sammanställt en hel del statistik och referenser kring bibliotekarien som 

stereotyp och som yrke samt dess förekomst inom populärkultur. Bibliotekariestereotypen 

beskrivs som en äldre kvinna iförd glasögon och kofta, håret är uppsatt i en åtsittande knut, 

som person är hon introvert, pedantisk och föredrar böcker framför människor (Kneale, 

2002). Att bibliotekariestereotypen är en kvinna är inte konstigt då detta har en stark 

förankring i verkligheten, bibliotekarie var ett av de mest kvinnodominerade yrkena i Sverige 

2002, enligt Löfström (2005), även Kneale (2002) konstaterade detta men med ett mer 

internationellt perspektiv. 

En gestaltning av en bibliotekarie som har varit särskilt influerande för originalgestaltningen 

i detta arbete är spelet Don’t Starves (Klei Entertainment, 2013) karaktär ”Wickerbottom” 

(se figur 8), som har just titeln ”the librarian”. Wickerbottom avbildas som en äldre gråhårig 

kvinna med glasögon; de strama linjerna i hennes ansikte skapar kantiga drag, hennes låga 

panna och kraftiga haka är tydliga maskulina drag, hon har även mindre ögon i förhållande 

till ansikte än de andra kvinnliga karaktärerna i spelet (som överlag har mer feminina 

ansikten). Wickerbottom har låtits manifestera många av de vanligaste visuella stereotypa 

dragen hos en bibliotekarie. Bibliotekariestereotypens maskulina ansikte är inget som 

vanligtvis nämns, dessa drag kommer sannolikt från uppfattningen om bibliotekarien som 

en äldre karaktär (ålder är som tidigare nämnt en egenskap som förstärks genom maskulina 

drag) samt den omoderna och oattraktiva imagen stereotypen dras med.  
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Figur 8 Karaktären Wickerbottom från spelet Don't Starve (Klei Entertainment, 2013). 

Från första versionen av bibliotekarien till den andra skedde en viss stilförändring och 

ansiktsdragen förändrades eller förtydligades för att stärka stereotypen. Den andra 

versionen användes till affischen för utställningen och trots att denna version av karaktären 

hade ett relativt maskulint ansikte så maskuliniserades det ytterligare till undersökningen 

för att få en större skillnad mellan de maskulina och feminina varianterna; munnen blev 

ännu tunnare, ögonen förminskades och ögonbrynen sänktes (se figur 9). De slutgiltiga 

gestaltningarna av bibliotekarievarianterna kan ses i figur 10.  

 

Figur 9 Utvecklingen av bibliotekariens originalgestaltning. 

 

 

Figur 10 De fyra varianterna av bibliotekarien. 
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4.4.2 Kocken 

Kockens originalgestaltning är en man med feminint ansikte. Av de stereotypa roller som 

valdes till denna undersökning var en som passade för originalgestaltningen för en man med 

feminint ansikte svårast att finna. Kockens feminina ansiktstyp är en aspekt härstammande 

från yrkets stereotypa runda kroppsform. Illustrationer föreställandes kockar visar en 

överviktig man med ett runt ansikte med liten haka, otydlig käke och fylliga kinder. 

Stereotypen är dock tydligt uppfattad som ett manligt yrke, den förekommer ofta som 

logotyp för restauranger eller annan relaterad verksamhet och nästan alltid är kocken då en 

man (se figur 11). Att laga mat kan möjligtvis ses som en feminin syssla men så fort det når 

professionell nivå skiftar det till något mansdominerat, kocken är ju den centrala rollen i en 

restaurangverksamhet vilket överensstämmer med Hedenborg och Wikanders (2003, s. 108) 

förklaring till utvecklingen av könssegregering inom yrkesgrenar. Ofta är kocken avbildad i 

logotyper med ett leende och förnöjt uttryck, detta går att referera till de feminina 

ansiktsdragen som förmedlar värme och omtanke (Isbister, 2006, s. 10-11) vilket passar den 

passionerade kocken. 

 

Figur 11  Exempel på hur en stereotyp kockillustration kan se ut. (OpenClipart) 

Det är argumenterbart att kocken var den stereotyp i denna undersökning som har minst 

tydlig skillnad mellan sina varianter. Anledningen till detta är att de runda former som 

kommer från kockens mullighet tonade ut ansiktsdrag, särskilt de maskulina som annars 

grundar sig på hårda och kantiga former. Det skapade dessutom mindre skillnad i 

kroppsform mellan de manliga och de kvinnliga varianterna. Mustaschen hos de manliga 

varianterna agerade dock som ett förstärkande attribut hos de manliga varianterna, detta 

drag är också något som ofta förekommer hos stereotypa kockgestaltningar. De slutgiltiga 

gestaltningarna av kockvarianterna kan ses i figur 12. 

 

Figur 12 De fyra varianterna av kocken. 
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4.4.3 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans originalgestaltning är en kvinna med feminint ansikte. 

Originalgestaltningen användes till den ovan nämnda utställningens 

marknadsföringsmaterial. Denna karaktär och dess varianter var den första som skapades 

till undersökningen. Anledningen till att sjuksköterskerollen användes var för att den 

förknippas så starkt med att vara ett (uppnått) kvinnligt yrke och där av även ett (tilldelat) 

feminint yrke. Sjuksköterskan nämns vid ett flertal tillfällen i forskningslitteraturen som 

studerats till detta arbete; Hedenborg och Wikander (2003, s.46-50, 70-75) skrev till 

exempel om hur kvinnors omhändertagande roll förstärktes av staten under 

industrialiseringen av Sverige och det ledde till att omhändertagande roller inom sjukvården 

blev ansedda som naturliga för kvinnor, ett högre ansett yrke som läkare var dock inte lika 

lämpligt utan ansågs som avsett för män. Isbister (2006, s. 10) gjorde inga anmärkningar 

kring de könssegregerade traditionerna mellan sjuksköterska/läkare men tog upp aspekten 

av ansiktstyper. I ett exempel i Isbisters bok (2006) utreds varför en kvinna med feminina 

ansiktsdrag generellt är föredragen som sjuksköterska framför en kvinna med maskulina 

ansiktsdrag, samt varför en kvinna med maskulina ansiktsdrag istället är generellt 

föredragen som läkare. De feminina ansiktsdragen förmedlar de egenskaper och 

personlighet som de flesta vill se hos en sjuksköterska, till exempel värme och tillförlitlighet. 

Däremot förmedlar feminina ansiktsdrag mindre ansvarsfullhet än maskulina ansiktsdrag 

vilket inte är en brist som är förenlig med ett läkaryrke men är inte fullt så avgörande för 

tolkandet av en sjuksköterska. Nelson, Acker och Manis (1996) visade i sin undersökning att 

antaganden kring att vårdyrken är kvinnliga det vill säga vanliga hos kvinnor (maskulinitet 

eller femininitet i form av intressen hos både män och kvinnor, hade ingen betydelse för 

detta antagande) är fortfarande ofta förekommande.  

Sjuksköterskans originalgestaltning visade för den här undersökningens den mest extrema 

varianten hos alla de stereotypa rollerna av feminiserat kvinnoansikte, eftersom denna 

variant skapades först för rollen. De slutgiltiga gestaltningarna av sjuksköterskevarianterna 

kan ses i figur 13. 

 

Figur 13 De fyra varianterna av sjuksköterskan. 

4.4.4 Verkställande direktören  

Verkställande direktörens originalgestaltning är en man med maskulint ansikte. I det första 

utkastet var denna karaktär inte en verkställande direktör utan en stereotyp 

action/film/spelhjälte. Detta refererade till problemformuleringens inledning kring hur så 

många spelhjältar ser ut på ett visst sätt och hur en stor majoritet av alla spelhjältar är män. 

Denna stereotyp passade bra som bibliotekariens motpart i affischen till utställningen som 
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tidigare nämndes men senare till undersökningen stod det klart att mer passande 

stereotyper kunde finnas. Anledningen till detta var att bara för att en stereotyp är manlig 

betyder det inte att hans ansikte är starkt maskulint. När det kommer till just manliga hjältar 

i moderna media ligger det snarare närmare sanningen att många av dem har en hel del 

feminina drag, särskilt med Perrets m.fl. (1998) och Littles m.fl. (2006) resultat vilka visade 

att feminina drag ökar attraktiviteten och därmed haloeffekten även hos manliga ansikten. 

Valet av stereotyp roll landade istället därför på en verkställande direktör. Actionhjälten 

maskuliniserades ytterligare efter det första utkastet, ögonbrynen blev tjockare, näsan och 

hakan större medan munnen blev mindre och pannan lägre. Jämförelse mellan actionhjälten 

och verkställande direktören visar att trots denna förstärkning av de maskulina 

ansiktsdragen hos actionhjälten hade denne fortfarande en del feminina ansiktsdrag kvar, 

ögonbrynen sitter högt upp och ögonen är relativt stora i relation till ansiktet i jämförelse 

med den verkställande direktören. Dessutom har den verkställande direktören gjorts något 

äldre för att ytterligare förstärka de maskulina dragen (se figur 14).' 

Maktpositioner är närmast oavsett område starkt förknippade med män för att det 

traditionellt alltid varit så i samhället. Maktpositioner innebär dominans vilket är en av de 

mest framträdande upplevda egenskaperna från maskulina ansiktsdrag, andra sådana 

relaterade aspekter som passar en verkställande direktör är seriositet, styrka och 

ansvarsfullhet, liksom även möjliga negativa sidor som känslokyla och oärlighet, som ofta 

förknippas med personer som besitter stor makt (Perret m.fl., 1998, Isbister, 2006 s. 10-11, 

Little m.fl., 2006). De slutgiltiga gestaltningarna av verkställande direktörsvarianterna kan 

ses i figur 15. 

 

Figur 14 Jämförelse mellan utvecklingen av actionhjälten samt verkställande direktörens 

originaldesign. 

 

Figur 15 De fyra varianterna av verkställande direktören. 
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4.5 Reflektion 

Att skapa dessa stimuli-gestaltningar i tecknat format var ett annorlunda tillvägagångssätt i 

jämförelse med flera tidigare forskningsprojekt kring ansiktsdrag. Undersökningar av bland 

annat Berry och McArthur (1985) samt Perret m.fl. (1998) använde sig av fotografier eller 

manipulerade fotografier. Isbister (2006, s. 10-11) använde sig dock av tecknade 

illustrationer när hon refererar till forskning kring bland annat ansiktsdrag. Isbisters arbete 

handlade dessutom om karaktärsdesign vilket ju också var en aspekt för denna 

undersökning. Målet har här inte varit att uppnå en realistisk återgivning av maskulina 

respektive feminina ansikten, inte heller skulle gestalterna återspegla verkligheten med 

faktiska människor. Istället var de en återspegling av moderna media och design av 

karaktärer som passar in i fiktiva kontexter. Eftersom fiktion inte är lika komplicerad som 

verkligheten kan friheter tas med förenkling och förtydliganden, vilket kan uppnås visuellt 

genom stilisering (eller schematisering). Detta har förhoppningsvis låtit maskuliniseringen 

respektive feminiseringen av ansiktena bli enklare att uppfatta. Exempelvis i jämförelse med 

naturrealistiska fotomanipulationer som i Perrets m.fl. (1998) undersökning (se figur 1). 

De stereotypa roller som använts till gestaltningarna var inte menade att vara de ultimata 

matchningarna för de olika kombinationerna av könsidentitet och ansiktstyp. Det viktiga var 

att de har extensiva avvägningar och analyser bakom sig som argumenterar för valen som 

gjorts. När karaktärsgestaltningarna togs fram kom jag ibland att ifrågasätta vad som 

egentligen var en stereotyp. Stereotyper, särskilt de visuella, som tycktes vara självklara vid 

första åtanke kunde visa sig egentligen inte vara så vanliga eller generellt uppfattade. Det 

kan finnas flera varianter av en stereotyp, ibland beroende på kontexten men inte alltid. I 

vissa fall är en stereotypisk sjuksköterska en ung vänlig vit kvinna, i andra fall en rund och 

glad medelålderskvinna med utländsk bakgrund, ibland kan det vara en sexig pinuppa, 

ibland en gammal vresig och okänslig tant. Det har bitvis varit svårt att avgöra vad som är en 

visuell stereotyp och vad som inte är det, därför skiljde sig närmandet av dessa i skapandet 

av gestaltningarna till en viss grad. Roller som till exempel kocken fick främst sin visuella 

stereotyp från många tidigare illustrationer vilka visar en tydlig trend hos gestaltningen, 

förklaringen till ansiktstypen fick här analyseras och appliceras i efterhand. Roller som till 

exempel den verkställande direktören har jämfört med kocken en mer tydlig teoretisk 

bakgrund till varför den visuella stereotypen avbildas som den görs.  

 

 



29 
 

5 Utvärdering 

5.1 Pilottest av enkät 

Ett pilottest genomfördes för att testa enkätens utformning. Denna var uppdelad i två delar 

varav det främst visade sig vara den första delen som behövde genomgå revisioner. Den 

första delen visade de 16 olika karaktärsgestaltningarna var för sig, varje bild hade två 

tillhörande frågor vilka var identiska för alla gestaltningar. Den första frågan uppmanade 

informanten att välja de positiva personlighetsdrag de ansåg passa karaktären i bilden, den 

andra frågan uppmanade samma sak men med negativa personlighetsdrag. Dessutom fanns 

för varje fråga möjligheten att skriva in ytterligare personlighetsdrag som ansågs passa men 

som inte fanns med i listan. Det var således tio svarsalternativ för varje fråga, informanten 

kunde välja ett eller flera av dessa. Svarsalternativen i varje fråga var uppdelade i 5 stycken 

personlighetsdrag som förknippas med maskulina ansiktsdrag samt 5 stycken 

personlighetsdrag som förknippas med feminina ansiktsdrag. Detta var dock inget 

informanten tänktes vara medveten om såvida hen inte var speciellt kunnig inom 

forskningsområdet. De maskulina respektive feminina personlighetsdragen var alla hämtade 

från den litterära bakgrunden, främst Berry och McArthur (1985), Perret m.fl. (1998), 

Isbister (2006, s. 10-11) samt Little m.fl. (2006).  

Pilottestet granskades genom både enkätens resultat samt iakttagelse av informanterna. 

Tidigt i testet upptäcktes definitionssvårigheter av en del personlighetsdrag. Vissa ord 

liknande varandra eller var inte tillräckligt tydliga i sin definition. Personlighetsdragen har 

därför genomgått flera byten av ord för att bli så tydliga och varierade som möjligt men 

fortfarande hålla sig inom stödet från tidigare forskning. Ett intressant problem som dök 

upp var att somliga testinformanter inte ansåg att vissa personlighetsdrag passade in som 

positiva, andra personlighetsdrag ansågs inte passa som negativa. De positiva samt negativa 

uppdelningarna visade sig således inte vara ett objektivt antagande, indelningen blev istället 

en distraktion. Detta ledde till frågan om uppdelningen i positiva respektive negativa 

personlighetsdrag verkligen var nödvändig? Uppdelningen var tänkt för att säkra både 

positiva och negativa personlighetsdrag till varje karaktärsgestaltning. Det visade sig dock 

att en del informanter hade svårt att tilldela vissa karaktärsgestaltningar några negativa 

attribut (liksom det motsatta). Detta inte ens med möjligheten att ge ett eget alternativ. De 

positiva respektive negativa personlighetsdragen var menade som en uppmuntran att tänka 

om karaktären i bredare banor, men med resultaten från pilottesten som utgångspunkt 

valdes uppdelningen bort på grund av den distraherande aspekten.  

Karaktärsgestaltningarna fungerade tillräckligt väl, i den meningen att de olika varianterna 

tenderade att representera tänkta personlighetsdrag i enhet med sina respektive 

ansiktstyper. Andra aspekter, som påverkan av könsidentiteter, kunde också noteras på ett 

sådant sätt som utifrån bakgrundsforskningen kunnat förväntas. Sammantaget var resultatet 

bilderna genererade tillfredsställande med undantag för den kvinnliga sjuksköterskan med 

feminint ansikte i den andra delen av enkäten. Problemet som upptäcktes var att denna 

variant uppfattades som allt för ung på grund av hennes mycket feminina ansikte (personer 

med feminina ansikten uppfattas som tidigare nämnts utifrån sitt utseende som yngre än 

personer med maskulina ansikten). Genom sitt ungdomliga utseende upplevdes hon av 

informanterna som allt för okvalificerad för att vara sjuksköterska. För att råda bot mot detta 

förminskades ögonen på denna karaktärsgestaltning, dock utan att göra dem för lika den i 

gestaltningen av den kvinnliga sjuksköterskan med maskulint ansikte. 
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Något som var oroande var längden på enkäten. Med många bilder, särskilt i den första 

delen (16 stycken), kunde det finnas en risk att informanterna skulle avstå från att göra 

enkäten, även om frågorna i första delen var desamma för varje karaktärsgestaltning. Genom 

pilottestet beräknades tiden för att besvara enkäten vara mellan 20-30 minuter. Pilottestet 

visade dock inte på något sådant problem, enkäten ansågs intressant att besvara. 

Informanterna för pilottestet tillhörde inte den egentliga målgruppen för enkäten. 

Förhoppningen var härav att med en målgrupp bestående av personer aktiva inom medie- 

och estetik -området så borde inte längden på enkäten komma att påverka besvarandet av 

den negativt. Urvalsgruppens informanter bör även de, åtminstone i teorin, funnit ämnet för 

enkäten och undersökningen intressant. 

5.2 Enkätens slutliga utformning 

De tilltänkta informanterna för undersökningens enkät var personer aktiva och yrkesmässigt 

etablerade inom medie- eller estetik -området. Det handlade alltså inte om studerande. 

Informanterna fanns dels genom mina egna kontakter, flera av dem via utställningen på 

Skövde stadsmuseum men jag fick även kontakter via min handledare Lars Vipsjö. Enkäten 

mejlades till informanterna som sedan genomförde den online via molntjänsten Google 

Drive. Enkäten var helt anonym utöver att informanten tillfrågades angående 

genustillhörighet, där de fördefinierade alternativen var ”man”, ”kvinna” eller ”annat”. 

Den slutgiltiga enkäten tillämpade de förändringar pilottestet gav upphov till men bestod 

liksom tidigare två delar. I den första delen undersöktes karaktärsgestaltningarna var för sig 

i fråga om upplevda personlighetsdrag, i den andra delen granskades 

karaktärsgestaltningarna gruppvis i relation till rollstereotyperna. I den första delen av 

enkäten (se Appendix A) visades alla de olika karaktärsgestaltningarna en efter en, till var 

och en av dessa bilder lydde frågan till informanten: ”Välj de personlighetsdrag som du anser 

beskriver karaktären ovan.” Sedan följde en lista med personlighetsdrag som informanten 

kunde markera genom att klicka på dem. Listan var som följande:  

 Kunnig 

 Känslig 

 Ansvarsfull 

 Naiv 

 Allvarlig 

 Oärlig 

 Självständig 

 Oansvarig 

 Självsäker 

 Trevlig 

 Osäker 

 Pålitlig 

 Känslokall 

 Omtänksam 

 Samarbetsovillig 

 Varm 

 Kooperativ 

 Otrevlig 
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Ur denna lista kan kunnig, ansvarsfull, allvarlig, oärlig, självständig, självsäker, 

känslokall, samarbetsovillig och otrevlig räknas som drag och egenskaper som förknippas 

med maskulinitet. Resten av personlighetsdragen på listan: känslig, naiv, oansvarig, trevlig, 

osäker, pålitlig, omtänksam, varm och kooperativ kan räknas som drag förknippade med 

femininitet. Trots att de valbara orden förändrats en del från pilottestet går det fortfarande 

utan svårighet att finna stöd för ordens maskulinitet eller femininitet från forskningen av 

bland annat Berry och McArthur (1985), Perret m.fl. (1998), Isbister (2006, s. 10-12) samt 

Little m.fl. (2006). Liksom i pilottestet hade informanten fortfarande möjlighet att skriva 

andra personlighetsdrag i ett eget fält till varje bild. Ordningen på karaktärsgestaltningarna 

var blandad på ett delvis kontrollerat vis. Bilderna förekom genom enkäten i ordningen 

utifrån de stereotypa uppnådda rollerna – bibliotekarie, kock, sjuksköterska och 

verkställande direktör. En karaktärsgestaltning från varje stereotyp roll visades en i taget i 

denna ordning så att ingen karaktärsgestaltning av stereotyp roll förekom direkt igen efter 

samma stereotypa roll. Bilderna gestaltade dessutom varannan kvinna och varannan man. 

Ordningen på ansiktstyperna var däremot slumpmässig. Anledningen till denna typ av 

blandning var tänkt att avleda informanten från att jämföra gestaltningarna mot varandra, 

samt ämnad att upprätthålla informantens fokus vid de varierande ansiktsdragen. Den första 

delen handlade således om att bedöma bilderna enskilt, det var först i den andra delen av 

enkäten som jämförelser av ansiktstyper och könsidentiteter inom de stereotypa rollerna var 

relevanta.  

Den andra delen (se Appendix B) var som nämnts uppdelad efter de uppnådda stereotypa 

rollerna. Den första frågan löd: ”Vilket kön anser du att en stereotyp bibliotekarie är av?”, 

informanten kunde svara genom att kryssa i något av de fördefinierade svaren: ”man”, 

”kvinna” eller ”vet ej”. Nästa fråga uppmanade informanten beskriva kort det utseende hen 

ansåg att en stereotyp bibliotekarie har. Frågan gav även tips om att informantens 

beskrivning inte behövde vara begränsad till enbart ansiktet hos stereotypen (som enkäten 

annars fokuserat vid). Informanten svarade på frågan genom att skriva fritt i en svarsruta. 

Sedan ställdes en fråga av samma karaktär om hur informanten skulle beskriva den 

personlighet hen ansåg att en stereotyp bibliotekarie har. Hjälptexten till frågan förklarade 

att personlighetsdragen inte behövde vara de ord som använts i den första delen av enkäten. 

Liksom i föregående fråga skrev informanten här fritt sitt svar i en svarsruta. Enkäten visade 

sedan karaktärsgestaltningarna av bibliotekariestereotypen bredvid varandra där varje 

gestaltning har en siffra vid sig. Informanten uppmanades nu i en fråga att ange den siffra 

vars gestaltning hen ansåg passar bäst som bibliotekarie och i en följdfråga ange den siffra 

vars gestaltning hen ansåg passa minst som bibliotekarie. Dessa frågor upprepades sedan för 

resten av de stereotypa rollerna. Karaktärsgestaltningarna i grupper utifrån sin stereotypa 

roll var alla ordnade likadant med siffror där 1 var den kvinnliga gestalten med feminint 

ansikte, 2 var den kvinnliga gestalten med maskulint ansikte, 3 den manliga gestalten med 

feminint ansikte och 4 var den manliga gestalten med maskulint ansikte. 

5.3 Presentation av undersökningen 

5.3.1 Antal informanter samt fördelning mellan genus 

Enkäten besvarades av 14 personer aktiva inom medie- eller estetik -området. När dessa 

tillfrågades att ange sitt genus, med de fördefinierade svarsalternativen ”man”, ”kvinna” eller 

”annat”, svarade 9 stycken eller 64 procent ”man”, 5 eller 36 procent svarade ”kvinna”. Ingen 

informant identifierade sig som av annat genus. 
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5.3.2 Bortfall 

Enkäten skickades ut till 19 informanter varav 14 svarade. Alla besvarade enkäter var valida i 

sin helhet men det har förekommit bortfall i enskilda frågor. Utöver frågan om informantens 

genus så har ingen fråga definierats i enkäten som obligatorisk. Eftersom enkäten 

behandlade personliga åsikter och upplevelser så var det opassande att tvinga fram svar om 

informanten faktiskt inte hade en åsikt i frågan, detta skulle ha påverkat validiteten negativt. 

Dessutom skulle det skapa en risk att informanten struntade i enkäten helt om hen konstant 

skulle ha fastnat på obligatoriska frågor i en enkät som redan var relativt lång och krävde en 

icke oansenlig tid att besvara.  

Det vanligaste bortfallet som inträffade var att informanterna inte svarade på någon fråga; 

detta var främst förekommande i den första delen av enkäten. Det får antas att detta beror på 

att informanten saknade en åsikt och att karaktärsgestaltningen helt enkelt inte framkallade 

några starka associationer till särskilda personlighetsdrag. Dessa händelser inkluderar att 

det inte heller skrevs något i det frivilliga fältet för egna förslag på personlighetsdrag. 

I somliga fall har det varit diskutabelt om det som nämnts i den frivilliga frågan om eget 

alternativ på personlighetsdrag verkligen var personlighetsdrag. Några svar som har kunnat 

räknas bort helt är till exempel ”förkyld” vilket inte kunnat anses vara ett personlighetsdrag 

utan snarare var en kommentar om utseendet på karaktären. Mer tveksamma förslag var till 

exempel ”arg”; även om ordet huvudsakligen är förknippat med en känsla så kan det 

relateras till personlighetsdrag som negativ och aggressiv. Här kan återigen Ekmans (1978, s. 

126, 133) teori om hastiga drag (som känslor) och statiska drag (som anatomiskt betingade 

ansiktsdrag) tas in i analysen då Ekman menar att statiska ansiktsdrag kan likna, och 

därmed ge intryck av, känslouttryck. Tveksamma förslag har därför fortfarande valts att vara 

kvar i resultatet av undersökningen men de noteras just som tveksamma. 

I den andra delen förekom det också bortfall, i enstaka tillfällen berodde detta på att inget 

skrivits i svarsfälten för egna åsikter kring stereotypa rollers utseende eller personlighet. Det 

var dock vanligare att bortfallet inträffade i frågorna där informanten skulle besvara vilken 

av gestaltningarna av en stereotyp roll de anser passa bäst som rollen respektive minst. 

Bortfallet berodde på att informanter valde fler än en gestaltning. Dessa frågor löd: ”Vilket 

av dessa ansikten ovan anser du passar en [stereotyp roll] bäst?” samt ” Vilket av dessa 

ansikten ovan anser du passar en [stereotyp roll] minst?”; det menas att informanten skulle 

ha valt ett ansikte men det fanns ingen begränsning i enkätens utformning till att välja flera. 

Ingen hjälptext till frågorna förtydligade heller att endast en siffra/en karaktärsgestaltning 

skulle väljas, detta var tyvärr en miss i enkätens formulering. Även om informantens beslut 

att välja flera alternativ än ett kan vara förståligt (till exempel om personen inte anser att 

könsidentiteten spelar någon roll för en verkställande direktör så länge denne ser ansvarsfull 

ut) så hade resultatet i enkäten blivit något skevt. 
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Figur 16 Den kvinnliga bibliotekarien med maskulint ansikte. 

 

Tabell 1 Resultat för den kvinnliga bibliotekarien med maskulint ansikte från enkätens första 
del. 

5.3.3 Bild 1. Kvinnlig bibliotekarie med maskulint ansikte 

Denna karaktär var originalgestaltningen för kvinnlig karaktär med maskulint ansikte (se 

figur 16). Gestaltningen fick mycket tydliga resultat och det fanns ingen större skillnad 

mellan de manliga respektive kvinnliga informanterna procentuellt sett. De maskulina 

personlighetsdragen dominerar tvivellöst med 44 - 2 hos männen och 17 – 1 hos kvinnorna. 

De personlighetsdrag som fått flest röster totalt är kunnig, ansvarsfull, allvarlig, självständig 

samt känslokall, dessa är alla maskulina personlighetsdrag. Noterbart är det något ojämnt 

mellan könsidentiteterna på personlighetsdraget ”självständig” vilket 7 (av 9) män fann 

passande karaktären men endast 2 (av 5) kvinnor. Egna ord som männen bidrog med var 

”samvetsgrann”, ”noggrann”, ”plikttrogen”, ”sträng” samt ”rigid”. ”Samvetsgrann” har vissa 

likheter med det fördefinierade alternativet ”pålitlig”, vilket också var det feminina 

personlighetsdrag som fick alla de (om än få) rösterna från båda informantgrupperna. Det 

enda ordet som kvinnorna bidrog med var ”bitter”. Tabell 1 visar hela resultatet. 
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Figur 17 Den manliga kocken med feminint ansikte. 

 

Tabell 2 Resultat för den manliga kocken med feminint ansikte från enkätens första del. 

5.3.4 Bild 2. Manlig kock med feminint ansikte 

Denna karaktär var originalgestaltningen för manlig karaktär med feminint ansikte (se figur 

17). Även denna karaktär fick tydliga och enhetliga svar från både de manliga och de 

kvinnliga informanterna. Främst associerades feminina personlighetsdrag med denna 

karaktär. Männen valde 27 mot 4 feminina personlighetsdrag, medan kvinnorna valde 10 

mot 4. De mest valda personlighetsdragen var känslig, naiv, trevlig, omtänksam samt varm, 

dessa är alla feminina personlighetsdrag. Överlag var det de manliga informanterna som gav 

denna karaktär flest feminina drag, en stor skillnad fanns bland annat hos 

personlighetsdragen ”omtänksam” som fick 6 (av 9 möjliga) röster från männen men endast 

1 (av 5 möjliga) från kvinnorna. Å andra sidan fick ”känslig” 4 röster var från männen och 3 

från kvinnorna vilket är procentuellt mer. De egna orden som männen bidrog med var 

”mysig” och ”glad”. Egna ord som kvinnorna bidrog med var ”sorgsen” och ”snäll”. Mysig, 

snäll och glad kan liknas vid personlighetsdragen varm samt trevlig och omtänksam och kan 

därför avgöras som feminina personlighetsdrag. Tabell 2 visar hela resultatet. 
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Figur 18 Den kvinnliga sjuksköterskan med feminint ansikte. 

 

Tabell 3 Resultat för kvinnliga sjuksköterskan med feminint ansikte från enkätens första del. 

5.3.5 Bild 3. Kvinnlig sjuksköterska med feminint ansikte 

Denna karaktär var originalgestaltningen för kvinnlig karaktär med feminint ansikte (se 

figur 18). Denna karaktär genererade blandade resultat av maskulina och feminina 

personlighetsdrag, både från män och från kvinnor. Balansen mellan maskulina och 

feminina drag var helt jämnt hos männen med förhållandet 15 – 15 hos personlighetsdragen. 

Hos de kvinnliga informanterna var resultatet ojämnt med feminin majoritet av 10 – 4. De 

vanligaste valda personlighetsdragen var känslig, naiv, allvarlig samt osäker. ”Känslig” var 

det vanligaste av dessa vilket är ett feminint drag. Detta personlighetsdrag var dessutom 

överlägset vanligast hos de manliga informanterna medan det hos de kvinnliga 

informanterna delade platsen med naiv, allvarlig och osäker. Dessa personlighetsdrag fick 

noterbart procentuellt mer röster från kvinnorna än från männen. Männen bidrog med de 

egna personlighetsdragen ”behärskat nyfiken” och ”diskret”, kvinnorna bidrog med 

”sorgsen”. Tabell 3 visar hela resultatet. 
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Figur 19 Den manliga verkställande direktören med maskulint ansikte. 

 

Tabell 4 Resultat för den manliga verkställande direktören med maskulint ansikte från 

enkätens första del. 

5.3.6 Bild 4. Manlig verkställande direktör med maskulint ansikte 

Denna karaktär var originalgestaltningen för manlig karaktär med maskulint ansikte (se 

figur 19). Karaktären bedömdes som nästan enbart innehavande maskulina 

personlighetsdrag utifrån de fördefinierade alternativen, endast ett feminint 

personlighetsdrag blev valt av en manlig informant, medan inget feminint personlighetsdrag 

valdes hos de kvinnliga informanterna. Antal valda maskulina ord var 29 mot 1 hos männen, 

14 mot 0 hos kvinnorna. De mest valda personlighetsdragen var kunnig, ansvarsfull, 

allvarlig, självständig samt självsäker. ”Allvarlig” var det mest valda personlighetsdraget hos 

både manliga och kvinnliga informanter. De manliga informanternas egna ord om 

karaktären var ”barsk”, ”falsk”, ”tråkig” samt ”feg”. ”Barsk” kan möjligtvis identifieras som 

ett maskulint personlighetsdrag. De kvinnliga informanternas egna ord om karaktären var 

”sorgsen” samt ”stängd”. Tabell 4 visar hela resultatet. 

0 5 10 15 

Kunnig 
Känslig 

Ansvarsfull 
Naiv 

Allvarlig 
Oärlig 

Självständig 
Oansvarig 
Självsäker 

Trevlig 
Osäker 
Pålitlig 

Känslokall 
Omtänksam 
Samarbetso… 

Varm 
Kooperativ 

Otrevlig 

Man 

Kvinna 



37 
 

 

Figur 20 Den manliga bibliotekarien med feminint ansikte. 

 

Tabell 5 Resultat för den manliga bibliotekarien med feminint ansikte från enkätens första del. 

5.3.7 Bild 5. Manlig bibliotekarie med feminint ansikte 

Denna karaktär (se figur 20) fick blandade resultat från både manliga och kvinnliga 

informanter. Majoriteten av valda personlighetsdrag var maskulina, detta var hos männen i 

relation 25 mot 6, hos kvinnorna 9 mot 5. De mest valda personlighetsdragen var kunnig, 

ansvarsfull, allvarlig samt självständig, alla dessa är maskulina personlighetsdrag. 

”Ansvarsfull” var dock endast förekommande i större skala hos de manliga informanterna. 

Känslig respektive osäker var de mest valda feminina personlighetsdragen men dessa var 

inte valda i någon stor utsträckning och har sammanlagt från de manliga respektive 

kvinnliga informanterna 3 röster var. Från männens sida kom det egna personlighetsdraget 

”excentrisk”. Från de kvinnliga informanterna valdes orden ”bekymrad”, ”orolig” samt 

”galen”. ”Orolig” kan länkas till feminina personlighetsdrag och därmed till viss grad även 

”bekymrad”. Tabell 5 visar hela resultatet. 
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Figur 21 Den kvinnliga kocken med maskulint ansikte. 

 

Tabell 6  Resultat för den kvinnliga kocken med maskulint ansikte från enkätens första 

del. 

5.3.8 Bild 6. Kvinnlig kock med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 21) fick blandade resultat vad gäller maskulina respektive feminina 

associerade personlighetsdrag men denna uppdelning skiljde sig anmärkningsvärt åt mellan 

de manliga respektive kvinnliga informanterna. De manliga informanterna ansåg att 

karaktären visade främst feminina personlighetsdrag enligt resultatet 16 mot 6. De kvinnliga 

informanterna ansåg att karaktären visade främst maskulina drag enligt resultatet 9 mot 4. 

Hos männen var de mest valda personlighetsdragen känslig, pålitlig samt varm. Kvinnornas 

mest valda personlighetsdrag var allvarlig, de övriga valda personlighetsdragen har inte fått 

mer än en röst var. Denna karaktär fick få personlighetsdrag valda i allmänhet. Från de 

manliga informanterna sida kom det egna ordet ”bestämd” för att beskriva personligheten, 

vilket kan klassas som ett maskulint personlighetsdrag. Hos de kvinnliga informanterna kom 

endast ordet ”rund” vilket endast tveksamt kan tolkas som ett personlighetsdrag. Tabell 6 

visar hela resultatet. 

0 2 4 6 8 

Kunnig 
Känslig 

Ansvarsfull 
Naiv 

Allvarlig 
Oärlig 

Självständig 
Oansvarig 
Självsäker 

Trevlig 
Osäker 
Pålitlig 

Känslokall 
Omtänksam 
Samarbetso… 

Varm 
Kooperativ 

Otrevlig 

Man 

Kvinna 



39 
 

 

Figur 22 Den manliga sjuksköterskan med maskulint ansikte. 

 

Tabell 7  Resultat för den manliga sjuksköterskan med maskulint ansikte från 

enkätens första del. 

5.3.9 Bild 7. Manlig sjuksköterska med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 22) fick övervägande maskulina personlighetsdrag associerade med 

sitt utseende men en del feminina personlighetsdrag fanns också närvarande. Sammanlagt 

var resultatet för de maskulina personlighetsdragen 15 mot 10 hos de manliga 

informanterna, respektive 8 mot 3 hos de kvinnliga informanterna. De flest valda 

personlighetsdragen var naiv, allvarlig, självständig, självsäker, osäker samt känslokall. 

Alternativet ”Självsäker” fick anmärkningsvärt 4 (av 9 möjliga) röster från männen men inga 

från kvinnorna. Även denna karaktärsgestaltning relativt få personlighetsdrag totalt. Från de 

manliga informanternas sida kom det egna ordet ”arg”. Från de kvinnliga informanternas 

sida kom det egna ordet ”kritisk”. Båda orden skulle kunna klassas som maskulina även om 

de är något tveksamma. Tabell 7 visar hela resultatet. 
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Figur 23 Den kvinnliga verkställande direktören med feminint ansikte. 

 

Tabell 8  Resultat för den kvinnliga verkställande direktören med feminint ansikte från 

enkätens första del. 

5.3.10 Bild 8. Kvinnlig verkställande direktör med feminint ansikte 

Denna karaktärs (se figur 23) personlighetsdrag var i majoritet maskulina. Hos de manliga 

informanterna var de maskulina personlighetsdragens förhållande 22 mot 6. Hos de 

kvinnliga informanterna var samma förhållande 12 mot 3. De flest valda personlighetsdragen 

var kunnig, ansvarsfull, allvarlig samt självständig, alla dessa är maskulina 

personlighetsdrag. ”Kunnig” var dessutom ett maskulint personlighetsdrag som fick 4 röster 

(av 9 möjliga) av män men endast 1 (av 5 möjliga) från kvinnorna. Ansvarsfull och självsäker 

fick procentuellt fler röster från kvinnorna än från männen. De manliga informanterna 

bidrog med de egna orden ”osjälvständig”, ”effektiv” samt ”trött”. Osjälvständig kan klassas 

som ett feminint personlighetsdrag (i motsats till det maskulina personlighetsdraget 

”självständig”). De kvinnliga informanterna bidrog med de egna orden ”hängig”, ”trött”, 

”tråkig” samt ”sorgsen” (nämndes 2 gånger). Trött och hängig kan ifrågasättas om de menas 

som känslor (karaktären har) eller om de menas vara statiska aspekter på karaktärens 

personlighet. Tabell 8 visar hela resultatet. 
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Figur 24 Den kvinnliga bibliotekarien med feminint ansikte. 

 

Tabell 9 Resultat för den kvinnliga bibliotekarien med feminint ansikte från enkätens första 

del. 

5.3.11 Bild 9. Kvinnlig bibliotekarie med feminint ansikte 

Denna karaktär (se figur 24) fick övervägande maskulina personlighetsdrag associerade med 

sitt utseende, med ett mycket litet inslag av feminina personlighetsdrag. De manliga 

informanternas resultat av valda maskulina drag var 25 mot 4. De kvinnliga informanternas 

resultat av valda maskulina drag var 14 mot 2. De mest valda personlighetsdragen var 

kunnig, ansvarsfull, allvarlig, självständig samt självsäker. Alla dessa personlighetsdrag är 

maskulina. Procentmässigt i relation till antal män respektive kvinnor som svarade på 

enkäten så fanns en betydande skillnad hos personlighetsdraget ”ansvarsfull” som både 4 

män (av 9 möjliga) och kvinnor (av 5 möjliga). Männen bidrog med det egna ordet ”snäll” 

medan kvinnorna bidrog med det egna ordet ”kritisk”. ”Snäll” respektive ”kritisk” kan 

klassas som ett feminint respektive maskulint personlighetsdrag. Tabell 9 visar hela 

resultatet. 
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Figur 25 Den manliga kocken med maskulint ansikte. 

 

Tabell 10 Resultat för den manliga kocken med maskulint ansikte från enkätens första del. 

5.3.12 Bild 10. Manlig kock med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 25) fick ett blandat resultat vad gäller personlighetsdrag men även i 

vad de manliga respektive de kvinnliga informanterna valde. Överlag var de vanligaste 

gemensamma personlighetsdragen som valdes känslig, allvarlig samt pålitlig. Känslig och 

pålitlig är feminina personlighetsdrag medan allvarlig är maskulint. Männen valde med viss 

majoritet feminina personlighetsdrag med resultatet 12 mot 8. Resultatet från de 

personlighetsdrag de manliga informanterna valde var vagt. Känslig, trevlig och pålitlig var 

de mest valda personlighetsdragen men de hade inte mer än 3 röster var (av 9 möjliga). 

Kvinnorna valde med större majoritet maskulina personlighetsdrag med resultatet 8 mot 3. 

Det personlighetsdrag som flest kvinnor valde var ”allvarlig” med 3 röster, ett maskulint 

personlighetsdrag. Överlag hade denna karaktärsgestaltning relativt få totala röster. Egna 

ord som bidrogs med var ”prestigebunden” och ”lugn” från männens sida samt 

”frånvarande” från kvinnornas sida. Prestigebunden och frånvarande är båda möjligtvis 

maskulina i sina associationer. Tabell 10 visar hela resultatet. 
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Figur 26 Den kvinnliga sjuksköterskan med maskulint ansikte. 

 

Tabell 11 Resultat för den kvinnliga sjuksköterskan med maskulint ansikte från enkätens första 

del. 

5.3.13 Bild 11. Kvinnlig sjuksköterska med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 26) fick ett blandat resultat vad gäller personlighetsdrag 

associerade med utseendet. Överlag var de flest valda personlighetsdragen kunnig, känslig, 

allvarlig, självsäker samt pålitlig. Resultatet från de manliga informanterna visar 16 – 12 till 

feminina personlighetsdrag. Även hos denna karaktärsgestaltning var resultatet av antal 

valda personlighetsdrag hos de manliga informanterna vagt med ingen av de mest valda 

personlighetsdragen över 3 röster (av 9 möjliga). Noterbart är dock det feminina 

personlighetsdraget ”omtänksam” som fick 3 röster av männen men ingen av kvinnorna. 

Hos de kvinnliga informanterna var uppdelningen mellan maskulina och feminina 

personlighetsdrag mer balanserade med 7 – 6 till maskulina personlighetsdrag. 4 av dessa de 

maskulina personlighetsdragens röster gick till det maskulina personlighetsdraget 

”allvarlig”. Även denna karaktärsgestaltning fick relativt få personlighetsdrag totalt. Endast 

ett eget ord tillskrevs denna karaktärsgestaltning vilket var ”neutral” från männens sida. 

Tabell 11 visar hela resultatet. 
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Figur 27 Den manliga verkställande direktören med feminint ansikte. 

 

Tabell 12 Resultat för den manliga verkställande direktören med feminint ansikte från enkätens 

första del. 

5.3.14 Bild 12. Manlig verkställande direktör med feminint ansikte 

Denna karaktär (se figur 27) associerades överlag med maskulina personlighetsdrag med 

några blandade inslag av feminina personlighetsdrag. Balansen mellan de manliga 

respektive de kvinnliga informanterna var relativt jämn. Överlag var de flest valda 

personlighetsdragen kunnig, ansvarsfull, allvarlig, självständig samt självsäker, alla dessa är 

maskulina personlighetsdrag. Utifrån skillnaden mellan manliga och kvinnliga informanter 

valde kvinnorna dock procentuellt fler maskulina personlighetsdrag än männen. Denna 

aspekt är viktig att notera för personlighetsdragen ansvarsfull, allvarlig, självständig samt 

känslokall. De feminina personlighetsdragen som valdes var jämnt utspridda en och en hos 

både männen och kvinnorna. Inga egna ord tillskrevs denna karaktär. Tabell 12 visar hela 

resultatet. 
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Figur 28 Den manliga bibliotekarien med maskulint ansikte. 

 

Tabell 13 Resultat för den manliga bibliotekarien med maskulint ansikte från enkätens första 

del. 

5.3.15 Bild 13. Manlig bibliotekarie med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 28) bedömdes nästan enbart inneha maskulina personlighetsdrag, 

av både manliga och kvinnliga informanter. De manliga informanternas resultat visade 

maskulina personlighetsdrag i en majoritet av 31 mot 2. Även de kvinnliga informanternas 

resultat visade maskulina personlighetsdrag i en majoritet 10 mot 2. Överlag var de mest 

valda personlighetsdragen kunnig, allvarlig, känslokall samt otrevlig. Alla dessa 

personlighetsdrag är maskulina. Några maskulina personlighetsdrag som dock sticker ut i 

räkningen är ”kunnig” som fick 6 manliga röster men endast 1 kvinnlig. ”Självsäker” fick 3 

manliga röster men ingen från kvinnorna. ”Plågad” var ett eget ord männen bidrog med. 

Egna ord kvinnorna bidrog med var ”missnöjd”, ”kritisk” samt ”trött”. Åter igen är ”trött” ett 

tveksamt personlighetsdrag. Tabell 13 visar hela resultatet. 
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Figur 29 Den kvinnliga kocken med feminint ansikte. 

 

Tabell 14 Resultat för den kvinnliga kocken med feminint ansikte från enkätens första del. 

5.3.16 Bild 14. Kvinnlig kock med feminint ansikte 

Denna karaktär (se figur 29) bedömdes nästan enbart inneha feminina personlighetsdrag, av 

både manliga och kvinnliga informanter. Förhållandet hos feminina personlighetsdrag mot 

maskulina var 26 – 2 hos männen, 12 -1 hos kvinnorna. Överlag var de mest valda 

personlighetsdragen känslig, naiv samt omtänksam. Alla dessa personlighetsdrag är 

feminina. Denna räkning innehåller skillnader mellan de manliga respektive de kvinnliga 

informanterna. ”Omtänksam” fick 6 röster (av 9 möjliga) från männen men endast 1 (av 5 

möjliga) från kvinnorna. Omvänt fick ”osäker” endast 1 röst från männen men 3 röster från 

kvinnorna. Endast de manliga informanterna kom med egna ord för karaktären, 

”osjälvständig”, ”snäll”, ”och ”glad” alla orden är starkt förknippade med att vara feminina. 

Tabell 14 visar hela resultatet. 
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Figur 30 Den manliga sjuksköterskan med feminint ansikte. 

 

Tabell 15 Resultat för den manliga sjuksköterskan med feminint ansikte från enkätens första 

del. 

5.3.17 Bild 15. Manlig sjuksköterska med feminint ansikte 

Denna karaktär (se figur 30) gav ett blandat resultat av maskulina och feminina 

personlighetsdrag, av både manliga och kvinnliga informanter. Feminina personlighetsdrag 

var i viss majoritet, hos manliga informanter var denna relation 16 mot 8, hos kvinnliga 

informanter 6 mot 5. Denna karaktärsgestaltning fick relativt få personlighetsdrag totalt med 

endast naiv och allvarlig som de personlighetsdragen med över totalt 3 röster. Det fanns 

skillnader mellan hur de manliga respektive de kvinnliga informanterna röstade. De 

feminina personlighetsdragen osäker, pålitlig samt kooperativ fick 3 röster var av männen 

men inga från kvinnorna. Det feminina personlighetsdraget ”naiv” fick däremot 3 röster (av 

5 möjliga) från kvinnorna men bara 2 (av 9 möjliga) från männen. Det maskulina 

personlighetsdraget ”självsäker” fick 2 röster från kvinnorna men ingen från männen. ”Arg” 

var det enda egna personlighetsdraget som tilldelades karaktären, detta av männen. Som 

tidigare nämnt är detta ett tveksamt personlighetsdrag. Tabell 15 visar hela resultatet. 
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Figur 31 Den kvinnliga verkställande direktören med maskulint ansikte. 

 

Tabell 16 Resultat för den kvinnliga verkställande direktören med maskulint ansikte från 

enkätens första del. 

5.3.18 Bild 16. Kvinnlig verkställande direktör med maskulint ansikte 

Denna karaktär (se figur 31) fick blandade resultat av personlighetsdrag från de manliga 

informanterna men med övervägande maskulina personlighetsdrag, med relationen 20 mot 

9. Hos de kvinnliga informanterna förekom det ett starkt övervägande resultat av maskulina 

personlighetsdrag, med relationen 16 mot 1. Överlag var de flest valda personlighetsdragen 

kunnig, ansvarsfull, allvarlig, självständig samt självsäker. Alla dessa personlighetsdrag är 

maskulina. Allvarlig och ansvarsfull fick 3 röster vardera av både männen och kvinnorna 

men detta resulterar i ett högre procentuellt värde för de kvinnliga informanterna. Inga egna 

ord tillskrevs denna karaktär. Tabell 16 visar hela resultatet. 
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5.3.19 Bibliotekarien 

Resultatet visar att hos både män och kvinnor fanns en övervägande uppfattning om att en 

stereotyp bibliotekarie är en kvinna. Utseendet hos denna stereotyp beskrevs av de manliga 

informanterna som ”stram men lätt bohemisk”, naturlig, smal, vass, omodern, grå, proper. 

Bibliotekarien beskrivs bära nedtonade och enkla kläder, stickad kofta, naturfärgade eller 

svarta kläder samt linnekläder. Frisyen beskrevs vara diskret, enkel och ofta snygg eller 

specifikt en hårknut. Glasögon nämndes av 5 manliga informanter. Personligheten beskrivs 

av de manliga informanterna med orden lugn, pålitlig, kunnig (nämndes tre gånger), 

gammaldags, distanserad, effektiv, ordentlig/ordningssam (nämndes två gånger), hjälpsam 

(nämndes två gånger), vänlig, nyfiken samt gillar människor. Sträng nämndes två gånger 

men den ena informanten menar i sambandet att bibliotekarien ändå har ett hjärta av guld. 

De kvinnliga informanterna beskrev den stereotypa bibliotekariens utseende som allvarsam, 

grå och alldaglig. Karaktärens rygg är böjd efter att ha tittat i för många böcker. Hon 

beskrevs även som en ragata, en äldre kvinna i långkjol/byxor. Glasögon nämndes också. De 

kvinnliga informanterna beskrev den stereotypa bibliotekariens personlighet med ord som 

noggrann (nämndes två gånger), sur, ohjälpsam, lågmäld, sträng samt ”anser regler är 

viktiga att uppehålla”. 

De manliga informanterna ansåg att gestaltning nummer 1, kvinnan med feminint ansikte, 

passade bäst som bibliotekarie. Minst ansågs gestaltning nummer 4, mannen med maskulint 

ansikte, passa. Resultatet var detsamma för de kvinnliga informanterna (se figur 32).  

 

Figur 32 Bibliotekariegestaltningarna från enkätens andra del. 

5.3.20 Kocken 

Resultatet visade ett enhetligt svar från både de manliga och kvinnliga informanterna att de 

ansåg att den stereotypa kocken är en man. Utseendet hos denna stereotyp beskrevs av de 

manliga informanterna som rund (nämndes tre gånger) samt de liknande orden tjock 

(nämndes två gånger), solid, ruff och ”lite kraftig”. Andra ord som nämndes som kan paras 

ihop är ”lite skabbig” och ”överraskande ovårdad”, fler relaterande ord till dessa som 

nämndes var ”skäggstubb” samt ”odefinierad frisyr”. ”Blank” var också ett beskrivande ord. 

”Glad” nämndes som ord för utseendet två gånger. Personligheten beskrevs av de manliga 

informanterna med orden glad, trevlig (nämndes två gånger), godmodig skämtsam, 

känslosam och njutningsfull men även sträng, bullrig, temperamentsfull och bufflig. Kocken 

beskrevs också som duktig, ambitiös och som en perfektionist. 
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Hos de kvinnliga informanterna varierade beskrivningen av den stereotypa kockens 

utseende mer med orden rund/rundhult (nämndes två gånger). En informant menade dock 

att antingen är den stereotypa kocken vältränad eller överviktig. Ännu en annan beskrev 

kocken som en vit västerländsk man i 30 till 40 års ålder, i stil med kändiskockarna Gordon 

Ramsay och Jamie Oliver. ”Flottig” var ett ord som nämndes. Personligheten hos den 

stereotypa kocken var enligt de kvinnliga informanterna bestämd, egensinnig, rask, effektiv, 

kreativ, varm och glad. En informant beskrev återigen kockens personlighet att vara som 

Gordon Ramsay och Jamie Oliver.  

De manliga informanterna ansåg att gestaltning nummer 3, mannen med feminint ansikte 

(originalgestaltningen) passade bäst som kock. Minst ansågs gestaltning nummer 1, kvinnan 

med feminint ansikte, passa in på stereotypen. Resultatet var detsamma för de kvinnliga 

informanterna. Hos både de manliga och kvinnliga informanterna fick dock nummer 4, 

mannen med maskulint ansikte näst mest röster som den som passar minst som kock (se 

figur 33).  

 

Figur 33 Kockgestaltningarna från enkätens andra del. 

5.3.21 Sjuksköterskan 

Resultatet visade ett enhetligt svar från både de manliga och kvinnliga informanterna att de 

ansåg att den stereotypa sjuksköterskan är en kvinna. Av de manliga informanterna beskrevs 

sjuksköterskans stereotypa utseende som ung, alldaglig, smal, satt figur och energisk. Två 

informanter nämner att hon är osminkad och ren. Håret beskrevs som praktisk och lättskött, 

kortklippt och i hårknut. Personligheten hos den stereotypa sjusköterskan beskrevs av de 

manliga informanterna med orden kompetent, ansvarsfull, kunnig, duktig, 

ansvarskännande, upptagen, foglig, omvårdande, hjälpsam, inkännande, medmänsklig och 

snäll.  

Beskrivningen av utseendet hos den stereotypa sjuksköterskan varierade i stor grad hos de 

kvinnliga informanterna. Beskrivningar av sjuksköterskan fanns som en ”välstädad ung tjej”, 

”vit, relativt vältränad västerländsk kvinna alternativt en något överviktig kvinna från en 

annan kultur”. Ord som använts för att beskriva sjuksköterskan var liten, smal, ljus och 

fläckfri. Personligheten hos den stereotypa sjuksköterskan beskrevs i liknande drag av de 

kvinnliga informanterna som av de manliga informanterna, med orden arbetsam, proffsig, 

effektiv, kooperativ, serviceinriktad, lugn, allvarlig samt trevlig, varm, mjuk och som en 

humanist och någon som ”vill göra gott”.  

De manliga informanterna ansåg att gestaltning nummer 2, kvinnan med maskulint ansikte, 

passar bäst som sjuksköterska. Minst ansågs gestaltning nummer 4, mannen med maskulint 



51 
 

ansikte, passa. Hos de kvinnliga informanterna var resultatet av den gestaltning som passar 

bäst som sjuksköterska delat mellan nummer 2, kvinna med maskulint ansikte och nummer 

3, man med feminint ansikte. Även resultatet av den gestaltning som ansågs passa minst var 

delad mellan två gestaltningar; nummer 1, kvinnan med feminint ansikte 

(originalgestaltningen) och nummer 4, mannen med maskulint ansikte (se figur 34). 

 

Figur 34 Sjuksköterskegestaltningarna från enkätens andra del. 

5.3.22 Verkställande direktören 

Resultatet visar ett enhetligt svar från både de manliga och kvinnliga informanterna, att de 

ansåg att den stereotypa verkställande direktören är en man. Utseendet beskrevs av de 

manliga informanterna som konventionell, formell, proper (nämndes två gånger), välklädd, 

välklippt, prydlig, kostym och ”medveten om sitt utseende”. ”Stram” nämndes två gånger. 

Andra ord som nämndes var opersonlig och medelålders. Personligheten hos den stereotypa 

verkställande direktören beskrevs av de manliga informanterna med ord som 

självförtroende, dominant, bestämd, fast, självsäker (nämndes två gånger), självständig, ”lite 

egocentrisk”, resultatstyrd, beslutsmässig, energisk, kontrollerande, kompetent, kunnig och 

sträng.  

De kvinnliga informanterna beskrev utseendet hos den stereotypa verkställande direktören 

som lång, överviktig, vit, västerländsk, ”tar för mycket plats” (osäkert om detta endast 

refererade till en stor kroppshydda eller om det även gällde personligheten), proper och 

allvarlig. Personligheten hos den stereotypa verkställande direktören beskrevs av de 

kvinnliga informanterna med ord som ego, macho, bestämd, allvarsam, självsäker, sträng, 

talför, självupptagen och som ”fokuserad på vinst utan hänsyn till människors värde”.  

De manliga informanterna ansåg att gestaltning nummer 4, mannen med maskulint ansikte 

(originalgestaltningen), passade bäst som verkställande direktör. Resultatet för 

gestaltningen som ansågs passa minst var delat mellan nummer 1, kvinnan med feminint 

ansikte och nummer 3, mannen med feminint ansikte. Dessa gestaltningar fick 3 röster var, 

resterande 2 röster fick nummer 2, kvinnan med maskulint ansikte. Hos de kvinnliga 

informanterna var resultatet för vilken gestaltning som passade bäst som verkställande 

direktör blandat. 2 röster fick nummer 4, mannen med maskulint ansikte 

(originalgestaltningen), 2 röster fick nummer 2, kvinnan med feminint ansikte samt 1 röst 

fick nummer 3, mannen med feminint ansikte. Resultatet för gestaltningen som ansågs passa 

minst var delat mellan nummer 1, kvinnan med feminint ansikte och nummer 4, mannen 

med maskulint ansikte (originalgestaltningen), den resterande rösten var lagd på nummer 3, 

mannen med feminint ansikte (se figur 35).  
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Figur 35 Verkställande direktörsgestaltningarna från enkätens andra del. 

5.4 Analys 

5.4.1 Kvinnliga karaktärer med feminina ansiktsdrag 

Intressant nog fick en majoritet av karaktärsgestaltningarna av kvinnor med feminina 

ansiktsdrag (se figur 36) inte många feminina personlighetsdrag associerade med sig. 

Undantaget var den kvinnliga kocken med feminint ansikte som fick en stark övervägande 

majoritet av feminina personlighetsdrag samt även tydligt feminina personlighetsdrag från 

de manliga informanternas egna bidrag. Sjuksköterskan (den kvinnliga originalgestaltningen 

med feminint ansikte) fick blandade resultat av maskulina och feminina personlighetsdrag, 

de feminina personlighetsdragen var i starkare majoritet från kvinnornas sida. 

Bibliotekarien och den verkställande direktören fick båda en starkt övervägande majoritet av 

maskulina personlighetsdrag associerade med sig.  

Enligt en enkel teori så borde kvinnor med feminina ansikten bedömas som mest feminina (i 

jämförelse med män med feminina ansikten) då kvinnlighet och femininitet ofta kopplas 

samman. Som nämnts i det tidigare kapitlet ”4.3.2 Att skapa varianter av könsidentitet” så 

bidrar det biologiska könet med tillräcklig mängd subtila drag för ansiktet så att vi oftast kan 

skilja på biologiska mäns respektive kvinnors ansikten. De flesta kvinnor har ett mer 

feminiserat ansikte än vad män har, även om de skulle klassas som att inneha maskulina 

ansiktsdrag. Detta med stöd från vad Perrets m.fl. (1998) forskning visade. Därför var det 

underligt att kvinnor med feminina ansiktsdrag i denna undersökning förknippades med 

personlighetsdrag associerade till maskulina ansiktsdrag. 

Noterbart var dock att bibliotekarien och den verkställande direktören som ansågs inneha 

främst maskulina personlighetsdrag också båda är gestaltade som äldre kvinnor. Ett 

liknande resultat kan ses hos de kvinnliga karaktärerna med maskulina ansiktsdrag, kapitel 

”5.4.2 Kvinnliga karaktärer med maskulina ansiktsdrag”. Ålder nämner Perret m.fl. (1998) är 

ett personlighetsdrag som anses öka med maskulina ansiktsdrag, det är möjligt att det 

omvända är detsamma, att ålder får ansikten att se mer maskulina ut. Alternativt, så 

förknippas ålder med erfarenhet och mognad, det vill säga andra maskulina drag. Hos 

bibliotekarien valde en majoritet av de manliga informanterna personlighetsdragen 

”kunnig”, ”allvarlig” och ”självständig”. Dessa personlighetsdrag var däremot inte alls lika 

vanliga bland de kvinnliga informanterna som i stället i majoritet valde personlighetsdraget 

”ansvarsfull”. Detta resultat var dessutom mycket likt för den verkställande direktören 

förutom för personlighetsdraget ”självständig” som inte fick lika många röster som 

bibliotekarien men som fortfarande var med som ett av de vanligaste valda 
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personlighetsdragen. Kunnig och ansvarsfull är två personlighetsdrag som kan antas 

förknippas med en äldre person med mer livserfarenhet. 

 Med denna teori så skulle det kunna antas att sjuksköterskan genererade mest feminina 

personlighetsdrag då denna karaktärsgestaltning är tydligt yngst av de fyra olika 

rollstereotyperna. Istället är det kocken som genererat överlägset mest feminina 

personlighetsdrag associerade med sig. Hos båda karaktärsgestaltningarna var de feminina 

personlighetsdragen ”naiv” och ”osäker” valda främst av de kvinnliga informanterna. 

Bibliotekarien, sjuksköterskan och den verkställande direktören fick alla många röster på det 

maskulina personlighetsdraget ”allvarlig”. I särskilt sjuksköterskans fall bidrog detta till 

karaktärens blandade resultat av maskulina och feminina personlighetsdrag.  

 

Figur 36 De kvinnliga gestaltningarna med feminina ansiktsdrag. 

5.4.2 Kvinnliga karaktärer med maskulina ansiktsdrag 

Denna grupp karaktärsgestaltningar (se figur 37) genererade ett antal resultat med olika 

blandningar av antal maskulina respektive feminina personlighetsdrag. Undantaget var dock 

bibliotekarien (den kvinnliga originalgestaltningen med maskulina ansiktsdrag) som starkt 

resulterade i associerade maskulina personlighetsdrag. Verkställande direktören fick också 

en majoritet av maskulina personlighetsdrag men cirka hälften av de manliga 

informanternas röster var ändå på feminina personlighetsdrag. 

Intressant nog tenderade de manliga informanterna att välja fler feminina personlighetsdrag 

till karaktärerna än de kvinnliga informanterna. Motsatt tenderade de kvinnliga 

informanterna att välja (procentuellt fler) maskulina personlighetsdrag än de manliga 

informanterna. Kocken och sjuksköterskan fick båda mest feminina personlighetsdrag 

associerade med sig av de manliga informanterna. ”Känslig” var det enda gemensamma 

personlighetsdraget som var bland de som fick flest röster hos kocken och sjuksköterskan av 

de manliga informanterna. Kocken blev tilldelad främst maskulina personlighetsdrag av de 

kvinnliga informanterna, liksom den verkställande direktören. ”Allvarlig” var det enda 

gemensamma personlighetsdraget hos dessa karaktärer som var ett av de mest valda. 

Resultatet av de kvinnliga informanternas valda personlighetsdrag associerade med 

sjuksköterskan var mer jämställt mellan maskulina och feminina personlighetsdrag, även 

här var dock allvarlig det mest valda maskulina personlighetsdraget.  

Liksom resultatet från kapitel ”5.4.1 Kvinnliga karaktärer med feminina ansiktsdrag”, visar 

de äldre kvinnliga karaktärerna generellt högre grad av valda maskulina personlighetsdrag. 

Detta kan som tidigare nämnts bero på att ålder förknippas generellt med vad som skulle 



54 
 

anses som maskulina personlighetsdrag. Omvänt skulle de nu tala för varför kocken och 

sjuksköterskan fick fler feminina personlighetsdrag. Andel valda maskulina 

personlighetsdrag var dock överlag högre för de kvinnliga karaktärerna med maskulina 

ansiktsdrag än de kvinnliga karaktärerna med feminina ansiktsdrag, vilket talar för 

ansiktsdragens betydelse utöver åldern på karaktärerna.  

Bortsätt från bibliotekarien skulle de blandade resultaten av de maskulina och feminina 

personlighetsdragen från de övriga karaktärsgestaltningarna kunna bero på kombinationen 

som skapas från de maskuliniserade ansiktsdragen och de subtila, underliggande feminina 

ansiktsdrag som kommer som resultat från det biologiska könet.  

 

Figur 37 De kvinnliga gestaltningarna med maskulina ansiktsdrag. 

5.4.3 Manliga karaktärer med feminina ansiktsdrag 

Även denna grupp med karaktärsgestaltningar (se figur 38) fick blandade resultat, det går att 

finna likheter i detta mönster hos de föregående grupperna. Karaktären med starkast 

associationer till feminina personlighetsdrag var kocken (den manliga originalgestaltningen 

med feminina ansiktsdrag), de feminina personlighetsdragen var procentuellt fler hos de 

manliga informanterna än de kvinnliga. Även flera av de egna orden som informanterna 

bidrog med var feminina. 

Sjuksköterskans valda feminina personlighetsdrag var i svag majoritet. Både bibliotekarien 

och den verkställande direktören associerades med fler maskulina personlighetsdrag än 

feminina. Återigen var det kocken och sjuksköterskan som hade en majoritet av feminina 

personlighetsdrag medan bibliotekarien och verkställande direktören hade majoritet av 

maskulina personlighetsdrag. Med en sådan svag majoritet av feminina personlighetsdrag 

för sjuksköterskan kan det konstateras att de feminina personlighetsdragen var överlag 

svaga i denna grupp, bortsett från kocken. Kocken var originalgestaltningen och det kan 

tänkas att karaktären som var en visuell stereotyp även ledde till ett tydligt resultat vad gäller 

personlighet. Den stereotypa kockens personlighet har i kapitel ”4.4.2 Kocken” kunnat 

identifieras som innehållandes vad tidigare forskning definierar som feminina 

personlighetsdrag.  

Liksom hos de kvinnliga karaktärerna med maskulina ansiktsdrag kan kombinationen av 

feminiserade ansikten och subtila, underliggande maskulina ansiktsdrag vilka kommer som 

resultat från det biologiska könet skapa de blandade resultaten. I detta fall särskilt hos 

sjuksköterskan. Bibliotekarien och den verkställande direktören har relativt svaga inslag av 

feminina personlighetsdrag, bibliotekarien har dock egna feminina personlighetsdrag 
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bidragna från informanterna. Dessa två karaktärer kan dock ha maskuliniserats starkare än 

sjuksköterskan på grund av deras ålder. Det är även möjligt att detta samband är starkare 

hos manliga karaktärer än hos kvinnliga. 

 

Figur 38 De manliga gestaltningarna med feminina ansikten. 

5.4.4 Manliga karaktärer med maskulina ansiktsdrag 

Överlag var detta den gruppen av karaktärer (se figur 39) med det mest enhetliga resultatet. 

Maskulina personlighetsdrag var i majoritet hos samtliga karaktärer förutom kocken som 

hade ett mer blandat resultat med noterbara skillnader mellan de manliga och de kvinnliga 

informanterna. Det maskulina personlighetsdraget ”allvarlig” fanns bland de flest valda 

personlighetsdragen hos alla fyra olika karaktärsgestaltningarna. Allvarlig var även det mest 

valda personlighetsdraget hos den verkställande direktören som var den manliga 

originalgestaltningen med maskulina ansiktsdrag.  

Kocken var den karaktär som skiljde sig mest i denna grupp. De manliga informanterna 

valde i till denna karaktärsgestaltning en majoritet feminina personlighetsdrag medan de 

kvinnliga informanterna valde i majoritet maskulina personlighetsdrag. Detta fenomen att 

när det för könsidentiteterna valde olika typer av personlighetsdrag så valde män feminina 

personlighetsdrag medan kvinnor valde maskulina personlighetsdrag, går att se hos flera 

karaktärer och karaktärsgrupper. Båda informantgrupperna kom dock med maskulina 

personlighetsdrag som egna alternativ till kocken.  

 

Figur 39 De manliga gestaltningarna med maskulina ansikten. 
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5.4.5 Bibliotekariegestaltningarna 

Överlag rådde det mycket liten skillnad mellan de manliga och de kvinnliga informanternas 

definitioner av en stereotyp bibliotekarie. Att den stereotypa bibliotekarien var en kvinna 

rådde det lite tvivel om bland informanterna. Utseendet som beskrevs motsvarar väl 

karaktärsgestaltningarna. Bibliotekariens personlighet har en del maskulina 

personlighetsdrag enligt informanterna, som till exempel kunnig, ordentlig, noggrann, 

sträng, sur, ohjälpsam (jämför med de maskulina personlighetsdragen på enkätens första 

del: kunnig, ansvarsfull, otrevlig och samarbetsovillig). Dock hade den stereotypa 

bibliotekarien även flera feminina personlighetsdrag associerade med sig, till exempel 

pålitlig, vänlig, hjälpsam och gillar människor (jämför med de feminina personlighetsdragen 

på enkätens första del: pålitlig, trevlig, varm, omtänksam och kooperativ).  

Utifrån dessa valda personlighetsdrag går en slutsats att dra från resultatet av valet av den 

bäst passande gestaltningen som bibliotekarie. Valet hos de båda informantgrupperna föll på 

den kvinnliga karaktären med feminina ansiktsdrag, detta var inte originalgestaltningen, 

som i stället var den kvinnliga karaktären med maskulina ansiktsdrag. Den kvinnliga 

bibliotekarien med maskulina ansiktsdrag fick en mycket stark majoritet av maskulina 

personlighetsdrag associerade med sig. Den kvinnliga bibliotekarien med feminina 

ansiktsdrag fick också främst maskulina personlighetsdrag associerade med sig, men fick 

sammanlagt betydligt färre röster totalt, jämfört med den kvinnliga bibliotekarien med 

maskulina ansiktsdrag samt procentuellt fler feminina personlighetsdrag. Den kvinnliga 

bibliotekarien med feminina ansiktsdrag kan ha valts före originalgestaltningen med 

anledningen att den sistnämnda helt enkelt var för maskulin. Den kvinnliga bibliotekarien 

med feminina ansiktsdrag kanske inte har den optimala balansen av maskulina och feminina 

personlighetsdrag som definierats i enkätens andra del men denna karaktär var i jämförelse 

med de andra fortfarande den varianten att föredra som bibliotekarie. Detta talar för de 

feminina ansiktsdragens betydelse hos karaktären även om de genererade låga resultat med 

feminina personlighetsdrag i enkätens första del. 

Bibliotekarie är som tidigare nämnts ett yrke som mycket förknippas med kvinnor, baserat 

både på verkligheten samt på de visuella representationerna. Därför kanske det inte är 

konstigt att den kvinnliga bibliotekarien med feminina ansiktsdrag fick fler röster som 

passande bibliotekarie än originalgestaltningen, kvinnan med maskulina ansiktsdrag, om 

man utgår från relationen kvinnligt - feminint respektive manligt - maskulint. Om den mest 

passande bibliotekarien anses vara en kvinna med feminina ansiktsdrag så var det inte heller 

så konstigt att den gestaltning som ansågs passa minst var motsatsen, en man med 

maskulint ansikte.  

5.4.6 Kockgestaltningarna 

Den stereotypa kocken bedömdes enhetligt av informanterna som av manligt kön. Att den 

stereotypa kocken var en rundlagd karaktär var också informanterna relativt överens om 

vilket överensstämmer med karaktärsgestaltningarna. Även personlighetsdragen 

informanterna valt var förenliga med hur den stereotypa kocken tidigare beskrevs i kapitel 

”4.4.2 Kocken”, nämligen glad, varm, ambitiös och kreativ (samt flera andra ord som ligger 

nära dessa). Det tidigare kapitlet definierade även att sådana personlighetsdrag kan räknas 

som feminina och därför bidragande till kockens visuella stereotyp med feminina 

ansiktsdrag. Personlighetsdragen bullrig, effektiv och egensinnig (samt andra 

näraliggandeord) var också vanliga, dessa ord lutar mer åt det maskulina hållet (jämför med 
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de maskulina personlighetsdragen kunnig, självständig och självsäker från enkätens första 

del).  

Denna blandning av maskulina och feminina personlighetsdrag motsvarar resultatet från 

den variant av kocken som ansågs passa bäst som just kock. Mest röster fick 

originalgestaltningen, mannen med feminina ansiktsdrag. Detta är dock något underligt 

därför att denna karaktärsgestaltning fick nästan enbart feminina personlighetsdrag 

associerade med sig. Som tidigare nämnt verkar könsidentiteten för karaktärsgestaltningen 

spela in i associerade personlighetsdrag, det vill säga att en manlig karaktär får en ökning av 

maskulina personlighetsdrag medan en kvinnlig karaktär får en ökning av feminina 

personlighetsdrag. Det är möjligt att antingen fick den manliga kocken med feminina 

ansiktsdrag en ökning av maskulina personlighetsdrag som inte var mätbart vid enkätens 

första del och som nu visar sig i jämförelse med de andra kockgestaltningarna eller så ansågs 

de feminina personlighetsdragen väga tyngre än de maskulina i vad som gör en kock. Dessa 

teorier har båda stöd från de karaktärsgestaltningar som ansågs passa minst som kock. Den 

kvinnliga kocken med feminina ansiktsdrag fick flest röster från både de manliga och 

kvinnliga informanterna, men den manliga kocken med maskulina ansiktsdrag var inte långt 

ifrån. Den manliga kocken med maskulina ansiktsdrag fick dessutom blandade resultat av 

maskulina och feminina personlighetsdrag i enkätens första del. Överlag fick 

kockgestaltningarna starkast feminina personlighetsdrag associerade med sig av alla olika 

karaktärsgestaltningar. Anledningen till detta kan vara vad som nämns i det tidigare kapitlet 

”4.4.2 Kocken”; kockens stereotypa rundhet i sitt utseende tonade ner de annars maskulina 

kantiga formerna. Detta gjorde att även den manliga kocken med maskulint ansikte fick ett 

noterbart antal feminina personlighetsdrag associerade med sig. Det verkar röra sig om att 

den stereotypa kocken har en blandning andel maskulina respektive feminina ansiktsdrag 

och personlighetsdrag som den manliga kocken med feminina ansiktsdrag nådde bäst av 

kockgestaltningarna. Detta stöds av det faktum att den manliga kocken med feminina 

ansiktsdrag är originalgestaltningen, det vill säga motsvarar den visuella stereotypen av 

kocken bäst, vilket dessutom motsvarade informanternas syn på vad en stereotyp kock är.  

5.4.7 Sjuksköterskegestaltningarna 

Alla informanter svarade enhetligt att den stereotypa sjuksköterskan är av kvinnligt kön. 

Även åsikter om den stereotypa sjuksköterskans utseende var relativt lika mellan de manliga 

och de kvinnliga informanterna även om de sistnämnda visade något mer variation i sina 

svar. Den vanliga beskrivningen av utseendet, ”ung”, ”ren/osminkad”, ”ljus” och liknande 

överensstämde väl med sjuksköterskans gestaltningar. Detsamma gällde 

personlighetsdragen. Många feminina personlighetsdrag nämns om den stereotypa 

sjuksköterskan, till exempel trevlig, varm, omvårdande och medmänsklig (samt flera 

relaterande ord till dessa). Samtidigt nämns även flera mer maskulina personlighetsdrag 

som kompetent, ansvarsfull och arbetsam (samt flera relaterade ord till dessa). 

Sammanlagt var den karaktärsgestaltningen som de manliga och de kvinnliga informanterna 

fann passade bäst som sjuksköterska, den kvinnliga varianten med maskulint ansikte. Detta 

är inte originalgestaltningen som är den kvinnliga varianten med feminint ansikte. Även om 

detta inte motsvarar teorin om originalgestaltningen som först beskrevs i kapitel ”4.4.3 

Sjuksköterskan” så kan informanternas val av personlighetsdrag i enkätens andra del 

förklara varför. I det tidigare nämnda kapitlet refereras Isbister (2006, s. 10) som just tog 

upp sjuksköterska som ett typiskt exempel för en roll som passar med feminina (enligt 

Isbister, ”babylika”) ansiktsdrag. Isbisters exempel togs upp i jämförelse med en läkare som 
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menas hellre framställs med maskulina ansiktsdrag på grund av rollens krav på ansvar samt 

status, detta på bekostnad av intryck av värme och omtänksamhet, vilket sjuksköterskan 

istället innehar med sina feminina ansiktsdrag. Men sjuksköterskan betraktas omvänt inte 

lika ansvarsfull. Informanterna visade dock tydligt att de anser att ansvarsfullhet är en viktig 

komponent hos en (åtminstone stereotyp) sjuksköterska. 

Denna teori är inte helt problemfri. Resultaten från de enskilda bilderna av 

karaktärsgestaltningarna i enkätens första del visade att både den kvinnliga sjuksköterskan 

med feminint ansikte och den kvinnliga sjuksköterskan med maskulint ansikte har relativt 

jämna blandningar av maskulina och feminina personlighetsdrag. Totalt hade den kvinnliga 

sjuksköterskan med maskulina ansiktsdrag rent av fler röster på feminina personlighetsdrag 

än sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag. Denna majoritet skapas dock från de manliga 

informanternas röster på feminina personlighetsdrag som var nästan dubbelt så många som 

de maskulina personlighetsdragen. De kvinnliga informanternas röster var nästan jämt 

balanserade mellan maskulina och feminina personlighetsdrag. Den kvinnliga 

sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag fick nästan jämnt delade resultat av maskulina och 

feminina personlighetsdrag från de manliga informanterna, medan de kvinnliga 

informanterna valde dubbelt så många feminina personlighetsdrag än maskulina. Detta 

leder till en intressant problematisering. De manliga informanterna röstade främst på den 

kvinnliga sjuksköterskan med maskulina ansiktsdrag som enligt resultatet betraktades av 

männen som associerad med främst feminina personlighetsdrag. Den kvinnliga 

sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag var näst mest vald (och den enda av de andra 

karaktärsgestaltningarna som var vald) av de manliga informanterna. De kvinnliga 

informanterna lade ingen röst på att den kvinnliga sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag 

skulle passa bäst, men den varianten fick däremot röster som minst passande sjuksköterska. 

De kvinnliga informanterna lade delat sina röster mellan den kvinnliga sjuksköterskan med 

feminina ansiktsdrag och den manliga sjusköterskan med feminina ansiktsdrag. Den 

manliga sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag fick relativt jämnt blandade resultat av 

maskulina respektive feminina personlighetsdrag. Jämförelsen mellan de olika varianterna 

av sjuksköterskan verkar ha resulterat i en åtskillnad mellan de manliga och de kvinnliga 

informanterna. De kvinnliga informanterna föredrar varianter som visar på blandade delar 

maskulina och feminina personlighetsdrag vilket reflekterar kombinationen av maskulina 

och feminina personlighetsdrag som förknippas med en sjuksköterska. Hos de manliga 

informanterna verkar resultatet tyda på vikten av att sjuksköterskan är en kvinna vilket 

matchar resultatet från frågan om vilket kön den stereotypa sjuksköterskan ansågs vara av. 

Dock verkar det osannolikt att de manliga informanterna skulle betrakta den kvinnliga 

sjuksköterskan med maskulina ansiktsdrag som mer feminin i jämförelse med den kvinnliga 

sjuksköterskan med feminina ansiktsdrag. Därför får det antas att i jämförelsen 

representerar den kvinnliga sjuksköterskan med maskulina ansiktsdrag den blandning av 

feminina och maskulina personlighetsdrag som associeras med den stereotypa 

sjuksköterskan även för de manliga informanterna. 

5.4.8 Verkställande direktörgestaltningarna  

Resultatet visar ett enhetligt svar från både de manliga och kvinnliga informanterna att de 

ansåg att den stereotypa verkställande direktören är en man. De ord som använts för att 

beskriva den stereotypa verkställande direktörens utseende var för det mesta kopplat till 

stereotypens generella gestaltning (proper, medveten om sitt utseende, stram, allvarlig, med 

mera) men nödvändigtvis inte mycket relaterat till ansiktet. Personlighetsdragen hos den 
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stereotypa verkställande direktören var tydligt, enbart maskulina sådana valdes av både de 

manliga och de kvinnliga informanterna.  

Den manliga verkställande direktören med maskulina ansiktsdrag är originalgestaltningen 

och dessutom den gestaltning som av de manliga informanterna ansågs passa bäst som 

verkställande direktör. Anmärkningsvärt var svaret inte lika tydligt hos de kvinnliga 

informanterna trots tidigare nämnda resultat. Den manliga verkställande direktören med 

maskulina ansiktsdrag och den kvinnliga verkställande direktören med maskulina 

ansiktsdrag fick båda lika många röster och därmed delad plats som bäst passande 

verkställande direktör. Enligt vad som verkat vara könsidentiteten hos 

karaktärsgestaltningarnas inflytande över maskulina respektive feminina upplevda 

personlighetsdrag borde den manliga verkställande direktören med maskulina drag upplevas 

som mest maskulin av de två karaktärsgestaltningarna och därmed passa bäst in på de 

många och tydliga maskulina personlighetsdragen som nämndes av informanterna. Detta 

stöds även av den manliga varianten med maskulina ansiktsdrag som den verkställande 

direktörens (tilltänkta) originalgestaltning. Ser man till resultatet från de enskilda bilderna 

med karaktärsgestaltningarna från enkätens första del, så visar det sig dock att den kvinnliga 

verkställande direktören med maskulint ansikte fick i stark majoritet maskulina 

personlighetsdrag associerade med sig av de kvinnliga informanterna. Hos de manliga 

informanterna var resultatet, trots maskulina personlighetsdrag i majoritet, mer balanserat 

mellan maskulina och feminina personlighetsdrag. Den kvinnliga verkställande direktören 

med maskulina ansiktsdrag var den gestaltning som efter den manliga varianten med 

maskulina ansiktsdrag, fick minst röster som den gestaltning som passade minst som 

verkställande direktör, istället delades den platsen av de övriga gestaltningarna med 

feminina ansiktsdrag. Detta visar att för de manliga informanterna väger ansiktstypen tyngre 

än könsidentiteten. Uppseendeväckande nog var de kvinnliga informanternas resultat för 

den minst passande varianten som verkställande direktör, delat mellan den kvinnliga 

varianten med feminina ansiktsdrag och originalgestaltningen, den manliga varianten med 

maskulina ansiktsdrag.  

5.5 Slutsatser 

5.5.1 Ansiktsdrag 

Att maskulinisering respektive feminisering av ansikten hos karaktärer påverkar 

uppfattningen om dem har i denna undersökning kunnat konstateras. Som hos tidigare 

forskning och de teorier som presenterats i rapportens bakgrund tenderar maskulina 

ansiktsdrag att ge intryck av vad som definierats som maskulina personlighetsdrag, likväl 

tenderar feminina ansiktsdrag ge intryck av feminina personlighetsdrag. Dock förekom det 

att de maskulina personlighetsdragen valdes oftare och totalt fler gånger än de feminina 

personlighetsdragen. Detta innebär att även karaktärer med feminina ansiktsdrag blev 

tilldelade en betydande del maskulina personlighetsdrag. Detta förekom hos både manliga 

respektive kvinnliga karaktärer. Resultatet tyder på att de maskulina personlighetsdragen 

var enklare för informanterna att uppfatta genom ansiktsdragen och var starkare associerade 

med särskilda personlighetsdrag. Detta behöver inte betyda att karaktärerna med 

feminiserade ansikten egentligen ansågs vara maskulina, det är troligare att övriga aspekter 

som kroppsbyggnad, ålder, klädnad, med mera påverkade intrycket av karaktären (mer om 

detta under kapitel ”5.5.3 Stereotypa roller och övriga aspekter”). Alternativt kan det tänkas 

att de personlighetsdrag definierade som maskulina i denna undersökning inte 
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nödvändigtvis förknippas av informanterna som maskulina eller hophörande med särskilda 

ansiktsdrag (mer om detta under kapitel ”6.2.3 Samhället och genus”). Detta förtydligas i 

jämförandet av de olika karaktärsgestaltningarna med samma uppnådda roll. Karaktärer 

som tidigare fått låga resultat för valda feminina personlighetsdrag tenderade att väljas 

framför de varianter med maskulina ansiktsdrag som den mest passande visuella 

representationen av en stereotyp som definierats med feminina personlighetsdrag. Detta 

talar igen för värdet av jämförelse snarare än enskild bedömning av 

karaktärsgestaltningarna, då undersökningen inte har utgått från några bestämda mått för 

att åstadkomma maskulinisering eller feminisering av ett ansikte. 

5.5.2 Könsidentiteter 

Könsidentiteter hade mindre betydelse än ansiktsdragen för huruvida en karaktär upplevdes 

inneha främst maskulina eller feminina personlighetsdrag. Detta fanns det belägg för både i 

enkätens första del där karaktärerna bedöms var för sig, samt i den andra delen där de olika 

gestaltningarna jämförs inom sin uppnådda roll. I enkätens första del visade det sig att mer 

blandade resultat av maskulina och feminina personlighetsdrag hos karaktärer var vanligare 

hos de två karaktärsgestaltningsvarianterna man med feminina ansiktsdrag och kvinna med 

maskulina ansiktsdrag, det vill säga där principen manligt - maskulint och kvinnligt – 

feminint, inte appliceras. Med stöd från bland annat Perrets m.fl. (1998) tidigare forskning 

får det antas att som nämnts tidigare, att den biologiska könstillhörigheten bidrar med 

subtila maskulina ansiktsdrag för män och subtila feminina ansiktsdrag för kvinnor, där 

resultatet blir att det ofta går att skilja biologiska män och kvinnor åt oavsett typ av 

ansiktsdrag. Resultatet från detta och den tidigare nämnda situationen blir att andelen 

maskulina respektive feminina personlighetsdrag blir mer jämt fördelade hos dessa 

karaktärsgestaltningar. Denna undersökning visar inga resultat på att män överlag skulle 

upplevas ha fler maskulina personlighetsdrag oavsett ansiktstyp, inte heller tyder något på 

att kvinnor oavsett ansiktstyp anses ha fler feminina ansiktsdrag.  

I enkätens andra del, när informanterna tillfrågades om att ange den könsidentitet de ansåg 

att en särskild stereotyp roll var av, var resultaten från både de manliga och kvinnliga 

informanterna enhetligt överens, könsidentiteten hos de olika stereotypa rollerna var ofta 

mycket tydliga. Detta guidade vanligtvis informanterna i valet av vilken av gestaltningarna 

av rollen de ansåg passa bäst för den rollen. Karaktärsgestaltningen som ansågs passa minst 

som rollen var nästan alltid en variant med motsatt könsidentitet till den som ansågs passa 

bäst. Detta resultat påminner om Nelson, Acker och Manis (1996) studie om antaganden om 

att män förväntas utbilda sig till ingenjörer medan kvinnor förväntas utbilda sig till 

vårdpersonal. I den studien visades också att könsidentiteten hade starkt inflytande över 

resultatet trots kompletteringar av maskulina, feminina, respektive neutrala intressen till de 

olika personerna som bedömdes. 

5.5.3 Stereotypa roller och övriga aspekter 

Medan de olika kombinationerna av könsidentiteter och ansiktstyper var något som förekom 

hos alla de uppnådda rollerna fanns det andra visuella drag hos dem som skiljde sig åt 

mellan rollerna. Dessa skillnader är sådant som kroppsbyggnad, ålder, frisyr, klädsel, färger 

samt övriga visuella attribut som inte påverkas från ansiktsdragen. Även om sådana drag har 

försökts hållas relativt neutrala till sin stereotypa roll är det ändå troligt att dessa skillnader 

delvis ändå har påverkat uppfattningen om vissa karaktärers personlighetsdrag. Särskilt 

gäller detta den visuella åldern på somliga karaktärsgestaltningar som ökade antal 
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maskulina personlighetsdrag som associerades med dem. Detta dock inte utan en koppling 

till teorin bakom maskulina och feminina ansiktsdrag. Ålder var ett intryck som enligt 

Perrets m.fl. (1998) mätning ökades i och med maskulinisering av ett ansikte, om ansiktet då 

upplevs som mer maskulint får det logiskt nog som resultat fler maskulina personlighetsdrag 

associerade med sig.  

Överlag går det att se att bibliotekarien och verkställande direktören är de uppnådda rollerna 

som bedömts inneha flest eller starkast maskulina personlighetsdrag, sjuksköterskan 

genererade oftast en mix av maskulina och feminina bedömda personlighetsdrag, medan 

kocken ansågs vara främst feminin. Detta gäller både för de personlighetsdrag varje enskild 

karaktärsgestaltning blivit tilldelade i enkätens första del samt i enkätens andra del där 

informanterna beskrev den stereotypa rollens personlighet med egna ord. Att bibliotekarien 

och den verkställande direktören blev ansedda som mest maskulina går att koppla till att de 

också är gestaltade som äldre karaktärer i jämförelse med kocken och sjuksköterskan. Med 

ett allmänt överskott på maskulina personlighetsdrag för karaktärsgestaltningarna är det 

även värt att notera att kocken och sjuksköterskan dessutom båda var de två roller som fick 

minst röster totalt (färre än medianen 42 sammanlagda röster). 

Dock får det inte glömmas att de olika rollerna hade var sin originalgestaltning med en 

särskild kombination av könsidentitet och ansiktstyp. Med denna originalgestaltning som 

utgångspunkt är den bunden till att påverka de övriga varianterna. Bibliotekarien och den 

verkställande direktörens båda originalgestaltningar har maskulina ansiktstyper vilket 

förmodligen påverkat de övriga varianterna av rollerna till att bli mer maskulina till 

utseendet. Detta gäller även för feminina ansiktstyper hos kocken och sjuksköterskan även 

om den sistnämnda enligt resultatet fick en mer mixad personlighet. Även detta talar för 

ansiktsdragens kraft att påverka hur karaktärer uppfattas. 

5.5.4 Skillnader mellan män respektive kvinnors svar 

Överlag förekom få tydliga skillnader mellan de manliga respektive de kvinnliga 

informanternas svar, oftast var resultatet mellan de två olika informantgrupperna relativt 

lika. När det väl fanns skillnader mellan manliga och kvinnliga informanter rörde det sig 

främst om val av personlighetsdrag i enkätens första del. Inte bara kunde specifika 

personlighetsdrag skilja sig markant i antal röster från de manliga respektive kvinnliga 

informanterna, uppdelningen mellan de maskulina och feminina personlighetsdragen kunde 

också skilja sig noterbart mellan de olika informantgrupperna. Vid sådana skiljande resultat 

av huruvida de maskulina eller de feminina personlighetsdragen var i majoritet noterades 

det intressant nog hos ett flertal karaktärsgestaltningar att de manliga informanterna 

tenderade att välja fler feminina personlighetsdrag medan de kvinnliga informanterna 

tenderade att välja fler maskulina personlighetsdrag eller hade en mer balanserad 

uppdelning. Detta fenomen finns som exempel hos både manliga och kvinnliga 

karaktärsgestaltningar men var vanligast förekommande hos karaktärsgestaltningar med 

maskulina ansiktsdrag. Den ojämna fördelningen av antalet manliga respektive kvinnliga 

informanter försvårar dock att utmäta resultat från att jämföra de två olika 

informantgrupperna. Det är därför svårt att avgöra huruvida de skillnader som noterades är 

valida ur ett genusperspektiv eller beror på tillfälligheter.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna rapport har behandlat frågor kring intryck från moderna stereotypers utseende med 

fokus på ansiktsdrag samt ur ett genusperspektiv. Frågorna som undersöktes kan 

sammanfattas som ”hur påverkas intrycket av en stereotyp utifrån förändring av 

könstillhörigheten?” samt ”hur påverkas intrycket av en stereotyp genom maskulinisering 

respektive feminisering av ansiktet?”. Undersökningen bygger på forskningsteorier av bland 

annat Berry och McArthur (1985), Perret m.fl. (1998), Isbister (2006, s. 10-12) samt Little 

m.fl. (2006), kring vad som definieras som maskulina respektive feminina ansiktsdrag och 

hur detta förmedlar olika personlighetsdrag. För undersökningen skapades ett antal 

tecknade karaktärsgestalter, var och en utifrån en kombination av en könsidentitet (man 

eller kvinna), en ansiktstyp (maskulin eller feminin) samt en uppnådd roll (bibliotekarie, 

kock, sjuksköterska eller verkställande direktör). De maskulina personlighetsdragen som 

valdes för denna undersökning var kunnig, ansvarsfull, allvarlig, självständig, självsäker, 

känslokall, samarbetsovillig och otrevlig, de feminina personlighetsdragen som valdes var 

känslig, naiv, oansvarig, trevlig, osäker, pålitlig, omtänksam, varm och kooperativ. Dessa 

personlighetsdrag är hämtade från den tidigare forskningen som nämndes.  

Ansiktsdragens maskulinisering respektive feminisering kan ses påverka uppfattningen om 

en karaktär och stödjer därmed tidigare forskningsresultat. Maskulina ansiktsdrag 

tenderade att inge fler maskulina personlighetsdrag medan feminina ansiktsdrag tenderade 

att ge fler feminina personlighetsdrag. Dock rådde en viss obalans mellan antal valda 

maskulina personlighetsdrag och antal valda feminina personlighetsdrag, även 

karaktärsgestaltningar med feminiserade ansikten fick ofta höga resultat av maskulina 

personlighetsdrag. Detta antas bero på ett flertal orsaker; andra visuella aspekter som högre 

ålder kan ytterligare maskulinisera ett ansikte; maskulina ansiktsdrag kan vara enklare att 

uppfatta och förknippa med särskilda personlighetsdrag än feminina; samt att alla de valda 

maskulina personlighetsdragen inte nödvändigtvis var så maskulina sedda utifrån 

informanternas perspektiv. Till varje uppnådd roll skapades en originalgestaltning som 

representerade rollens visuella stereotyp, vars utseende också troligtvis påverkade de andra 

varianterna till att ytterligare maskuliniseras eller feminiseras beroende på 

originalgestaltningens ansiktstyp och typ av karaktär.  

Visuell karaktärsdesign är omöjlig att skala ner till att endast gälla områden som ansiktet 

och könstillhörighet, övriga aspekter som kroppsbyggnad, ålder, med mera kommer 

onekligen också att spela in i hur en karaktär uppfattas. Könstillhörighet och ansiktsdrag kan 

dock vara effektiva när det gäller att förmedla personlighetsdrag. Undersökningen har visat 

att det är ansiktsdragen, inte könstillhörigheten som är den främsta avgörande faktorn för 

om karaktären upplevs ha främst maskulina eller feminina personlighetsdrag. Detta 

framkommer särskilt när karaktärsgestaltningarna jämförs mot varandra inom sina 

uppnådda roller. Karaktärsgestaltningar med olika ansiktstyper kan få liknande resultat i 

antal ansedda maskulina respektive feminina personlighetsdrag, men när 

karaktärsgestaltningarna jämförs mot varandra visar sig tydliga skillnader mellan dem och 

hur de upplevs, vilket talar för ansiktsdragens värde inom karaktärsdesign.  
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Bildmaterialet 

Bildmaterialet som skapades till undersökning har på det hela taget fungerat väl i det 

avseendet att maskulinisering respektive feminisering av ansiktena genrerat de förväntade 

personlighetsdragen. De oväntade skillnaderna som visats (främst överskottet av maskulina 

personlighetsdrag) har inte berott på att karaktärsgestaltningarna inte visat tillräckligt 

tydliga ansiktsdrag utan snarare på andra aspekter (som nämndes i kapitel ”6.1 

Sammanfattning”).  

Vissa karaktärsgestaltningar med feminina ansikten fick oväntat höga nivåer av allvarsamhet 

(ett maskulint drag). Detta kan dock tänkas bero på ansiktsuttrycket som är menat vara 

neutralt men som kan förefalla allvarligt. Detta vägs upp med att de karaktärer med 

feminina ansiktsdrag som fick höga resultat av allvarsamhet (exempelvis kvinnlig 

sjuksköterska med feminint ansikte) annars hade låga resultat av andra maskulina drag. 

Detta visar på svårigheter med att tydligt visa ett neutralt ansikte, det verkar bli en motsats 

till glad eller nöjd (som sannolikt hade genererat mer feminina personlighetsdrag, som 

trevlig och varm). Allvarlig nämns av Isbister (2006, s. 10) som ett maskulint (moget) 

personlighetsdrag men med utgångspunkt i resultatet från undersökningen hade det 

möjligen varit bättre om allvarlig inte hade stått med som ett av de maskulina 

personlighetsdragen.  

Som tidigare nämnts i kapitel 4.5 ”Reflektion” har karaktärsgestaltningarna dragit nytta av 

det faktum att de är tecknade istället för fotomanipulationer i form av möjligheten att 

stilisera dem och göra ansiktsdragen ännu tydligare. De fotomanipulationer som Perret m.fl. 

(1998) använde i sin forskning kan bedömas som svåra att skilja åt för det otränade ögat. 

Med tecknade karaktärer undviks dessutom i viss mån att informanterna skulle associera 

karaktärsgestaltningarna med verkliga personer och därmed deras personlighet. De 

tecknade karaktärsgestaltningar kopplar istället därför bättre till stereotyper, istället för 

personer i verkligheten och har därmed även en bättre förbindelse med moderna mediers 

karaktärsgestaltning. 

6.2.2 Informanterna 

Eftersom urvalet av informanter var personer aktiva inom media och estetik–området är det 

sannolikt att dessa personer sedan tidigare varit i kontakt med stereotyper, både visuella och 

vanliga. Stereotyper är ett ämne som ofta dyker upp och diskuteras inom visuell media. 

Detta kan ha påverkat informanterna till att se bortom stereotyper och inte bedöma 

ansiktsdrag lika onyanserat som en person ovan vid frågorna. Däremot finns alltid risken att 

somliga kanske känner till stereotyperna men rent av väljer att gå emot dem medvetet i 

enkäten. Om informanterna var medvetna om teorierna kring maskulina och feminina 

ansiktsdrag är det också möjligt att detta påverkat enkätens resultat, men detta var på ett 

sätt ändå ett av skälen till urvalet av informanter. Informanterna var menade att ha 

erfarenhet av vad som är effektiv visuell kommunikation samt hur detta kan appliceras inom 

karaktärsdesign.  

6.2.3 Samhället och genus 

Under arbetets gång har genusperspektivet varit en viktig och framträdande aspekt. Medan 

det har betonats att rapporten som utgångspunkt inte menar att manskulinitet är detsamma 

som manlighet, och femininitet inte är detsamma som kvinnlighet har det hänt vid ett flertal 
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analyser att sådana associationer ändå måste göras för att förklara vissa resultat från 

enkäten. Återigen går det att koppla till resultatet att fler maskulina personlighetsdrag 

överlag valdes jämfört med feminina personlighetsdrag. Med mer jämställdhet och kvinnor 

som tar plats i samhället kan resultatet ha blivit att egenskaper som kunnighet, 

ansvarsfullhet, självständighet, med mera, inte är något som längre nödvändigtvis associeras 

med maskulinitet, eller (beroende på definitionen) manlighet. Det är möjligt att sedan den 

tidigare forskningen om ansiktsdrag genomfördes, samhället har förändrats tillräckligt för 

att skapa noterbara skillnader i attityd till vad som är maskulint och vad som är feminint. 

Ansiktsdragen har inte förändrats men det har associationer och attityd till könsidentiteter 

(och konceptet av könsidentiteternas relation mellan manligt - maskulint och kvinnligt – 

feminint). Detta är i så fall något klart något positivt, att stereotypa manliga och kvinnliga 

personligheter till en del har luckrats upp. Det går dock även att se möjliga samband mellan 

resultaten från enkäten och samhällets koncept att manlighet (och maskulinitet) är normen 

och kvinnan är ”det andra könet” (de Beauvoir, 1989, s. 6-8). 

Genusaspekten som genomsyrar arbetet var även anledningen till varför det har varit 

relevant att jämföra mäns och kvinnors svar i enkäten. Även om resultatet av det är något 

vagt på grund av den ojämna fördelningen av manliga och kvinnliga informanter, var det en 

aspekt som inte kunde ignoreras jämfört med den tidigare forskningen av bland annat 

Nelson, Acker och Manis (1996), Heilman och Wallens (2010) samt Sinclair och Carlsson 

(2013), om hur attityden till maskulint och feminint, och till personer som bryter mot 

könsnormerna ter sig och ibland skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  

Undersökningen visade mot ett resultat som säger att ansiktsdragen är lättare att bedöma 

personlighetsdrag utifrån än könsidentiteten. Detta uppmuntrar på så sätt att 

karaktärsdesign bryter sig loss från könsstereotyper, uppfattningen att ett visst kön ska ha en 

viss personlighet eller inte kan ha en viss personlighet, för att skapa effektiv visuell 

kommunikation. De stereotypa rollerna i enkätens andra del visade tydligt att de ofta är 

starkt förknippade till en särskild könsidentitet, men de personlighetsdrag som dessa 

stereotypa roller förknippades med kan utan problem ses hos karaktärer av annat kön än 

stereotypens. Därmed borde det inte heller vara något problem att skapa en karaktär för 

samma roll men med annan könstillhörighet, som ändå kan framställas som genuin till sin 

roll, om skaparen av karaktären tar tillvara på ansiktsdragens, och andra attributs, förmåga 

att förmedla personlighet. 

6.3 Framtida arbete 

Det kan tänkas flera olika varianter av studier som detta arbete skulle kunna vidareutvecklas 

efter och även kompletteras med. Med mer tid skulle enkäten kunna nå ut till ännu fler 

informanter, dels för utförligare resultat men även för att kunna vidare utforska eventuella 

skillnader mellan män respektive kvinnors åsikter. Forskning har som tidigare nämnts visat 

på att det finns en skillnad i attityd mellan män och kvinnor till vad som anses är passande 

och inte passande i anslutning till konceptet maskulint/feminint. Det skulle även kunna reda 

ut tendenserna som visades i denna enkät, att de manliga informanterna oftare valde 

feminina personlighetsdrag medan de kvinnliga informanterna oftare valde maskulina eller 

mer blandade personlighetsdrag. Vid en sådan vidareutveckling av arbetet bör det ses till att 

det då blir lika stort antal män som kvinnor som deltar i undersökningen. 
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Det skulle även kunna tänkas att ett framtida arbete vidgade vyerna på maskulint och 

feminint, inte längre bara fokuserat på ansiktsdragen utan hela kroppen, liksom resten av de 

visuella aspekterna, som kläder, färger samt övriga attribut. Karaktärsdesign involverar trots 

allt mycket mer än utformningen av karaktärens ansikte. Undersökningen från detta arbete 

har visat att visuella aspekter utöver ansiktet har haft effekt på maskuliniseringen respektive 

feminiseringen av en karaktär, men inte i vilken omfattning. Med ett vidare arbete fokuserat 

på hela karaktärer kan genusperspektivet verkligen bli mer omfattande, och stereotyper kan 

utforskas mer djupgående. Trots att resultaten från detta arbetes enkät talar för 

ansiktsdragens betydande påverkan snarare än könstillhörighet så är könsstereotyper 

fortfarande vanliga i den moderna medieindustrin.  

En vidareutveckling av arbetet skulle definitivt kunna innehålla kvalitativa intervjuer med 

informanter från samma urval av personer inom media och estetik -området. Detta skulle 

också vara något som med fördel kan komplettera resultatet i denna undersökning. Här 

skulle det vara intressant med informanter från både utpräglat teoretiskt område och från 

praktiskt inriktat. Informanter som enbart sysslar med analys av karaktärsdesign och de som 

arbetar med gestaltning av den. Hur tänker de personer som agerar i en visuellt baserad 

industri kring ansiktsdrag och personlighet hos karaktärer. Vilka val skulle de göra om de 

skulle utforma en karaktär med särskild personlighet eller för en särskild uppnådd (eller 

tilldelad) roll. Samt, vilken medvetenhet finns det kring ansiktsdragens påverkan på upplevd 

personlighet och hur detta kan tillämpas.  
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