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Sammanfattning 
 
Animerad film blir alltmer populär och i takt med detta ökar kraven hos tittarna på verklighetstrogna 
och relaterbara animerade karaktärer. En stor del av det som gör en animerad karaktär relaterbar är 
dess ansiktsuttryck och förmåga att uttrycka igenkänningsbara känslor. Därför behandlar denna 
rapport en studie som undersöker hur väl emotionella ansiktsuttryck i en traditionellt animerad 
Disney-film uppfattas av åskådare. Studien tar stöd i ett antal teoretiska källor som behandlar ämnen 
såsom överdrift i animering, digitalisering av tecknande samt emotionell uttrycksfullhet. För att 
genomföra undersökningen användes en kvantitativ enkät och en kompletterande ingående intervju 
som datainsamlingsmetoder. Studiens resultat var att hälften av enkätrespondenternas svar, samt två 
av tio av intervjurespondentens svar, stämde överens med de svar som författaren bestämt var 
korrekta utifrån filmens kontext. Slutsatsen var därmed att den emotionella uttrycksfullheten inte 
förmedlas bra, men även att en annan sorts studie krävs för att göra en mer rättvis bedömning av 
frågan. 
 
 

 

  



Abstract 
 
Animated movies are getting more and more popular and with it the public demand for more realistic 
and relatable animated characters. A big part of what makes an animated character relatable is its 
facial expression and its ability to express familiar emotions. This is why this report handles how well 
facial expressions in a traditionally animated Disney-movie is perceived by its viewers. The study is 
supported by a number of theoretical sources which discusses topics such as exaggeration within 
animation, digitalization of drawing and emotional expressiveness. In order to execute the study, a 
quantitative survey and a complementary thorough interview were used as means of collecting data. 
The result of the study was that half of the survey respondents’ answers, and two out of ten of the 
interview respondent’s answers, matched with the answers that the writer had decided were correct 
(based on the context of the movie). The conclusion was that facial emotions were not perceived well 
by the viewers, and also that another kind of study is required to make a more just evaluation. 
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1. Inledning 
 
3D-animerad film blir alltmer populär och företag som Pixar och Dreamworks producerar flera 
framgångsrika filmer om året (Moviescopemag, 2015). I takt med animeringsteknikens utveckling blir 
kraven på filmerna högre hos tittarna, de ska se mer verklighetstrogna ut, de ska ha större djup och de 
ska ha relaterbara karaktärer med flera dimensioner. Ansiktsuttryck är en av de primära källorna för 
att indikera, identifiera och förmedla känslor (P. Ekman och W. Friesen, 2003). 55% av all emotionell 
kommunikation kommuniceras genom så kallade ”ansiktslänkar” vilket inkluderar utseende, 
ansiktsuttryck och kroppsspråk, medan enbart 7% av kommunikationen sker genom vilka ord som 
väljs (”verbala länkar”) och resterande 38% genom hur rösten används (”vokala länkar”). Detta stycke 
referar Buchanan till i sin artikel ”Facial Expressions for Empathic Communication of Emotion in 
Animated Characters” (2007) från ett utdrag ur Albert Mehrabians bok ”Silent Messages: Implicit 
Communication of Emotions” (1981). Ansiktsuttryck är alltså en av de mest vitala delarna för att 
kommunicera känslor, och därmed en viktig faktor för att skapa relaterbara animerade karaktärer. 
3D-animerad film har utvecklats från den 2D-animerade filmen (så kallad traditionellt animerad film) 
och det är där som grunderna för emotionell uttrycksfullhet inom animering har lagts. 
   
I denna rapport undersöks det hur väl emotionella tillstånd i traditionellt tecknad film uppfattas för att 
fastställa hur väl filmskaparnas tolkade intention förmedlas till åskådare. Eftersom Disney var först i 
världen med att skapa traditionellt animerade långfilmer (Prezi, 2015) valde författaren att använda 
sig av en karaktär skapad av Disney. 
  
Då Disney är ett välkänt företag som på många sätt dominerar den animerade branschen så finns det 
många tidigare studier kring företaget. Till exempel så skriver David Whitley (2016) om hur natur 
framställs och påverkar handling och känsla i sin bok “The Idea of Nature in Disney Animation : 
From Snow White to WALL-E”. Majoriteten av studierna handlar dock om könsroller, och då särskilt 
om framställandet av prinsessorna i förhållande till prinsarna. Detta kan man exempelvis läsa om i 
“The princess evolution from Snow White to Rapunzel in Disney animation” (Randall, 2014). 

1.1 Problemdiskussion 

För att förmedla filmskaparnas kreativa vision är det essentiellt att kommunikationen med åskådaren 
är tydlig och klar. Eftersom konst är subjektivt kommer det dock alltid att finnas ett visst utrymme för 
egentolkning. Att den kreativa visionen kommuniceras rättvist behöver inte nödvändigtvis betyda 
framgång, men det innebär förmedling av det arbete, tankekraft och hantverk (vilket i sig är en 
kvalitetsförsäkran) som lagts ner i skapandeprocessen. Det ligger alltså i filmskaparnas intresse att 
publiken uppfattar intentionen rätt, oavsett om det är av ekonomiska- eller konstnärliga skäl.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka emotionell uttrycksfullhet i animerad film, utifrån detta 
genererades syftesfrågan: 
 
Hur väl förmedlas emotionell uttrycksfullhet hos karaktären Ariel från Disney-filmen Den Lilla 
Sjöjungfrun i relation till filmskaparnas tolkade intention? 
 
Detta kommer att undersökas genom denna rapport som innefattar en kvantitativ enkät och en 
ingående intervju.  

1.3 Disposition 

Rapporten börjar med det inledande kapitlet som anger studiens bakgrund samt syfte. Vidare anges 
teoretisk ram och metod som berättar om ett antal relevanta teorier samt de metoder som användes för 
att genomföra studien. Därefter kommer förstudien som ligger till grund för den större undersökande 
studien. I kapitlet designarbete redovisas det hur författaren gjorde för att skapa de bilder som använts 
i studien och i kapitlet värdering redovisas den enkät och ingående intervju som studiens resultat 
baseras på (samt dess svar). I kapitlet diskussion och slutsats presenteras slutsatsen och en diskussion 
kring den. Där återfinns även en diskussion kring resultaten och studiens genomförande. I det sista 
kapitlet Vidarestudier presenteras ett antal förslag på hur denna studie skulle kunna vidareutvecklas 
(se figur 1).  
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Figur 1. Rapportens struktur. 

1.4 Avgränsningar 

 
1.4.1 Typ av animation 
Trots dess stora frammarsch i filmvärlden kommer 3D-animation inte att undersökas då syftet enbart 
avser traditionell animation. Även om de animationsprinciper som används i 3D-animation 
härstammar från traditionell animation finns det fortfarande en uttrycksskillnad, till exempel i djup, 
som enbart kan återges genom tredimensionell animering. 
 
1.4.2 Animationsstudio 
Studien fokuserar enbart på animation och karaktär från företaget Disney. Detta på grund av 
begränsningar kopplade till tidsbrist och studiens omfattning. 
 
1.4.3 Film och karaktär 
Av samma anledningar undersöktes ansiktsuttrycket enbart hos en karaktär i en film. Filmen Den Lilla 
Sjöjungfrun (1989) valdes då det var den första filmen att släppas under den så kallade 
Disney-Renässansen (C. Pallant, 2011). Under denna tidsperiod släpptes ett antal filmer som innebar 
estetisk och industriell tillväxt vilket ledde till kommersiell framgång hos företaget. Samtliga filmer 
som släpptes under Disney-renässansen blev omedelbara klassiker och Den Lilla sjöjungfrun la ett 
mönster för denna tidsera som varade längre än ett decennium. Ariel valdes då hon är huvudkaraktär i 
filmen.  
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2. Teoretisk ram 
 
För att kunna besvara syftet har ett antal teoretiska källor använts som stöd. Dessa är presenterade och 
motiverade i följande kapitel.  

2.1 Ansiktsperception 

Studien undersöker hur väl emotionell uttrycksfullhet i ansiktsuttryck förmedlas, därför är teori kring 
hur människan tolkar ansiktsuttryck relevant. Människan tolkar ansikten genom att jämföra det vi ser 
framför oss med en mental bild som vi har lagrat i vårt långtidsminne. Om man till exempel tittar på 
en stol känner man igen den för att den matchar med grundläggande mönster som vi har sett tidigare. 
Även om stolar kan se olika ut finns det ett par faktorer som agerar som huvudsakliga komponenter 
för igenkänning av objektet. När vi ser ett ansikte tolkar vi det i enlighet med komponenterna vi 
associerar med mänskligt ansikte, men vi känner även igen andra saker såsom kön, etnicitet och ålder 
samt huruvida vi känner till ansiktet sedan innan. Om vi känner ansiktet sedan innan fortsätter 
mönstret genom att leta efter information om hur vi träffades, vilka dem är och vad de heter. (V. 
Wlassoff, 2015) 
 
Begreppet ansiktsperception innebär förmågan att avläsa andra människors känslor genom deras 
ansiktsuttryck, dessa uttryck uttrycks genom ett stort antal kombinationer av nerv och muskelrörelser 
(Psychology Glossary). Enligt A. Little, B. Jones och L.De Bruine (2011) är ansiktet oftast det första 
man som åskådare ser och det är utifrån ens ansiktsuttryck som andra drar slutsatser kring 
personlighet, känslor och utseende. Människan är högkänslig mot mänskliga uttryck och ser därför 
ofta ansiktsliknande mönster i vardagsobjekt så som i fläckar, moln, eluttag eller slumpartad placering 
av objekt. Bebisar kan redan några minuter gamla visa tecken på högre respons gentemot 
ansiktsuttryck än gentemot annan lika komplicerad stimuli.  

2.2 Känsloperception 

Utöver kunskapen om hur människan tolkar ansiktet är även teori kring hur människan tolkar känslor 
viktigt för att nå studiens syfte. Enligt R. Plutchnik (2001) är studerandet av känslor ett av de mest 
öppna och förvirrande kapitlena i psykologins historia. Det finns ingen konsensus kring ordets 
definition vilket innebär att det finns många stridigheter kring hur man bäst förklarar känslor och dess 
roll i det mänskliga livet. Språk är en faktor som kan göra det svårt att förklara känslor, vissa tycker 
att det är svårt att göra skillnad på exempelvis rädsla och ångest och som ett resultat av detta använder 
vi ofta metaforer för att beskriva känslor (till exempel “ett brustet hjärta”).  
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Det är enkelt att dra kopplingen mellan känslor och evolution, känslor såsom rädsla har varit 
livsavgörande när människan till exempel har behövt fly från vilda djur och liknande. Kärlek kopplas 
till förhållandeskapande och reproduktion vilka är grundläggande principer inom evolutionen.  
 
En känsla är en komplex sammansättning av löst sammanhängande händelser som började med ett 
stimuli, som i sin tur leder till bland annat impulser att skrida till viss handling och målorienterat 
beteende. Känslor är alltså responser till situationer i ens liv och agerar ofta som motivation till 
handling. En fråga är varför vissa ansiktsuttryck är enklare att känna igen än andra, och ett svar till 
den frågan är att vissa uttryck (till exempel glädje och överraskning) innebär större 
ansiktsförändringar än andra (A. Martinez, 2012). Enligt L. Hinzman (2014) är det även lättare att 
minnas lyckliga ansikten då lycka är något man dras till, medan exempelvis ilskna ansikten är något 
man hellre drar sig ifrån. Det ilskna uttrycket kan vara överväldigande för mottagarens kognitiva 
tillgångar och därmed göra det svårare att identifiera och avläsa det arga ansiktet.  

 2.3 Att teckna ansiktsuttryck 

Studien undersöker ansiktsuttryck som har blivit tecknade, därmed är det essentiellt att förstå de 
tillvägagångssätt samt utmaningar som kan uppstå när man tecknar känslouttryck. Enligt J. Medlej 
(2014) är det mänskliga ansiktet en av de faktorerna som ögat dras till först, till exempel om ett 
ansikte är synligt i en tecknad komposition är det första vi ser dess uttryck. Ett tydligt och expressivt 
ansiktsuttryck kan kompensera för exempelvis ett svagare kroppspråk, men ett starkt kroppsspråk kan 
inte kompensera ett svagt ansiktsuttryck utan att känslan i bilden tappas. Ett problem som uppstår är 
det kring verklighet och representation, hur man tydligt förmedlar känslan när mycket av den förloras 
genom tecknandet (i jämförelse med i verkliga livet). En teckning behöver kompensera för de 
känsloledtrådar som inte finns på papper.  
 
Ögon 
Genom olika kombinationer av ögonlock, iris position och pupillens position kan man skapa många 
och nyanserade känslor. Ögonen är det som dominerar uttrycket och det som borde läggas mest tid på. 
Olika ögonkombinationer kan delas in i: 
 
Sömnigt öga - Ögat täcks delvis av ögonlocket, iris och pupill blir bara en halvcirkel 
Avslappnad öga - Normalöppet öga med ett markerat ögonlock, pupillen snuddar vid överkant 
Alert öga - Normalöppet öga utan markerat ögonlock 
Stort öga - Stort öppet öga utan markerat ögonlock, pupillen nuddar varken upptill eller nedtill 
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Ögonbryn 
Ögonbrynens form kan ändra hela känslan i teckningen. Dessa kan delas upp i två olika delar, “head” 
(“bas” författarens översättning) och “curve” (“kurva” författarens översättning). Beroende på hur 
dessa är positionerade kan de innebära olika saker (se bild 1). När basen är höjd (“raised”) signalerar 
de mer sorgsna uttryck, och när den är låg (“lowered”  blir uttrycken mer ilsket.  
 

 
Bild 1. Ögonbrynens variationer.  

 
Mun 
Munnen syns sekundärt till ögonen. Det finns fem huvudsakliga munformer (se bild 2).  
 

 
Bild 2. Munformer.  

 
1, Båda läpparna pekar uppåt, öppen mun. Känneteckar oftast känslan glad 
2, Den övre läppen kurvas nedåt, den nedra kurvas uppåt. Kännetecknar oftast att man är extra glad då 
munnen är mer öppen 
3, Båda läppar kurvas nedåt. Kännetecknar ofta rädsla 
4, Övre läppen kurvas nedåt, den undre kurvas uppåt. Man är förvånad 
5, Läpparna ser ut att vilja mötas i mitten, läpparna är uppluftna i ett morrande uttryck. Kännetecknar 
en arg öppen mun.  
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2.4 Förstärkande av ansiktsuttryck 

Hur man med hjälp av tecknandet kan förstärka olika känslouttryck är även relevant för studien för att 
bättre förstå de val som filmskaparna kan ha gjort när de tecknat karaktären. Enligt C. Cabral (2013) 
begränsas inte tecknade uttryck till en viss nivå av intensitet utan denna kan utnyttjas för att skapa 
olika resultat. Man kan till exempel addera svettdroppar till en person som är väldigt varm, eller göra 
så att ens karaktär sticker ut tungan när den är äcklad. Att addera förstärkare kan förändra 
uppfattningen av ett helt uttryck, två vitt skilda uttryck så som smärta och ilska kan med hjälp av 
adderandet av tårar istället båda uppfattas som ledsna. Man kan även leka med vinklar för att 
förtydliga sinnesstämningen, om man som åskådare tittar upp mot en karaktär ger karaktären skenet 
av att vara skrämmande och hotfull.  

2.5 Vad som utgör olika ansiktsuttryck  

Då studien undersöker ansiktsuttryck är det nödvändigt att inkludera teori kring vilka 
ansiktsindikatorer som tillhör vilka känslor. Det finns många olika ansiktssignaler för olika känslor. 
Alla signaler behöver inte nödvändigtvis användas samtidigt och ibland skiljer det sig från person till 
person.  
 
Ångest 
Ögonbrynen är aningens ihoptryckta, underläppen skälvar, pannan ligger i veck och huvudet är lite 
nedåtböjt.  
 
Rädsla 
Ögonen är uppspärrade, stängda eller stirrar nedåt. Ögonbrynen är höjda och munnen är öppen (eller 
har nedåtgående mungipor). Hakan är indragen och huvudet nedåtböjt, färgen i ansiktet kan försvinna.  
 
Ilska 
Ögonen är uppspärrade och stirrande, ögonbrynen är nedåtgående mot mitten och pannen ligger i 
veck. Näsborrarna är utvidgade och munnen antingen sammanbiten eller visar ihopbitna tänder. 
Ansiktet kan bli rödlätt.  
 
Sorg 
Ögonen tittar nedåt och är tårfyllda, huvudet är nedåtböjt och läpparna ihoptryckta. 
 
Överraskning 
Ögonen är uppspärrade och ögonbrynen högt höjda, munnen är vidöppen och huvudet är tillbakalutat. 
 
Lycka  
Leende mun (öppen eller stängd), skratt, kråksparkar vid ögonen, glittrande ögon och höjda ögonbryn. 
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Skam 
Ögon och huvud är nedåtvänt, ögonbrynen är lågt satta och rodnad är vanligt (Changing Minds). 
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2.6 Emotionell uttryckfullhet hos 3D- och 2D-animerade karaktärer 
För att få djupare förståelse för emotionella tillstånd hos animerade karaktärer har författaren valt att 
använda Character emotion in 2D- and 3D-animation (Pardew, 2008). 
  
Enligt Pardew (2008) är en av grundstenarna till emotionell uttrycksfullhet hos animerade karaktärer 
överdrift. Som konstnär eller animatör har man stor frihet i att överdriva olika drag hos karaktären för 
att tydligare förmedla känslor. Det är dock viktigt att inte gå för långt i sin överdrift för att förhindra 
att publiken inte känner igen sig i karaktären. Överdriften kan finnas i många olika former, till 
exempel som en överdriven rörelse, förstorade/förminskade kroppsdelar som på något sätt relaterar till 
karaktärens personlighet eller överdrift i scenografin. Överdriften är uppdelad i två olika delar, 
kontrast och mening. Kontrasten innebär att överdriften ska stå ut och tydligt markera något, därför 
kan man inte överanvända flera olika överdrifter samtidigt. Mening innebär att överdriften behöver ha 
ett trovärdigt syfte. Till exempel att en bagare har stor näsa för att bättre kunna lukta på sitt bröd. För 
ansiktsuttryck kan detta uttryckas genom exempelvis större ögon för att förmedla söthet, att ansiktet 
blir rött för att signalera ilska eller att tårar kraftigt forsar ur ögonen för att visa sorg. 

2.7 Att teckna rörlig bild 

För att utreda definition av tecknande och dess påverkan av digitalisering används Drawing 
Animation (B. Hosea, 2012). Hur definieras tecknande? Enligt B.Hosea (2012) är tecknande i grund 
och botten en process där avtryck görs mot en bakgrund, detta görs traditionellt med penna eller 
pensel mot papper eller canvas. Digitala reproduktioner av teckningar får inte samma resultat som det 
klassiska tecknandet, även med program som simulerar analoga verktyg som till exempel en 
WACOM-platta saknas samma taktila känsla. Det finns även exempel på tecknande som sker enbart 
genom programmering och som då inte ens innefattar den klassiska handrörelsen som är förknippad 
med tecknande. 
 
Dock menar B.Hosea att tanken om att man bör definiera tecknande enbart efter det medium som 
används för att skapa dessa avtryck är en restriktiv inställning som inte passar för nutida konstnärer 
och animatörer. Därför skall tecknandet inte betraktas som beroende av dess medium.  Den digitala 
teknologin har ändrat framtagandet av animation men tecknandet är fortfarande grunden för 
animationsprocessen. 
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2.8 Psykologin bakom ansiktsuttryck 
För att bättre förstå psykologin bakom emotionella ansiktsuttryck har boken The Psychology of Facial 
Expression (J. Russel och J, Fernández-Dols, 1997) använts. I boken skriver författarna om The 
Facial Expression Program som består av ett antal teorier och metoder angående emotionella 
ansiktsuttryck. De sammanfattar de huvudsakliga delarna av programmet och nedan följer ett axplock 
av dem som är relevanta för denna studie. 
  
1, Det finns ett litet antal grundläggande känslor. 
 
2, Varje känsla är genetiskt bestämd. Varje känsla (eng. emotion) har ett tillhörande mönster av 
ansiktsuttryck och medveten upplevelse (eng. feeling). 
 
3, Produktionen och igenkännelsen av emotionella 
ansiktsuttryck är en produkt av evolutionen för att människan bättre ska överkomma hinder i livet. 
 
4, De grundläggande känslorna är oftast ansedda att vara lycka, överraskning, rädsla, ilska, förakt, 
avsmak/avsky samt sorg/ledsenhet. 
 
5, Alla känslor utöver dessa är blandningar av dessa. Till exempel så innefattar ilska irritation, vilket 
då delar ilskans ansiktssignal. 
 
6, De grundläggande känslornas ansiktsuttryck är enkla att känna igen för människor oavsett kultur. 
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3. Metod 
 
För att nå studiens syfte har ett antal metoder valts som tillvägagångssätt. De metoder som valdes är 
en förstudie, designarbete genom skiss och digitalt medium samt en kvantitativ enkät och en ingående 
intervju.  

3.1 Förstudie 

En förstudie utfördes där emotionella uttryck hos Disney-karaktären Ariel undersöktes. Detta genom 
att via den tecknade filmen plocka ut tio bilder där karaktären gestaltar olika emotionella tillstånd. 
Känslouttrycken bestämdes av författaren genom filmens kontext. Vad för situation som karaktären 
befann sig i, vilka handlingar som hon utförde och vad som skedde låg till grund för avgörandet. 
Dessa bilder användes sedan i den kvantitativa enkät som var ett redskap för att samla in den 
nödvändiga datan, utefter dessa bilder svarade respondenter vad de ansåg att ansiksuttrycket på bilden 
förmedlade för känsla. 
  
För utförlig beskrivning och definition av varje känslotillstånd, se kapitel 4.2.  

3.2 Designarbete 

För att producera ett antal bilder att använda i den kvantitativa enkäten och den ingående intervjun 
genomfördes ett designarbete. 
  
3.2.1 Skiss 
De utplockade bilderna gjordes om till skisser. För att inte författarens egna konststil skulle addera 
ytterligare brus kopierades de emotionella tillstånden rakt av från originalbilderna. Att undvika brus är 
essentiellt då det är filmmakarnas intention som skall bedömas, dessa får alltså inte färgas av 
författarens egna stil. 
  
3.2.2 Digital produkt 
Skisserna slutfördes i programmet Adobe Photoshop. Detta för att presentera bilderna för 
respondenterna på ett sätt som liknar originalutförandet så mycket som möjligt. Mjukvaran valdes då 
författaren hade tidigare erfarenheter av programmet genom utbildning och professionellt arbete. 
Dessa bilder användes sedan i den kvantitativa enkäten och i den ingående intervjun. 
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3.3 Värdering 

För att värdera de emotionella uttrycken användes en kvantitativ enkät och en ingående intervju. Detta 
för att undersöka hur uttrycken uppfattas samt hur väl de stämmer överens med den sinnesstämning 
som Disney, enligt författarens tolkning av filmens kontext, avsåg. 
  
3.3.1 Kvantitativ enkät 
Enligt Creswell (2009) beskriver en kvantitativ metod trender, attityder eller åsikter hos en folkmängd 
genom att studera ett urval av dessa. Utifrån svaren från detta urval drar forskaren sina slutsatser. Då 
författaren strävar efter att mäta huruvida någonting stämmer överens med ett påstående eller inte 
valdes en kvantitativ enkät, och boken Research Design (J. Creswell, 2009) som teori. 
  
För att skapa en kvantitativ enkät bör man enligt Creswell (2009) börja med att identifiera syftet med 
enkäten och varför en enkät är att föredra, för att sedan diskutera fördelarna med att identifiera attribut 
hos en större folkmängd utifrån en mindre grupp respondenter. Enkätens resultat är det som studiens 
slutsats baseras på. En testenkät vars syfte var att samla in feedback användes innan den slutgiltiga 
versionen, både testenkäten och den slutgiltiga 
versionen var uppbyggda på samma sätt. Kartläggning är det som definierar en kvantitativ enkät, och 
då kartläggning behövs för att nå studiens mål är en kvantitativ enkät att föredra. Fördelen med att 
identifiera en större folkmängds attribut utifrån en mindre grupp respondenter är att det är det som är 
möjligt med de resurser som författaren har. Enligt Creswell (2009) bör man även nämna huruvida 
datan samlas in vid ett tillfälle eller under tid samt hur datan insamlades (självadministrerade enkät, 
intervjuer, uppgiftssökande eller observationer), och i detta fall samlades datan in under perioden 
21/11-29/11 och enkäten var självadministrerande. 
  
Enligt Creswell (2009) bör man även argumentera för enkäten som metod utifrån styrkor och 
svagheter, kostnad, datatillgänglighet och bekvämlighet. I denna studie ligger enkätens styrka i att den 
på ett lättöverskådligt sätt samlar in den datan som författaren behöver för att enkelt avgöra om ett 
påstående stämmer eller inte. En av svagheterna är att den inte ger utrymme för respondenterna att 
motivera sina svar vilket kan vara av vikt för deras beslutstagande. Det fanns ingen kostnad för 
skapande av enkäten, vilket passar författarens resurser och således kan ses som en styrka hos valet av 
enkät som metod. Datatillgängligheten var stor då datan samlades över internet, och bekvämligheten 
var av samma skäl även den stor. Enkäten gjordes via Google Forms. 
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3.3.2 Ingående intervju 
Som ett komplement till den kvantitativa enkäten utfördes även en ingående intervju. Utifrån teorin i 
Beteendevetenskaplig metod - Intervjuteknik och analys av intervjudata (E. Stallnäs) valdes en 
strukturerad intervju där färdiga frågor gavs ihop med svarsalternativ (fråga ett använde 
svarsalternativ och fråga två var öppen). Detta utförande liknar en enkät till utformningen. Att ha två 
frågor i en fråga, att använda hypotetiska frågor samt ja/nej-frågor undveks enligt teorin i ovan 
nämnda källa. Frågorna pilottestades även. 
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4. Förstudie 
 
För att genomföra den kvantitativa enkäten behövde 
material samlas in till designarbetet. Därför gjordes det en förstudie som gick ut på att utforska och 
generera olika emotionella uttryck hos karaktären Ariel i filmen Den Lilla Sjöjungfrun (1989). Detta 
gjordes genom att ta ett antal skärmdumpar av karaktären när hon uttrycker olika sorters känslor, för 
att sedan definiera uttrycken genom filmens kontext.  

4.1. Valda känslor 

Tio uttryck valdes ut för att undersökas då detta var relevant underlag för studiens syfte om att 
undersöka emotionell uttrycksfullhet hos en animerad karaktär. Meningen med den kvantitativa 
enkäten och den ingående intervjun var att kunna jämföra känslouttrycket tolkat från filmens kontext 
med känslouttrycket från en stillbild taget från samma scen. Därmed behövde författaren samla in och 
definiera känslouttrycken utifrån filmens kontext. Då känslorna tolkades subjektivt genom filmens 
kontext är de således ej garanterade att stämma överens med filmmakarnas intention. Efter att 
känslouttrycket utifrån filmens kontext hade definierats genererade även författaren ett antal andra 
känslouttryck att använda som svarsalternativ i den kvantitativa enkäten och den ingående intervjun. 
Dessa användes som svarsalternativ för att jämföra hur många respondenter som valde det 
känslouttryck som är korrekt enligt filmens kontext, och hur många som valde ett annat. En mer 
ingående förklaring till dessa val finns i kapitel 4.2. 
 
Författaren hade som mål att välja många olika känslor för att undersöka olika uttryck. Förstudien fick 
i ett senare skede korrigeras, ett ansiktsuttryck byttes ut (Skamsen byttes ut till Ledsen) efter feedback 
på studiens testenkät (se kapitel 7.2 Testenkät) (se bild 3 och bild 4). 
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De uttryck som valdes är: 
Förundrad (Tid i film: 05:56) 
Förtvivlad (Tid i film: 1:12:00) 
Irritation (Tid i film: 12:50) 
Skrämd (Tid i film: 12:54) 
Provocerad (Tid i film: 13:05) 
Ursäktande        (Tid i film: 12:53) 
Sårad (Tid i film: 13:30) 
Skamsen (Tid i film: 51:53) Ersattes av Ledsen (Tid i film: 1:06:16) 
Beundrande       (Tid i film: 16:20) 
Påkommen        (Tid i film: 20:05) 
 

 
Bild 3. Valda ansiktsuttryck.  

 

 
Bild 4. Version 2, uttrycket Skamsen byttes ut mot uttrycket Ledsen.  
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4.2. Valda känslotillstånd 

Samtliga känslotillstånd är tolkade av författaren genom filmens kontext. I detta kapitel presenteras 
definierad känsla, dess uttryck och de kompletterande svarsalternativen till den kvantitativa enkäten 
och den ingående intervjun (se figur 2). 
 

 
Figur 2. Valda känslor, dess uttryck och de valda svarsalternativen.  
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4.2.1 Känslobetydelse 
Nedan presenteras känslornas definition enligt Svenska Akademins Ordbok (2017). Utifrån dessa 
definitioner matchade författaren känsla med filmens kontext.  
 
1, Förundran - Vördnad, dyrkan, undran. 
2, Förtvivlan - Djup misströstan, sorg och hopplöshet. 
3, Irritation - Uppretad, upphetsad. 
4, Skräck -  Fruktan, djup ångest, plötslig förfäran. 
5, Provokation- Uppäggande och retande (till en viss handling) . 
6, Ursäktande - Söka förlåtelse för klandervärt beteende, rättfärdiga, förringa betydelsen av beteende. 
7, Sårad - Att göra någon ledsen, illa berörd. 
8, Ledsen - Att känna ledsnad, sorg, bedrövelse. 
9, Beundrande - Med gillande. 
10, Påkommen - Att ertappa (någon med något). 
 
4.2.2 Val av känslor 
 

 
Bild 5. Förundrad, beundrande, irriterad och provocerad.  

 
De första fyra valda uttrycken är Förundrad, Beundrande, Irriterad, Provocerad (se bild 5). Två av 
dessa uttryck, förundrad och beundrande, valdes som positiva uttryck. Skillnaden mellan dessa två är 
att förundrad har en dragning mot undran. Teorin om ansiktsindikatorer (Changing Minds) säger att 
lycka, vilket är ett positiva uttryck, uttrycks genom leende mun (stängd eller öppen), höjda ögonbryn, 
kråksparkar vid ögonen och glittrande ögon. Båda dessa uttryck har leende öppna munnar samt höjda 
ögonbryn. Kråksparkar och glittrande ögon syns inte på bilderna. Förundrad som har en dragning åt 
undran, som är besläktat med överraskning, har alla ansiktsindikatorer tillhörande överraskning 
förutom vidöppen mun (ej leende) och tillbakalutat huvud. Förundrad har även ett, enligt teorin om 
hur man tecknar ansiktsuttryck (Medlej, 2014), “stort öga” samt ett ögonbryn som är höjt men 
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avslappnat. Munformen är form 2 där den övre läppen kurvas nedåt, den nedre kurvas uppåt och 
munnen är öppen. Dessa faktorer har även Beundrande, men skillnaden är att ögat är lite förvrängt av 
perspektivet vilket gör det svårt att definiera dess form. De två uttrycken skiljer sig huvudsakligen åt 
genom positionering av ansikte, ögats öppenhet och grad av höjda ögonbryn.  
 
Irriterad och provocerad valdes som arga uttryck, skillnaden mellan dessa två är att provokation slutar 
i en handling. Enligt teorin om ansiktsindikatorer (Changing minds) innebär ett ilsket uttryck att 
ögonen är uppspärrade, ögonbrynen nedåtgående mot mitten och att munnen är sammanbiten eller 
visa ihopbitna tänder. Majoriteten av dessa faktorer stämmer överens med valda bilder, förutom 
munnen i Provokation som är öppen och inte visar sammanbitna tänder samt att karaktären inte blivit 
röd i ansiktet. Medlej (2014) kategoriserar båda uttryckens ögon som “stora”, och dess ögonbryn som 
nedåtgående låga. Irriterads mun stämmer inte överens med någon av de fyra munformerna, medan 
provocerad stämmer överens med munform fyra där den övre läppen kurvas nedåt och den undre 
kurvas uppåt. De två uttrycken skiljer sig mest genom munnen som är stängd i Irritation och öppen i 
Provocerad.  
 

 
Bild 6. Förtvivlad, sårad, ledsen, skrämd, ursäktande och påkommen.  

 
De sista sex uttrycken var Förtvivlad, Sårad, Ledsen, Skrämd, Ursäktande, Påkommen (se bild 6). Tre 
av dessa uttryck, förtvivlad, sårad och ledsen valdes som sorgsna uttryck. Förtvivlad har en dragning 
mot hopplöshet, sårad är man när man blivit utsatt av något (från någon annan) och ledsen är en 
känsla av sorg som inte behöver vara åsamkad av en annan person. Teorin om ansiktsindikatorer 
(Changing Minds) säger att sorgsna uttryck har tårfyllda ögon som tittar nedåt, huvudet nedböjt och 
ihoptryckta läppar. Uttrycket ledsen har ihoptryckta läppar och tårfyllda ögon, men inte nedåtböjt 
huvud och nedåttittande ögon. Uttrycket sårad har ihoptryckta läppar men saknar de andra signalerna. 
Uttrycket förtvivlad saknar alla signaler. Enligt teorin om hur man tecknar ansiktsuttryck (Medlej, 
2014) så har alla tre “stora” ögon samt uppåtgående ögonbryn. Sårad och Ledsen har munformar som 
inte finns definierad i teorin, och Förtvivlad stämmer överens med munform 3 där båda läppar kurvas 
nedåt. Dessa tre uttryck skiljer sig mest åt på så sätt att Förtvivlad har en öppen mun, samt att sårad 
har kinder som täcker del av ögonen.  
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Skrämd, ursäktande och påkommen valdes som mer neutrala känslor, utan stark dragning till något 
håll men ändå med starka uttryck. De skiljer sig på så sätt att skrämd är när man blivit rädd för något, 
ursäktande är när man försöker förringa eller rättfärdiga ett beteende och påkommen när man blir 
ertappad (oftast görandes något som man troligtvis inte skall göra). Enligt teorin om ansiktssignaler 
innebär uttrycket skrämd (rädsla) att man har uppspärrade ögon, höjda ögonbryn, öppen mun med 
nedåtgående mungipor, indragen haka, nedåtböjt huvud samt en blek ansiktston. Förutom de höjda 
ögonbrynen, det nedåtböjda huvudet och den bleka hudtonen finns alla dessa indikatorer i uttrycket 
skrämd.  
 
Ursäktande och påkommen är uttryck som enligt teorin om ansiktsindikatorer inte har några speciellt 
utpräglade indikatorer. Påkommen kan till viss mån dras till rädsla eller förvåning. Enligt Medlej 
(2014) har uttrycket Skrämd och ursäktande båda uppåtgående ögonbryn och stort öga (del av ögat 
täcks i Ursäktande på grund utav hållet hon tittar), det som skiljer dem åt är munformen som i Skrämd 
är form tre, och i Ursäktande form ett. I påkommen så är ögonen “stora” och munformen odefinierad, 
hennes ögonbryn är högt höjda. Dessa tre uttryck skiljer sig huvudsakligen genom munformen och 
ögonbrynens vinkel. 
 
4.2.3 Känslor tolkade utifrån kontext samt val av svarsalterantiv 
 
Förundrad 
Känslouttryck ett tolkades subjektivt av författaren som förundran (se bild 7).  I filmen tittar 
huvudkaraktären undrande och med häpnad mot ett skeppsvrak, något som hon enligt filmen inte har 
utforskat på nära håll innan. Hennes uttryck är ett uppenbart positivt sådant på grund utav den leende 
munnen och de höjda ögonbrynen. Negativa svarsalternativ kändes därav onödiga. Exaltering, lycka 
och extas valdes då som positiva känsloalternativ, och alternativet förvåning valdes då det är mer 
besläktat med förundran.  

 
Bild 7. Förundrad.  
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Förtvivlad 
Känslouttryck två tolkades subjektivt som förtvivlan (se bild 8). I filmen bevittnar huvudkaraktären 
hur en ond häxa förvandlar hennes pappa till ett litet monster och stjäl hans kungakrona. 
Huvudkaraktären tittar på med ett maktlöst, ledset och uppgivet uttryck, därmed drogs slutsatsen att 
hon var förtvivlad. Munnen är nedåtgående och öppen, kombinerat med uppåtgående ögonbryn är det 
tydligt att karaktären upplever en negativ känsla. Positiva känslouttryck valdes därför bort. Sorgsenhet 
och upprördhet valdes då de är i samma känslospektrum som förtvivlan, och ilska och skräck valdes 
som komplement från ett näraliggande. 
 

 
Bild 8. Förtvivlad.  

 
Irriterad 
Känslouttryck tre tolkades subjektivt som irritation (se bild 9). I filmen blir huvudkaraktären utskälld 
av sin pappa för att ha missat en viktig konsert, när huvudkaraktärens vän försöker skydda 
huvudkaraktären råkar vännen av misstag avslöja att de båda gjort något som de vet är förbjudet, 
varvid pappan blir ännu argare. Vid detta tillfälle tittar huvudkaraktären på sin vän med ett irriterat 
uttryck då hennes vän gjorde hennes situation värre. De fyra andra svarsalternativen (ilska, frustration, 
otålighet, svartsjuka) valdes då de alla låg inom ett liknande känslospektrum, det är uppenbart att 
karaktären upplever någon sorts negativ känsla då mun och ögonbryn signalerar negativt (båda 
nedåtgående), därför kändes positiva känslotillstånd onödiga. 
 

 
Bild 9. Irriterad.  
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Skrämd 
Känslouttryck fyra tolkades subjektivt som skräck (se bild 10). I filmen är huvudkaraktärens pappa 
arg på henne, han tornar upp sig och störtar fram mot henne snabbt med ett ursinnigt uttryck varvid 
hon kryper ihop samt har uppåtgående ögonbryn och en sammanbiten nedåtgående mun. Alternativen 
osäkerhet och nervositet valdes då de liknar skräck, det är intressant att undersöka om uttrycket är så 
pass tydligt att man ser skillnad på de tre. Då uttrycket inte är positivt kändes positiva uttryck onödiga 
att inkludera. Förbittring och irritation valdes då de är negativa känslor men inte lika nära skräck som 
nervositet och osäkerhet. 
 

 
Bild 10. Skrämd.  

 
Provocerad 
Känslouttryck fem tolkades subjektivt som provokation (se bild 11). I filmen kallar huvudkaraktärens 
pappa människor för barbarer, vilket han vet att hans dotter inte håller med om. Detta gör att 
huvudkaraktären går ur sitt tidigare skrämda tillstånd och säger tydligt ifrån. Denna handling gjorde 
att författaren tolkade det som om att huvudkaraktären blev provocerad av sin pappas uttalande. De 
nedåtgående ögonbrynen och den öppna, nedåtgående munnen är ett upprört uttryck. Därför valdes 
alternativen upphetsad, ilska och irritation som alternativ inom den kategorin. Nedstämdhet valdes 
som ett alternativ ur ett annat känslospektrum. 
 

 
Bild 11. Provocerad.  
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Ursäktande 
Känslouttryck sex tolkades subjektivt som ursäktande (se bild 12). I filmen blir huvudkaraktären 
anklagad för att ha gjort något otillåtet, att simma upp till havsytan, vilket karaktären försöker ursäkta 
genom att säga att “inget hände”. Detta tolkade författaren som en ursäktande handling. Uttrycket är 
leendet men har ögonbryn som pekar uppåt (vilket brukar signalera att man är ledsen). Denna 
kombinationen är tvetydig. Därav valdes svarsalternativ ur flera olika känslospektrum; förvirring, 
humor, lycka och lättnad.  
 

 
Bild 12. Ursäktande.  

 
Sårad 
Känslouttryck sju tolkades subjektivt som sårad (se bild 13). I filmen försöker huvudkaraktären 
resonera med sin ursinniga pappa, men förgäves. Till slut vrålar han att hon aldrig får besöka havsytan 
igen. Då detta är hennes dröm och hennes pappa är oförstående och ovillig att ta hänsyn till hennes 
känslor, tolkar författaren hennes uttryck som sårat. Hennes ansiksuttryck är uppenbart negativt med 
nedåtgående mun och uppåtgående ögonbryn. Detta gör att positiva samt ilskna känslotillstånd 
uteslöts. Därav valdes fyra känslotillstånd ur liknande känslospektrum: ledsenhet, skräck, chock, 
uppgivenhet. 
 

 
Bild 13. Sårad.  
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Ledsen 
Känslouttryck åtta tolkades subjektivt som ledset (se bild 14). I filmen bevittnar huvudkaraktären hur 
sitt kärleksintresse seglar iväg med en annan kvinna, deras intention är att gifta sig. Huvudkaraktären 
sätter sig ner och gråter. Ansiktsuttrycket är tydligt negativt med nedåtgående mun och uppåtgående 
ögonbryn. Karaktärens ögonlock markeras tydligt i bilden vilket författaren även tycker kan tolkas 
som om att hon är trött. Av den anledningen inkluderades svarsalternativet trötthet. Resterande 
svarsalternativ var en blandning av sådana från närliggande känslospektrum - koncentration, skam, 
irritation. 
 

 
Bild 14. Ledsen.  

 
Beundrande 
Känslouttryck nio tolkades subjektivt som beundrande (se bild 15). I filmen befinner sig 
huvudkaraktären i en grotta full av föremål från människovärlden. Hon sjunger om att hon är nyfiken 
på deras värld och hur gärna hon vill uppleva den. Hon tar fram en speldosa som figurerar ett 
dansande par, lägger huvudet på sned och säger att hon vill se människorna dansa. Detta uttryck är ett 
uppenbart positivt sådant på grund utav det stora leendet och höjda ögonbryn. Därför valdes till största 
del positiva uttryck; eufori, tillfredsställelse och lycka. Koncentration valdes som komplement utifrån 
ett annat känslospektrum, men ett som ändå inte tolkas som negativt. 
 

 
Bild 15. Beundrande. 
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Påkommen 
Känslouttryck tio tolkades subjektivt som att känna sig påkommen (se bild 16). I filmen smygtittar 
huvudkaraktären på människor dansandes på en båt genom en öppning i båtens undersida. Bland de 
dansande människorna finns det en hund som plötsligt får vittring på något och som börjar nosa bort 
mot huvudkaraktären. Huvudkaraktären får syn på hunden som närmar sig henne och slänger sig 
hastigt bort från öppningen. Hon gjorde något hon inte fick och blev nästan tagen på bar gärning. 
Detta ansiktsuttryck kan tyckas vara mer neutralt än de andra då karaktärens ögonbryn täcks av håret 
och därmed inte syns i frågan. Hennes ögon är stora och uppspärrad, och att munnen är sammanbiten 
och nedåtgående skvallrar om en känsla som inte är positiv. Därför valdes svarsalternativ som är 
varken starkt positiva eller starkt negativa, våndan, nervositet, förvåning. Det enda undantaget var 
alternativet smärta, som komplement från ett annat känslospektrum. 
 

 
Bild 16. Påkommen.  
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5. Designarbete 
5.1 Skiss 

Skisserna skapades utifrån skärmdumpar (se bild 17). Skärmdumparna skrevs ut och kalkerades sedan 
av med hjälp av ett ljusbord. 
 

 
Bild 17. Axplock av skisser.  

 

5.2 Slutgiltig digital artefakt 

Skisserna skannades sedan tillbaka in och digitaliserades med hjälp av programmet Adobe Photoshop 
(se bild 18). För att inte ta bort fokus från ansiktsuttrycken adderades inte hår, kläder eller andra 
attiraljer till slutprodukten (se bilaga 1). Dock adderades öron på de som inte hade för att behålla en 
konsistent stil genom alla. 
 

 
Bild 18. Digitaliserande av skiss.   
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6. Värdering 
6.1 Testenkät 

En testenkät skickades ut till fyra respondenter enbart för att upptäcka eventuella fel och brister innan 
den presenterades till ett större urval. Enkäten formulerades genom presentation av en bild på en 
karaktär samt olika svarsalternativ (se bild 19). Frågan formulerades likadant genom hela enkäten. 
 

 
Bild 19. Fråga i testenkät.  
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6.1.1 Feedback från testrespondenter 
Testrespondenterna ombads lämna skriftlig feedback om hur de upplevde enkäten och om huruvida 
någon del av den kändes oklar eller vag. Nedan presenteras deras feedback. 
  
1, Fråga 9, karaktären har huvudet på sned vilket ingen av de andra har. Varför? 
 
2, Fråga 8, karaktären saknar ett öga och det framgår inte varför. Förstod ej om det var del av 
uttrycket. 
 
3, Vånda, ej våndan 
 
4, Fråga 10, svårt att förstå om karaktären har öppen eller sammanbiten mun. 
  
Utifrån detta gjordes följande åtgärder: 
  
1, Att rotera karaktären så att huvudet vändes “upprätt” kändes uteslutet då alla andra bilder hade fått 
behålla sina originalvinklar. Därför behölls den kvar likadant. 
 
2, Bilden byttes ut mot en annan då det inte fanns något sätt att editera den existerade bilden på ett bra 
sätt. Att 
lägga till ett öga hade möjligtvis förändrat originalskaparnas intention och att lägga till håret hade 
gjort att den skilt sig för mycket gentemot de andra. 
 
3, Stavningsfel, korrigerades 
 
4, Förvirringen kring detta hade troligtvis att göra med att bilden i enkäten var i svartvitt och inte i 
färg. I färg är det tydligt att karaktären har en sammanbiten mun. Ett förtydligande streck i munnen las 
till i bilden. 

6.2 Insamlad data  

Enkäten (se bilaga 2) låg online mellan perioden 21/11-29/11 och spreds via det sociala mediet 
Facebook. Resultatet redovisas nedan (se figur 3). Kolumnen längst till vänster anger alla frågor enligt 
1-10, representerade av det svar som var förutbestämt ”korrekt”. Det är två rader per fråga, första 
raden anger formatet och den andra raden anger svaren. Svarsalternativ till varje fråga presenteras på 
den andra raden där både svarsalternativ och antal respondenter som angav det alternativet visas. 
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Figur 3. Enkätsvar.  

 
119 respondenter svarade på enkäten och samtliga svarade på alla frågor. Det går att utläsa att många 
respondenter svarade på ett liknande sätt, till exempel så valdes svarsalternativ fyra och fem minst 
antal gånger. I 6.4.1 diskuteras resultatet mer ingående. 

6.3 Ingående intervju  

En ingående intervju gjordes även för att komplettera 
enkäten. Intervjun utfördes 1/12-2016 och hade enkäten som utgångspunkt, respondenten hade inte 
sett enkäten tidigare. Respondenten hade inga till små förkunskaper om animation. Respondenten 
arbetar inte med animation eller annan grafisk produktion, respondenten hade tidigare sett tecknad 
film men inte utifrån eget intresse. Intervjuaren antecknade digitalt. Två frågor till varje enkätfråga 
ställdes under intervjun.  
 
A, Vilket känslotillstånd av de angivna alternativen tycker du stämmer bäst överens med det du ser på 
bilden? 
B, Varför? 
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Intervjuaren valde att ställa öppna frågor för att undvika ledande frågor. Svaren från intervjun 
redovisas nedan. 
 
1. A, Exaltering. 
  B, Karaktären ler stort. Hennes mun är öppen, om munnen hade varit leende men stängd hade jag 
gissat på lycka istället. Det känns som om att exaltering är en så stark känsla att man inte har något val 
än att le stort med öppen mun. Hennes ögonbryn är höjda vilket jag tycker tyder på lite överraskning, 
något som kanske går hand i hand med exaltering. 
2. A, Förtvivlan 

B, Hennes blick ser stirrig ut, som om att hon inte riktigt tror på det hon ser. Ögonen är även 
uppspärrade. Att ögonbrynen pekar uppåt visar på att hon är ledsen, men det i kombination med den 
öppna munnen tycker jag 
tyder på att hon är lite mållös vilket känns förtvivlat snarare än bara vanligt ledsen. 
3. A, Frustration. 

B, Munnen är “snörpen” och lite sned vilket gör att hon ser ut som om att hon tänker på 
något. Att ögonbrynen går neråt gör att jag tycker att hon ser irriterad ut. 
Detta i kombination tycker jag blir frustrerad: att man är irriterad och tänker på något. 
4. A, Osäkerhet. 

B, Ögonbrynen ser lite ledsna men samtidigt frågande ut. Det känns som om att hon tittar upp 
på en, som om att hon är i ett underläge. Hakan är inskjuten och blicken går uppåt. Känns som om att 
hon är lite hotad. Att tänderna är sammanbitna tycker jag tyder på stress. 
5. A, Ilska. 

B,  Ögonbrynen går neråt vilket gör att hon ser arg ut. Munnen är öppen vilket jag tolkar som 
om att hon pratar, eller i detta fall skriker på någon. Jag får intrycket av att hon bråkar med någon. 
Hakan är utskjuten från halsen, nästan som om att hon tar sats. 
6. A Lättnad. 

B, Det ser ut som om att hon suckar ut, på ett lättat sätt. Ögonbrynen går uppåt nästan som om 
att hon vore ledsen, men munnen ler vilket jag tycker ser ut som om att hon är glad över att något 
jobbigt är över. 
7. A, Sårad. 

B, Ögonbrynen går uppåt och ser ledsna ut. Att kinderna “går upp” lite över ögat gör även att 
ögonen ser ledsna ut. Tycker att det ser ut som om att hon darrar lite, läpparna ser sammanbitna ut. 
Om läpparna inte hade varit så sammanbitna hade jag gissat på ledsen istället, men nu ser det ut som 
om att någon har sagt något elakt till henne och hon inte vet vad hon ska säga. Ser ut som om att hon 
ska börja gråta när som helst. 
8, A, Trötthet 

B, Att hela ögonformen hänger lite nedåt ser väldigt trött ut. Som om att hon knappt kan hålla 
ögonen öppna. Underläppen är lite framskjuten som om att hon är uttråkad nästan. Ögonen ser stora 
och glansiga ut. 
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9. A, Eufori. 

B, Ansiktsuttrycket är helt öppet och hon ser väldig glad ut. Stor leende mun, öppet leende, 
och höjda ögonbryn. Vinkeln på huvudet känns även väldigt glatt, att hon har lagt det på sned för att 
hon är så glad. Leendet gör så att kinderna täcker del av ögat vilket förhöjer känslan av 
eufori, hon ler så stort hon bara kan.  
10. A, Vånda. 
 B, Den sammanbitna munnen gör att det ser ut som om att hon håller andan. Ögonbrynen 
finns inte vilket är konstigt, men det lilla man ser är iallafall högt upp vilket gör att hon ser lite 
förvånad ut. Ögonen är uppspärrade som om att hon är rädd. 

6.4 Analys 

 
6.4.1 Enkätsvar 
Fem av tio enkätsvar stämde överens med det förutbestämt korrekta uttrycket (se figur 4). 
 

 
Figur 4. Enkätsvar, överensstämmelse.  
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Fråga 1 - Förundrad: Stämde ej överens 
En majoritet trodde att känslotillståndet tillhörande fråga ett var exaltering (44%), medan 29% trodde 
att det var förundran som var det förutbestämda korrekta svaret. Att karaktären log stort med öppen 
mun samt hade höjda ögonbryn bidrog troligtvis till majoritetens slutsats om lycka, då förundran 
möjligtvis kopplas ihop med ett mer frågande uttryck. Detta bekräftas av teorin enligt Changing 
Minds och Medlej (2014), Förundrad har ansiktsindikatorer och drag som tydligt signalerar lycka men 
saknar några av de drag som indikerar förvåning eller undran.  
  
Fråga 2 - Förtvivlad: Stämde överens 
En majoritet svarade det förutbestämt korrekta svaret förtvivlan (75%) och 18% svarade upprördhet. 
Förtvivlan har en klang av desperation till sig vilket den öppna munnen kan skvallra om, detta i 
kontrast till upprördhet eller ledsenhet där en stängd mun kan vara mer vanlig. Detta uttryck saknar 
samtliga ansiktsindikatorer av ledsenhet, men tanken om att en stängd mun tyder mer på ledsenhet 
snarare än förtvivlan bekräftas av detta faktum.  
  
Fråga 3 - Irriterad: Stämde överens 
En majoritet svarade det förutbestämt korrekta svaret irritation (50%), följt av 23% som svarade 
frustration. Ansiktsuttrycket var alltså lätt för majoriteten att tolka korrekt. Detta beror möjligtvis på 
att karaktären tydligt verkar kolla på något eller någon som är objektet för hennes irritation. Om man 
är frustrerad är detta ofta en mer generell känsla som inte är lika tydligt riktad mot någon. Irritation 
har samtliga av de ansiktsindikatorer (Changing Minds) och drag (Medlej, 2014) som signalerar ett 
ilsket uttryck vilket kan ha gjort att detta uttryck var lättolkat.  
  
Fråga 4 - Skrämd: Stämde ej överens 
56% tyckte att osäkerhet stämde bättre överens, till skillnad från de 30% som valde skräck. 
Möjligtvis hade en mer öppen mun, som ej var sammanbiten, bidragit mer till känslan av skräck. 
Skräck som i skräckslagen yttrar sig troligtvis i mer extrema ansiktsuttryck, vilket kan vara en 
förklaring till respondenternas val. Enligt teorin om ansiktsindikatorer har uttrycket skrämd nästan 
alla indikatorer på känslan skräck, dock saknas de höjda ögonbrynen som kan vara en indikator på den 
överraskning man kan uppleva när man blir skrämd och detta kan vara en anledning till att karaktären 
ser mer osäker eller tvivlande ut.  
 
Fråga 5 - Provocerad: Stämde överens 
45% svarade det förutbestämt korrekta svaret provocerad, medan 44% svarade ilska. Detta är det mest 
jämna svaret av alla frågor. Ilska och provokation hänger onekligen ihop, ofta blir man provocerad till 
ilska. De nedåtgående ögonbrynen gör att man uppfattar uttrycket som ilsket, och den öppna munnen 
vittnar om att karaktären säger, eller snarare skriker, något. Då svaren var så jämna måste dessa två 
alternativ vara nära besläktade för respondenterna. Detta stämmer överens med det som J. Russell och 
J, Fernández-Dols menade på i The Psychology of Facial Expression (1997) när de skrev att alla 
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känslor utöver de grundläggande är en mix av de grundläggande, därför är det troligt att provokation 
och ilska delar samma ansiktssignaler. Provocerad innefattar alla ansiktsindikatorer (Changing Minds) 
för uttrycket ilska förutom den öppna sammanbitna munnen, vilket går i linje med tidigare tanke om 
att munnen påverkar uttrycket.  
 
Fråga 6 - Ursäktande: Stämde ej överens 
47% av respondenterna valde alternativet lättnad, och 34% valde det förutbestämt korrekta 
alternativet ursäktande. Att respondenterna drog sig till svaret lättnad beror troligtvis på leendet som 
ofta tolkas som lycka. Alltså att man blivit glad över något. För att respondenterna att uppfatta en 
ursäktande min hade leendet möjligtvis behövts vara mindre. Ögonen på karaktären tittar nedåt för att 
undvika blicken hos den hon ursäktar sig för, då överdrift enligt Pardew (2008) är en av grundstenarna 
till emotionell uttrycksfulhet hos animerade karaktärer är det möjligt att respondenterna hade svarat 
annorlunda om denna rörelse var mer överdriven. 
  
Fråga 7 - Sårad: Stämde överens 
63% av respondenterna valde det förutbestämt korrekta svaret sårad, medan 19% valde svaret ledsen. 
Karaktären ser ut att ha gråten i halsen på grund utav de skälvande läpparna (ett tecken på ångest 
enligt Changing Minds), och att kinderna täcker nederdelen av ögat och därav ger intrycket av att man 
är på väg att brista i gråt på grund av något man just hört. Detta signalerar troligtvis känslan av att 
vara sårad i kontrast till ledsenhet då man redan gråter. Uttrycket sårad har enbart den 
sammanpressade munnen som ansiktsindikator för känslan ledsenhet, vilket tyder på att uttrycket 
möjligtvis ser mer upprört ut än generellt ledsen.  
 
Fråga 8 - Ledsen: Stämde överens 
86% av respondenterna valde det förutbestämt korrekta svaret ledsenhet. Detta är det svar där flest har 
valt samma svarsalternativ. I enlighet med resonemanget kring tidigare fråga ser karaktären redan ut 
att gråta (i originalbilden gråter karaktären, men tårarna behölls ej i enkäten då allting som ej var del 
av ansiktsuttrycket redigerades bort från samtliga bilder) på grund av dess tunga ögonlock och 
uppåtgående ögonbryn, vilket en majoritet tolkade korrekt som ledsenhet. Teorin om 
ansiktsindikatorer (Changing Minds) säger att ett ledset uttryck har tårfyllda ögon som ser nedåt, 
ihoppressade läppar och ett nedåtböjt huvud. Uttrycket Ledsen har sammanpressade läppar, men 
saknar de andra indikatorerna.  
 
Fråga 9 - Beundrande: Stämde ej överens  
42% angav svaret lycka, medan 33% angav det förutbestämt korrekta svarsalternativet beundran. 
Precis som i diskussionen kring fråga ett vittnar den öppna, leende munnen och de höjda ögonbrynen 
om lycka och exaltering. Likt det första uttrycket, Förundran, har Beundrande ansiktsindikatorer 
(Changing minds) och drag (Medlej, 2014) som påvisar lycka och glädje. Karaktären har sitt huvud på 
sned och tittar uppåt, vilket signalerar beundran. Denna rörelse, som hade förstärkts om man 
inkluderat övrigt kroppsspråk, var dock inte övertygande nog.  
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Fråga 10 - Påkommen: Stämde ej överens 
45% av respondenterna valde alternativet förvåning medan 27% valde det förutbestämt korrekta 
alternativet påkommen. Den minskade irisen och den sammanbitna munnen vittnar om en viss chock, 
eller panik, som typiskt uppstår om man blir påkommen. Detta tolkade respondenterna dock ej som att 
vara påkommen, utan istället som att vara förvånad. Att vara chockad och förvånad ligger nära 
besläktat, att vara förvånad är att få en liten chock, så möjligtvis är detta orsaken till förväxlingen hos 
respondenterna. I testenkäten uttrycktes det förvirring kring huruvida munnen var sammanbiten eller 
ej och därför las ett streck till för att förstärka intrycket av att tänderna var sammanbitna. Det är 
möjligt att förståelse av denna skillnad skulle kunna påverka respondentens svar.  
 
En möjlig förklaring skulle kunna vara att strecken i munnen som förmedlar sammanbitenhet är för 
skarpa och klumpiga i denna streckform som påverkas av det digitala medium som har använts. Dock 
menar B.Hosea (2012) att tecknandet ej är beroende av sitt medium vilket innebär att det digitala 
mediet i sig ej borde påverka resultatet. Det är möjligt att en annan digital teknik hade förmedlat 
uttrycket bättre, men författaren anser att det snarare beror på bristen av färg i bilden. Hade bilden 
varit färglagd så att respondenterna kunde se att munnen är vit (sammanbitna tänder) istället för 
rosa/röd (öppen mun), hade de troligtvis kunnat göra ett mer välgrundat val. 
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6.4.2 Intervjusvar 
Två av tio intervjusvar stämde överens med det förutbestämt korrekta uttrycket (se figur 5). 
 

 
Figur 5. Intervjusvar, överensstämmelse.  

 
Fråga 1 - Förundrad: Stämde ej överens 
Här bekräftas tanken om att en öppet leende mun leder tankarna till exaltering istället för lycka. Att 
ögonbrynen var höjda tolkade respondenten som en indikation på överraskning som respondenten 
kopplade till exaltering istället för förundran. 
  
Fråga 2 - Förtvivlad: Stämde överens 
Respondentens svar stämmer överens med enkätrespondenternas svar. Det finns inga tvivel om att 
karaktären är förtvivlad. 
  
Fråga 3 - Irriterad: Stämde ej överens 
Respondenten använder frustration och irritation som synonymer vilket gör det svårt för författaren att 
tolka respondentens uppfattade skillnad mellan de två känslotillstånden. 
  
Fråga 4 - Skrämd: Stämde ej överens 
Respondenten nämner att karaktären verkar känna sig hotad men drar ej kopplingen till skräck. Istället 
anser respondenten att ögonbrynen verkar frågande, och att detta gör att karaktären utstrålar osäkerhet 
istället för skräck. 
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Fråga 5 - Provocerad: Stämde ej överens 
Detta svaret stämmer överens med enkätrespondenernas svar och respondenten beskriver varför 
karaktären uppfattas som ilsken på ett sätt som även enkelt kan tolkas som en beskrivning av 
provokation. 
 
Fråga 6 - Ursäktande: Stämde ej överens 
Respondenten utvecklar ej sitt svar mer än att kombinationen av ledsna ögonbryn och glad mun 
signalerar att karaktären verkar vara glad över att något jobbigt är över. Kanske är kombinationen av 
dessa två motstridiga ansiktsuttryck något som tolkas som blandade känslor hos en karaktär, något är 
dels jobbigt men även dels bra. 
  
Fråga 7 - Sårad: Stämde överens 
Detta svar stämmer överens med enkätrespondenternas svar. De sammanbitna läpparna gör att hon 
uppfattas som sårad snarare än ledsen. Att vara sårad verkar vara något som senare leder till att man 
blir ledsen. 
  
Fråga 8 - Ledsen: Stämde ej överens 
Detta stämmer ej överens med enkätrespondenternas tydliga majoritetssvar. Här tolkas den hängande 
ögonformen som trött istället för gråtig, och den utskjutna underläppen som uttråkad. 
  
Fråga 9 - Beundrande: Stämde ej överens 
Intervjurespondenten drog ej slutsatsen om beundran, dels på grund av det stora öppna leendet som 
tidigare nämnts indikera stark lycka. 
  
Fråga 10 - Påkommen: Stämde ej överens 
Detta svaret var långt ifrån vad enkätrespondenterna svarade. Intervjurespondenten utvecklade ej sitt 
svar nog för att författaren skulle kunna dra slutsatser om vad respondenten grundade sitt resonemang 
på. 
 
6.4.3 Sammanfattning av analys 
Enligt J. Russel och J. Fernández-Dols är de grundläggande ansiktsuttrycken (lycka, överraskning, 
rädsla, ilska, förakt, avsmak/avsky samt sorg/ledsenhet) enkla att känna igen för människor oavsett 
kultur. Därför kan man tro att när man får ett flertal val där en grundläggande känsla är ett av valen att 
många automatiskt borde välja det grundläggande ansiktsuttrycket. Detta stämmer dock inte helt 
överens med enkätrespondenternas svar. Samtliga frågor innehöll ett svarsalternativ som var ett 
grundläggande ansiktsuttryck (som var nära besläktat med andra svarsalternativ som inte var 
grundläggande ansiktsuttryck) men enbart hälften av dessa valdes av respondenterna. Detta är 
intressant då respondenterna i många fall verkar ha sett små skillnader som har vägt så tungt att de 
valt bort det grundläggande ansiktsuttrycket (exempelvis på fråga två, där det korrekta alternativet 
förtvivlad valdes istället för det grundläggande ansiktsuttrycket sorg).  
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I den ingående intervjun valde respondenten bara ett grundläggande ansiktsuttryck. Något som 
bekräftas är Pardews (2008) tanke om att överdrift leder till mer lättigenkännliga ansiktsuttryck. Av 
de fem enkätsvaren som stämde överens med filmmakarnas tolkade intention var tre av dem uttryck 
där ansiktsdragen var överdrivna samt genomgående. Som i till exempel fråga 8, ledsen, där ögonen, 
ögonbrynen och munnen alla är typiskt ledsna. Det var alltså svårare att svara rätt när ansiktsdragen 
inte helt stämde överens, som till exempel fråga 6, ursäktande, där munnen ler men ögonbrynen går 
uppåt på ett ledset sätt.  Det finns inget som tyder på att inkluderandet av flera ansiktsindikatorer 
(Changing Minds) från den kategori som uttrycket tillhör gör det enklare att tolka. Men detta är även 
svårt att avgöra då de uttryck som testades inte är de som angavs i teorin.  
  
6.4.4. Jämförelse 
Studiens insamlade data stämmer inte särskilt väl överens med författarens tolkningar av 
filmskaparnas intentioner, då fem av tio enkätsvar och två av tio intervjusvar stämde överens. 
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7. Diskussion och slutsats 
7.1 Diskussion 

Att studiens insamlade data inte stämmer särskilt väl överens med författarens tolkningar av 
filmskaparnas intentioner kan ha många orsaker.  
 
Stillbild 
En skulle kunna vara att animation är något som bör bedömas och ses i sin helhet, i sin bildserie. Att 
det antingen är svårt att plocka ut en ensam stillbild från sitt sammanhang och bedöma den korrekt, 
eller att författaren plockade ut en stillbild som inte definierade själva animationen. I animation kan 
det ha funnits ett dussintal andra stillbilder som möjligtvis hade förmedlat känslan bättre.  
 
Tolkning av en tolkning 
Författaren har tolkat uttryck som från början är någon annans tolkningar. Om man hade undersökt 
exempelvis ett fotografi av ett riktigt ansikte hade denna dubbeltolkning inte uppstått. I denna 
undersökning hade det inte varit möjligt att undersöka riktiga människor då studien handlar om 
tecknade karaktärer, men det finns en viss felmarginal i att addera ytterligare ett lager av tolkning på 
något som redan är gjort under konstnärlig frihet.  
 
Filmskaparnas intention 
Författaren tolkade ansiktsuttrycken utifrån filmens kontext. Denna tolkning är subjektiv och präglas 
samt färgas av författarens egna uppfattningar och erfarenheter om känslouttryck. Detta innebär att 
författarens uppfattning om karaktärens känslor inte nödvändigtvis stämmer överens med 
filmmakarnas. Detta kan leda till att respondenterna valde ett alternativ som stämmer överens med 
filmmakarnas egentliga intention, men inte med författarens tolkning som i sin tur kan innebära att 
studiens resultat inte stämmer.  
 
Kontext, handling och scenografi 
Animationens kontext ger givetvis även mycket klarhet i vad för känslor som karaktären upplever. 
Om ett objekt plötsligt hoppar fram framför karaktären kan man enbart utifrån händelserna lista ut att 
karaktären blir rädd eller förvånad. Detta försvinner givetvis när en stillbild plockas ut. Filmens 
handling bidrar även till en förståelse som tappas bort vid betraktandet av en stillbild, genom filmens 
handling lär vi känna karaktärerna och förstår deras personlighet och därmed deras känslor.  
 
Scenografi spelar troligtvis också en stor roll där färg, ljus, ljud, bak- och förgrund används som 
förstärkare av karaktärens sinnelag. Detta innebär att ansiktsuttrycken möjligtvis spelar en mindre roll 
i känslostämningen och att filmskaparna därmed har valt att inte lägga ned tid och kraft på noggrant 
tecknade och uträknade känslouttryck. Ansiktsuttrycken kanske inte är särskilt noga utstuderade, och 
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möjligtvis är de även färre för att till exempel kunna använda sig av samma uttryck flera gånger. 
Möjligtvis innebär detta att exakt samma uttryck som genom kontexten kan tolkas som förundrad, 
även kan användas i en kontext som tolkas som lycklig.  
 
Skärmdumparna tecknades om för att respondenterna enbart skulle fokusera på de tecknade uttrycken, 
men med scenografins påverkan i åtanke hade det varit rimligt att undersöka uttrycken i sitt 
originalutförande istället (i sina bilder från filmen). Kanske hade då vissa scenografiska element som 
filmskaparna använt för att förstärka uttrycken inkluderats och man hade kunnat göra en mer rättvis 
bedömning. Även känsloförstärkare, såsom tårarna i uttrycket Ledsen, borde möjligtvis även ha 
behållits, då C. Cabral (2013) menade att de spelar stor roll i hur tydligt emotionell uttrycksfullhet 
förmedlas. 
 
Överdrift 
Den överdrift som Pardew (2008) menar spelar en stor roll i animerade karaktärers uttrycksfullhet kan 
ha fallit offer när stillbilder valdes ut. Det är möjligt att överdrivna och sinnelagsdefinierande 
karaktärsdrag i detta fallet enbart förmedlas i den rörliga animationen och inte uttrycks till samma 
grad i stillbild. Just överdriften kanske inte heller är som mest utpräglad hos en karaktär som Ariel, 
det hade troligtvis funnits flera överdrivna drag i en karaktär som hade mer komiska inslag och som 
inte skulle vara lika klassiskt vacker och mänsklig. Detta går även hand i hand med den teori som A. 
Martinez (2012) presenterar om att ansiktsuttryck som innebär större ansiktsförändringar (det vill säga 
mer överdrivna uttryck) är lättare att känna igen.  
 
Känslodefinitioner 
De känslodefinitioner som valdes är en essentiell del av undersökningen och var avgörande för 
studiens resultat. Dessa ord valdes utifrån tanken om att hitta flera olika känslor. Att varken valen av 
känslorna eller dess svarsalternativ var grundade i teori gjorde det senare svårare att motivera och 
analysera dessa val. De två uttrycken Ursäktande och Påkommen är två uttryck som lidit speciellt 
mycket av detta då det i teorin inte finns något fördefinierat om vilka ansiktsindikatorer (Changing 
Minds) som är typiska för dessa uttryck. Majoriteten av uttrycken kan läsas av och jämföras mot teori 
men dessa två kan inte göra det vilket gör det svårt att uppskatta dess legitimitet. Att svarsalternativen 
inte var skapade enligt ett särskilt mönster gjorde det var svårt att avläsa trender i svaren och motivera 
dessa.  
 
Känslointensitet 
Det är även möjligt att man kan uppleva flera av alternativen samtidigt eller till olika intensitet.  Vissa 
alternativ gick även hand i hand, som till exempel på fråga 5 och 10. Man kan vara förvånad över att 
man blivit påkommen och provocerad av ilska, vilket kan göra det svårt för respondenterna att välja 
ett tydligt svar. Eftersom detta var en undersökning om ansiktsuttryck redigerades allt övrigt 
kroppsspråk bort. Dock bör det nämnas att kroppsspråket troligtvis hade hjälpt att förmedla den 
korrekta känslan, till exempel vid fråga 9. 
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Enligt teorin om ansiktsindikatorer (Changing Minds) så behöver inte samtliga indikatorer tillhörande 
ett känslouttryck uttryckas samtidigt. Detta gör att det blir svårt att veta vilka indikatorer som 
verkligen är de definierade ansiktsdragen. Som i uttrycket ledsen - är det möjligt att uttrycka ledsenhet 
utan att exempelvis ögonbrynen pekar uppåt? Detta väcker frågor om vilka drag som är minimum för 
att ett uttryck skall kunna klassas på ett visst sätt.  
  
Respondenternas tolkning och ordens betydelser 
De orden som angavs som alternativ kan uppfattas olika av olika respondenter. Då teorin kring 
aniktsperception (V. Wlassoff, 2015) berättar att vi tolkar ansikten i enlighet med mönster som vi har 
sett tidigare är det helt rimligt att olika respondenter har olika ingång vid uppfattningen av 
emotionella uttryck. Om en respondent har umgåtts nära en person som till exempel varit deprimerad 
är det förståeligt att den respondenten bättre kan se nyanseringar i sorgsna och ångestfyllda uttryck, i 
jämförelse med någon som inte har samma bakgrund. Detta kan till viss del förklara varför 
respondenterna ibland har valt olika.  
 
Även om orden har en faktiskt, definierad innebörd är det möjligt att vissa tolkar ett ord på ett sätt och 
andra på ett annat. Orden definierades enligt Svenska Akademins Ordbok (2017), men då denna 
definition inte är något som förmedlades till respondenterna är det möjligt att vissa respondenter inte 
har samma tolkning av ordens innebörd och därmed svarar med en intention som skiljer sig mot 
författarens. Vissa alternativ var även nära besläktade, exempelvis provokation och ilska. Detta kan 
göra det förvirrande för respondenten då den verkar bes att välja mellan synonymer där det är svårt att 
göra skillnad på alternativen. Detta bekräftas av teorin från The Psychology of Facial Expression (J. 
Russell och J, Fernández-Dols, 1997) angående grundläggande och subkategoriska känslor som delar 
ansiktssignaler. Det bekräftas även av teorin om känsloperception (R. Plutchnik, 2001) som diskuterar 
att det finns många stridigheter kring hur man bäst förklarar känslor, och att många har svårt för att 
göra skillnad på näraliggande känslor (till den grad att människan till och med använder metaforer för 
att enklare kunna prata om det). Därför hade det rimligtvis varit bättre att för respondenterna avslöja 
orddefinitioner för att fastställa att författaren och respondenterna tolkar känsloorden på samma sätt. 
Kanske skulle dessa definitioner kunna ha stått utskrivna bredvid alternativen.  
 
Vissa alternativ var för långt ifrån varandra och därmed kan uppfattas som ledande genom att ett 
alternativ kändes uppenbart rätt när de andra alternativen till exempel var för långt bort i ett annat 
känslospektrum. Till exempel fråga 8, där uttrycket var tydligt ledsen eller dystert, men då det bara 
fanns ett alternativ som var dystert. De andra var antingen ilsket betingade eller neutralt 
(koncentration). Detta gör att det blir svårt att bena ut finare skillnader i uppfattning mellan snarlika 
känslouttryck hos respondenten. 
 
För att få ett mer korrekt svar på studiens syfte är det författarens åsikt att ansiktsuttryck inom 
animation bör undersökas i sin originalform, det vill säga animerade, och inte som stillbilder. 
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7.2 Slutsats 

Studiens syfte är “Hur väl förmedlas emotionell uttrycksfullhet hos karaktären Ariel från 
Disney-filmen Den Lilla Sjöjungfrun i relation till filmskaparnas tolkade intention?”, och svaret på 
frågan ger även studiens slutsats. Utifrån datainsamlingen visas det att hälften av 
enkätrespondenternas svar, samt två av tio av intervjurespondentens svar, stämde överens med de svar 
som författaren bestämt var korrekta utifrån filmens kontext. Därmed blir slutsatsen att emotionell 
uttrycksfullhet hos karaktären Ariel från Disney-filmen Den Lilla sjöjungfrun inte förmedlas väl i 
relation till filmmakarnas tolkade intention. 

7.3 Validitet och Reliabilitet 

Nedan presenteras kritisk reflektion kring studiens metodval och genomförande. 
 
7.3.1 Metodval 
  
Enkät 
Att sprida en enkät via sociala medier är effektivt då en stor mängd svar insamlas, dock har författaren 
liten eller ingen kontroll över vem som svarar. Beroende på vilka medier som enkäten sprids i kan 
vissa begränsningar ske, till exempel vem som har tillåtelse att se den delade enkäten, men det går 
ändå inte att kontrollera vem som svarar. Studiens enkät var delad i ett Facebookflöde tillhörande en 
person, därmed kan enkätens svar anses vara tillhandahållna av en relativt homogen grupp då de som 
svarat troligtvis delar liknande bakgrund. För att få ett mer spritt svar hade det alltså varit mer 
fördelaktigt om enkäten delats i ett antal olika flöden. 
  
Då enkäten var kvantitativ till sin utformning, och enbart var till för att samla in stora mängder enkla 
svar, finns det heller ingen motivering eller förklaring till svaren. Författaren vet alltså inte vad 
respondenterna grundade sina val på utan antar själv anledningen. Att enkäten hade svarsalternativ var 
för att enkelt kunna samla in svaren och se trender, dock är det möjligt att detta gjorde att 
respondenterna svarade snabbt och inte la ned särskilt mycket tanke bakom sina svar. Ett alternativ för 
att inbjuda till större reflektion hade kunnat vara att be respondenterna att rangordna svaren istället. 
  
Ingående intervju 
Den ingående intervjun hölls enkel med få frågor och uppmuntran till att respondenten skulle tala fritt. 
Detta för att undvika färgning av författarens förkunskaper samt ledande frågor. För att verkligen 
kunna studera tendenser hade flera intervjuer varit att föredra, till skillnad från den enda som 
genomfördes under studien. Att ha fler följdfrågor hade även varit intressant för att verkligen förstå 
vad i uttrycken som gjorde att de tolkades på vissa sätt. 
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7.3.2 Genomförande 
  
Enkät 
Delar av uttrycket som döljs av exempelvis hår togs bort för att inte störa filmmakarnas intention. 
Denna handling kan dock göra det svårt för respondenten att tolka ansiktsuttrycken, som till exempel 
vid fråga 10 där man enbart ser en liten bit av ena ögonbrynet. 
 
Att öron ändå las till på de som saknade öron anser författaren ändå vara berättigat då öronen inte är 
en del av ansiktsuttrycket. 
  
Ingående intervju 
För att verkligen förstå sig på respondentens uppfattning hade det möjligtvis varit klokt att ta bort 
svarsalternativen från intervjun och istället ha frågorna 1, Vilket känslotillstånd anser du karaktären 
vara i? Och 2, Varför? Detta hade gjort att respondenten kunde talat mer fritt utan ledning från 
författaren vilket kunde ha gett upphov till mer ärliga svar. Svarsalternativen inkluderades dock för att 
enklare kunna jämföra med resultaten från enkäten. 
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8. Fortsatta studier 
Utifrån studiens slutsats rekommenderas en annan typ av studie för att helt fastställa svaret på 
syftesfrågan. Men det finns även flera andra faktorer som hade varit intressanta att undersöka i frågan 
om emotionell uttrycksfullhet i animation. Till exempel den om ålder, om barn som är mer vana vid 
att se på tecknad film uppfattade känslorna på ett annat sätt än de vuxna som vanligtvis inte är lika 
exponerade för filmtypen. Det skulle även vara intressant att undersöka om animation från olika 
tidsåldrar uppfattas olika då tecknad film har funnits länge, och om huruvida detta har med modern 
teknik att göra eller inte. En jämförande undersökning av emotionella uttryck i 2D- respektive 
3D-animation hade även kunnat bringa en ny dimension till studien. 
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Bilaga 1 - Slutgiltig artefakt, ansiktsuttryck 
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Bilaga 2 - Undersökande enkät (kvantitativ)
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