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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker ifall det är möjligt att illustrera känslor genom animation på 

en simplistisk modell, i detta fallet en kub. Animationerna som genomförs baseras i 

Disneys animationsprinciper samt Labans rörelseteori, två olika teorier angående hur 

högkvalitativ animation kan skapas och analyseras. Två animationer skapades, en som 

är tänkt att illustrera sorg och en som är tänkt att illustrera glädje. Dessa animationer 

tillsammans med en kort enkät nådde 84 respondenter och fick väntat resultat. 

Majoriteten av respondenterna läste in känslor i animationerna, men ett par av 

respondenterna som läste in känslor i animationerna läste in andra känslor än de som 

var tänkta att representeras. Slutsatsen är att det är möjligt att förmedla känslor genom 

animation på en simplistisk modell, men arbetet kan utökas ytterligare genom att nå ut 

till fler, basera animationerna på en bredare vetenskaplig grund samt att animationerna 

i sig recenseras och revideras av fler animatörer. 

Nyckelord: animation, känslor, sorg, glädje, Disney, Laban. 
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1 Introduktion 

 
Animation är ett kraftfullt medium som används i allt från långfilm, reklam, tvspel och mer. 

Animatörer som var med och skapade de första handritade långfilmerna med Walt Disney 

insåg detta och beslöt sig för att samla all deras kunskap i boken The Illusion of Life (1995) i 

form av 12 principer. Ifall dessa principer följs vid skapandeprocessen av animationer kommer 

resultatet att upplevas som högkvalitativt och lättläsligt för åskådare. 

De långfilmer som Disney och Pixar har skapat under åren innehåller alla karaktärer som 

agerar, och en animatörs jobb handlar ofta om att skådespela och agera genom en fiktiv avatar. 

Animatörer måste kunna förmedla känslor genom dessa fiktiva karaktärer, men det finns 

ingen tidigare forskning som undersöker ifall animation kan förmedla känslor genom figurer 

som inte har mänskligt identifierbara drag som armar, ben och ett ansikte. Vad denna 

undersökning ämnar att göra är att utöka Disneys animationsprinciper och kopplingen mellan 

att förmedla känslotillstånd via animation med att göra det på en så enkel och avskalad modell 

som möjligt, i det här fallet en kub. 

För att undersöka detta har bilder av människor som agerar olika känslotillstånd analyserats 

för att se de gemensamma identifierbara drag som upprepas, för att senare applicera 

resultaten på en 3D modell av en kub. Detta resulterade i två videoklipp med den animerade 

kuben, varje klipp ämnar att representera en av tre känslor. Dessa videoklipp skickades ut 

tillsammans med en enkelt utformad enkät. Målgruppen för undersökningen var inte 

specifierad till annat än ”gemene man” då animation i sig inte är låst till någon specifik 

målgrupp utan kan uppfattas av alla. När undersökningen var genomförd sammanställdes 

resultaten och undersökningens huvudfråga besvarades. 
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2 Bakgrund 

Denna del av rapporten går igenom alla de beståndsdelar som undersökningen bygger på. 

Först kommer en kortare beskrivning av vad animation är och hur det fungerar. Därefter 

beskrivs två olika teorier och tillvägagångssätt för att skapa kvalitativ animation, Disneys 

animationsprinciper samt Labans rörelseteori. Sedan presenteras ett kapitel om relaterad 

forskning vilket innehåller tre artiklar. Den första är skriven av en producent på Disney vid 

namn John Lasseter där han beskriver hur de klassiska animationsprinciperna som Disney 

specifierat skall appliceeras på digital animation. Den andra artikeln är skriven av Leslie 

Bishko, en experimentell animatör som problematiserar och kritiserar Disneys 

animationsprinciper för att lyfta fram Labans rörelseteori som ett alternativt sätt att bearbeta 

animation. Den tredje är en studie som ämnar att ta fram ett digitalt system som automatiskt 

kan läsa av människors kroppsspråk baserat på bilder med människor som poserar och 

därefter dra slutsatser angående deras känslotillstånd. 

2.1 Animation 

Begreppet animation innebär en förändring över tid. Detta kan uppnås genom en mängd olika 

processer med allt från klassisk handmålad animation som de tidiga Disneyfilmerna till en 

bildsekvens av fotograferade lerfigurer eller digital animation i både 2D grafik och 3D grafik. 

Den gemensamma nämnaren i alla dessa tillvägagångssätt är att en serie bilder med små 

variationer från de som ligger innan och efter i sekvensen spelas upp i snabb hastighet. Den 

mänskliga hjärnan kan inte urskilja alla bilder separat utan uppfattar bildsekvensen som rörlig 

bild, en illusion av rörelse och liv.  

Numera används animation inom många olika branscher, bland annat långfilmer, reklamfilm 

och dataspel. Det traditionella sättet att animera har minskat drastiskt på senare år och istället 

ersatts av den digitala 3D animationen. En trolig anledning för detta är att det går snabbare 

att göra iterationer och ändringar i 3D animation jämfört med klassiskt handritad 2D 

animation då tillvägagångssättet för att uppnå den önskade förändringen över tid skiljer sig 

drastiskt. Animerade sekvenser som är ritade för hand spelas i regel upp i 24 bildrutor per 

sekund och varje bildruta är ritad och färglagd för hand av animatörerna. Vid digital 3D 

animering justeras istället en 3D modells poser och animatören bestämmer vid vilka 

tidpunkter karakterns leder skall vara poserade med specifika värden som exempelvis 

translation och rotation. Därefter fyller mjukvaran i mellanrummen själv (detta kallas för 

interpolering) och det sker en förändring över tid. Detta innebär att ifall en karaktärs arm inte 

sträcks tillräckligt högt i en speciell pose vid 2D animation måste animatören rita om hela 

figuren på ett antal bilder för att kunna se justeringar, men vid 3D animation räcker det att 

justera det satta rotationsvärdet på 3D modellens armled. 

Oavsett vilket tillvägagångssätt eller till vilken produktion som animation skall användas till 

så finns det ett antal etablerade principer som animatörer världen över följer för att uppnå en 

viss kvalitetsnivå. Det mest omtalade ramverket är 12 animationsprinciper som definierades 

av animatörer från animationsstudion Disney och har samlats i boken The Illusion of Life: 

Disney Animation (Johnston & Tomas, 1981). Ett annat ramverk för att analysera och 

diskutera kvalitativ animation är Labans Animationsteori vilket centreras kring 8 så kallade 

efforts. 
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2.1.1 Disneys animationsprinciper 

Detta ramverk är utformat av animatörerna som arbetade med Walt Disney på de första 

animerade filmerna. Målet var att definiera de viktigaste byggstenarna vid skapande av 

kvalitativ animation baserat på deras roll som pionjärer inom mediet rörlig bild. Då syftet med 

detta arbete är att förmedla känslor genom animation behöver mycket fokus vid själva 

animerandet läggas på dessa principer. Ifall karaktärens rörelser inte känns bra att beskåda 

för undersökningens respondenter finns en stor risk att det är en distraherande faktor från 

målet att uppfatta kubens känslotillstånd. I boken The Illusion of Life (F. Thomas, O. Johnston 

1995) beskriver Frank Thomas och Ollie Johnston dessa principer. 

Squash and Stretch – Denna princip menar att objekt som inte är otroligt styva pressas ihop 

och dras ut när de hamnar i rörelse. I animation kan detta genomföras både genom att ändra 

ett objekt eller en karaktärs posering så att shiluetten blir bredare eller längre, men även 

genom att faktiskt deformera själva geometrin som om materialet beter sig som gummi. 

Anticipation – En rörelse eller posering som förbereder för vad som komma skall. Ifall 

åskådare förbereds inför kommande rörelser kommer de att tolkas tydligare än ifall rörelsen 

plötsligt sker. Exempelvis att en karaktär sänker sin tyngdpunkt mot marken för att ta sats 

innan ett hopp. 

Staging – Att vad som sker presenteras på ett tydligt sätt. Det kan vara allt från vilken vinkel 

karaktären har i förhållande till kameran eller att karaktärens posering tydligast förklarar dess 

känslotillstånd. 

Straight Ahead Action och Pose to Pose – Genom vilket tillvägagångssätt en animatör 

animerar en sekvens. Straight ahead action menar att animatören animerar en sekvens från 

första bildrutan och därefter arbetar sig framåt. Det är då lätt att skapa naturliga rörelser men 

svårt att känna av timingen i ett tidigt stadie. Pose to pose menar att huvudposer placeras först 

ut genom hela scenen, därefter fylls mellanrummen i. Fördelen här är att man tidigt kan få en 

känsla för timing och scenens längd, nackdelen är att det kan vara svårt att få rörelserna att 

kännas naturliga. 

Follow Through och Overlapping Action – Dessa principer går hand i hand och är därför 

samlade under samma kategori. Follow through beskriver hur krafter rör sig genom objekt. 

Exempelvis ifall en tom vattenslang fylls med vatten så kommer kraften från ena änden och 

rör sig likt en våg genom slangen. Overlapping action syftar på hur krafter rör sig genom en 

figur vars geometri har ojämn rigiditet. Exempelvis en karaktär med lelösa öron går från 

springandes till ett stopp kommer öronen att fortsätta i samma riktning som kroppen hade, 

och det är en förlängning av kraften från kroppens rörelse som sträcker sig ut i andra delar av 

kroppen. 

Slow In och Slow Out – Dessa två principer är varandras motsatser och syftar på acceleration 

och deacceleration. 

Arcs – Näst intill alla organiska rörelser följer avrundade banor. Ifall en animatör undviker 

att skapa linjära rörelser kommer resultatet att kännas mer levande och naturligt. 

Secondary Action – Ifall en scen har flera rörliga aspekter samtidigt kommer den att uppfattas 

som mer levande än om endast ett objekt rör sig åt gången. Ett exempel på detta är att en hund 

kan vifta på svansen samtidigt som den utför en annan handling. 
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Timing – Under hur lång tid rörelser och poser skall utföras. 

Exaggeration – För att animation skall vara lättläsligt måste rörelser och poseringar 

överdrivas likt karaktyrer av verkligheten. 

Solid Drawing – Denna princip är enbart applicerbar traditionellt handritade animationer då 

den syftar på att animatören måste ha en hög skicklighet i att rita för att kunna illustrera 

samma figur från olika vinklar och alltid behålla samma volym och struktur. 

Appeal – Åskådare måste förstå karaktärers motiveringar och animationen måste övertyga att 

det är en varelse med egna känslor och tankar. 

2.1.2 Labans rörelseteori 

Ifall animatörer enbart använder sig av Disneys animationsprinciper och betonar dem alla 

med överdrift har slutresultatet en tendens att få en speciell stil och känsla som ofta beskrivs 

som ”cartoony”. Rudolf Laban var en koreograf och dansteoretiker som skapade ett system för 

att analysera och notera hur människor rör sig. Labans teorier riktar primärt in sig mot dans, 

men kan även appliceras på vilken rörelse i 3D rymd som helst. Den del av Labans teorier som 

är mest relevant för animationsarbete är det angående efforts och finns samlat i boken Laban 

for all (Newlove and Dalby, 2004). Den oändliga mängd variationer av rörelser som den 

mänskliga kroppen kan utföra skalade han ner till åtta grundläggande efforts. Dessa eftorts 

utgår från fyra dimensioner som Laban kallar space, time, weight och flow. 

Dimensionerna har två poler som representerar ifall rörelser inom dimensionen antingen 

motverkar eller följer med dimensionen. Space handlar om hur någonting rör sig i rymden 

från en punkt till en annan. Ifall det är en linjär rörelse som exempelvis då en sten faller mot 

marken så följer den med dimensionens natur. Ifall rörelsen tar en annan väg än den kortast 

möjliga så motverkas dimensionen, exempelvis hur ett löv konstant byter riktning i vinden. 

Time är hastigheten som rörelsen utförs i. Ifall den är ihållande följer den med dimensionen 

och ifall den ändrar hastighet så motverkas dimensionen. Weight beskriver den energi som 

krävs för att utföra rörelsen. Ifall en rörelse kräver lite energi så ger den vika till dimensionen, 

ifall det krävs mycket energi så motverkas den. Den fjärde dimensionen, flow, används inte 

för att förklara efforts men är ändå del av Labans teorier angående rörelser. En rörelse som 

följer dimensionen kallas för Free-flow, vilket är rörelser som inte kräver fokus, som när man 

målar en vägg eller hur hår beter sig under vatten. Bound-flow är rörelser som kräver mer 

fokus exempelvis då man målar en fönsterram och undviker att få färg på glaset. Space, time 

och weight kombineras på olika sätt för att utgöra följande åtta efforts. 

Pressing – Rörelser som är direkta, ihållande och starka. Exempelvis då någon puttar ett tungt 

objekt. 

Flicking – Rörelser som är flexibla, snabba och lätta. Exempelvis då någon använder sin hand 

för att borsta bort smuts från sina kläder. 

Wringing – Rörelser som är flexibla, ihållande och starka. Exempelvis en blöt handduk som 

vrids ur för att tömmas på vatten. 

Dabbing – Rörelser som är direkta, snabba och lätta. Exempelvis då någon trycker upp sina 

glasögon högre upp på näsan. 
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Slashing – Rörelser som är plötsliga, starka och flexibla. Exempelvis då någon svingar ett 

svärd. 

Gliding – Rörelser som är ihållande, lätta och direkta. Exempelvis en tom kundvagn som 

rullas längs golvet. 

Thrusting och Punshing – Rörelser som är direkta, snabba och starka. Exempelvis en 

pistolkula som skjuts ut ur ett vapen. 

Floating – Rörelser som är flexibla, ihållande och lätta. Exempelvis då man sakta faller mot 

marken med hjälp av en utfälld fallskärm. 

2.2 Relaterad forskning 

Detta avsnitt ämnar att belysa befintlig forskning på både animationslära och kroppsspråkets 

förmedling av känslotillstånd som är relevant för undersökningen. 

2.2.1 Principles of traditional animation applied to 3d computer animation 

Denna artikel är skriven av tidigare Pixar anställda animatören John Lasseter (Lasseter, 1987) 
och framhäver fördelar samt nackdelar med datoranimation jämfört med traditionellt 
handritad animation. Lasseter framhäver även vikten av att all form av animering bör använda 
sig av Disneys animationsprinciper för att få uppnå rörelser som helt enkelt känns bra att 
beskåda, samt hur animatörer bör använda sig av dessa principer specifikt inom 
datoranimation.  
 
Squash and stretch bestämmer hur styva objekt är. När objekt rör på sig pressas objektet ihop 
och dras ut men behåller alltid samma volym. Då man i traditionell 2D animation ritar varje 
bild för sig så är det naturligare att karaktärer och objekt ändrar sin form över tid, men inom 
datoranimation är modeller stela och detta måste göras manuellt. Enligt Lasseter är det viktigt 
att i någon grad inkludera squash and stretch i all rörelse så att objekt inte känns för stela (om 
det inte är effekten man är ute efter), men just inom datoranimation används det mest vid 
animering av ansikten. 
 
Timing handlar om när rörelser genomförs, vilket har stor inverkan på hur rörelserna 
uppfattas av åskådare. Lasseter använder exemplet att ifall två identiska objekts animeras med 
olika timing så uppfattas objektet med långsammare acceleration som tyngre. Timing 
påverkar även hur vi uppfattar storleken på objekt, då större objekt uppfattas som att de rör 
sig långsammare än mindre objekt. Det finns ett antal olika sätt att rent tekniskt applicera 
detta på digital 3D animation. Principen är densamma som i 2D, men tillvägagångssättet är 
annorlunda. 
 
Anticipation är förberedelsen för en rörelse, vilket kan användas på två sätt. Det första handlar 
om ren fysik, om en fot skall sparka en boll måste benet först dras bakåt för att få kraft till 
rörelsen. Det andra är att en förberedande rörelse ger åskådare tid att förbereda sig för vad 
som kommer att hända. Ifall en karaktär skall plocka upp ett objekt så höjer han först sina 
armar medans han tittar på objektet för att signalera till åskådare att han kommer att göra 
någonting med specifikt det objektet. Det leder undermedvetet åskådarens blick i rätt riktning. 
 
Staging är hur scenen presenteras. Lasseter menar att denna princip appliceras på exakt 
samma sätt inom 3D animation som i 2D animation. Detta handlar om att åskådarens ögon 
måste ledas till rätt ställen på skärmen vid rätt tidpunkt så att animationen tydligt uppfattas. 
Det är viktigt att det enbart är en viktig rörelse på skärmen i taget, ifall det händer många saker 
samtidigt så vet inte ögat vart det skall titta. 
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Followthrough och overlapping action är hur krafter rör sig genom objekt samt att skapa 
assymetri i vad som sker på skärmen. Exempelvis ifall en hand släpper en kastad boll så 
fortsätter handen med rörelsen efter att bollen är släppt. Detta är viktigt att ta hänsyn till för 
att karaktärer skall kännas mer levande och realistiska. 
 
Straight ahead action och pose-to-pose action är de två tillvägagångssätt som används inom 
traditionell 2D animation. Straight ahead action är då animatören börjar med en scen från 
början och animerar framåt. Detta ger ofta mer välgjorda rörelser då animatören enbart 
behöver ta hänsyn till de bildrutor som redan är ritade. Vid användning av pose-to-pose action 
bestäms de viktigaste bildrutorna i en scen först och därefter fylls de återstående bildrutorna 
däremellan i. Fördelen med detta är att det lätt går att testa scenens timing, men det kan vara 
svårt att naturligt fylla i bildrutor mellan två redan förbestämda bilder. Inom 3D animation 
fylls luckor i automatiskt av programmen och animatörer bestämmer endast de viktiga 
huvudposerna på karaktärer och problemet blir istället att modifiera de automatiserade 
poserna till målet animatören är ute efter. 
 
Slow in and out innebär att rörelser har acceleration och deceleration. Ett objekt kan ha mer 
eller mindre acceleration och deceleration men fortfarande behålla samma timing, vilket ger 
rörelsen olika effekter. Då alla bildrutor mellan huvudposer fylls i automatiskt i 3D program 
så finns det en risk att animatören inte har koll på vad som händer mellan huvudposerna och 
interpoleringen kan förstöra animationen. Så länge animatören undan för undan dubbelkollar 
och eventuellt justerar objekts värden mellan dess huvudposer så är detta inget problem. 
 
Arcs innebär att objekt ofta rör sig i cirkulära rörelser och ger animationer ett mjukare 
rörelsemönster som är behagligare att beskåda. Lasseter beskriver att vid snabba rörelser 
inom 3D animation kan arcs automatiskt göras rakare då programmen själva interpolerar 
mellan huvudposer, vilket ofta inte är önskvärt. Detta problem har dock minskat med ny 
mjukvara på senare år jämfört med när artikeln är skriven. 
 
Exaggeration innebär att alla rörelser skall överdrivas. Om en karaktär skall uppfattas som 
ledsen, gör den deprimerad, om en karaktär skall vara glad, gör den överlycklig. Lasseter 
skriver att ifall detta överdrivs för mycket blir scenen orealistisk, men om det används för lite 
kommer karaktären inte att uppfattas som trovärdig. Han beskriver även att överdrift bör 
appliceras assymetriskt, genom att behålla vissa rörelser naturliga och andra orealistiskt 
överdrivna, detta för att förankra rörelsen i verkligheten och samtidigt vara tydlig med vad 
som händer. 
 
Secondary action är någonting som sker på grund av en annan rörelse. Som att håret svajar i 
vinden då en person rör på huvudet eller att en karaktär gäspar samtidigt som den sträcker ut 
armarna. Lasseter menar att en secondary action ska komplettera den huvudsakliga rörelsen 
och får aldrig dra fokus från vad animatören vill att åskådaren skall titta på. 
 
Appeal innebär att åskådarna måste kunna leva sig in i en karaktär. Man måste förstå 
karaktärens synvinkel och ändamål oavsett om det är en hjälte eller skurk och alla rörelser 
skall ha en emotionell vikt bakom sig. Detta kan genomföras både genom karaktärsdesign och 
hur rörelserna är animerade. Det måste finnas en tanke bakom varför karaktären gör det den 
gör och alla rörelser skall vara enhetliga genom scenen. 
 
Personality är oerhört viktigt för de animationer som skall utföras i mitt arbete. Detta innebär 
att ta hänsyn till alla tidigare principer och applicera dem väl för ett önskvärt resultat, så att 
karaktärens personlighet framhävs tydligt. Lasseter skriver att alla karaktärer genomför 
samma rörelse på olika sätt, en äldre man kommer troligtvis att ha lugnare rörelser med mer 
säkerhet jämfört med en ung pojke. 
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Alla dessa principer är viktiga att ta hänsyn till i mitt arbete, framför allt då poängen är att inte 

förlita sig på röstskådespeleri eller ljud, utan enbart använda mig av rörelse i sig för att 

förmedla känslor. 

2.2.2 The Uses and Abuses of Cartoon Style in Animation 

Den här artikeln är skriven av Leslie Bishko (Bishko, 2007), en animatör, certifierad Laban 
Movement Analyst och professor inom animation. Artikelns ändamål är att kritisera och 
problematisera de väletablerade Disneys tolv animationsprinciper som används av 
animatörer världen över samt att presentera Laban Movement Analysis (LMA) som ett 
alternativt arbetssätt. 
 
Bishko menar att Disneys animationsprinciper ofta appliceras på specifika rörelser utan att 
animatören tar hänsyn till vilken inverkan det kan ha på hur animationen uppfattas av 
åskådare och karaktäriseringen kan som följd av detta sakna autenticitet. Hon fortsätter i 
artikeln med att förklara hur det övergripande ändamålet med alla animerade karaktärer är 
att sälja karaktärens trovärdighet samt att autenticitet kan delas upp i två nivåer. Först måste 
åskådare komma över “suspension of disbelief” och alltså bli övertygade om att karaktären 
faktiskt är en levande varelse. Det är först efter det vi kan uppfatta karaktärens avsikter och 
hur de kommuniceras utåt, någonting som är oerhört svårt att genomföra. 
 
Då min undersökning baseras just i animation och konceptet av att ett objekt trovärdigt skall 
förmedla känslor till åskådare, samt att jag som animatör i väldigt stor utsträckning förlitar 
mig på Disneys animationsprinciper så är detta oerhört värdefull information att ta hänsyn 
till. 
 
Delen av artikeln som diskuterar karaktärers autenticitet tar upp två exempel på filmer där 
detta är genomfört i olika utsträckning. Första exemplet nämner filmen Järnjätten (The Iron 
Gigant, 1999) och hur jätten i filmen upplevs som en trovärdig karaktär baserat på hur 
animationen och röstskådespeleriet kompletterar varandra väl. Därefter nämns filmen 
Robotar (Robots, 2005) och hur karaktären Ratchet har överdrivet dramatiska rörelser, men 
karaktärens kontextualiseras i filmen som mörk och negativ, samt att han senare i filmen rör 
sig på ett sätt som bryter hur karaktären representerats fram tills dess. Även här analyseras 
kombinationen mellan röstskådespeleri och hur karaktären är animerad, och dessa två 
aspekter bedöms likvärdigt. 
 

Vanligtvis har animerade karaktärer en röst, om det så är i film eller tv spel, och ifall detta är 

fallet skall karaktärens helhet givetvis analyseras med detta i åtanke. Vad min undersökning 

eftersträvar är dock att skala bort all annan media utöver just animation och se hur väl rörelse 

på egen hand kan förmedla önskvärda resultat. Denna artikel är viktig för mitt arbete som en 

påminnelse att inte förlita sig för mycket på en källa (i mitt fall Disneys animationsprinciper) 

och att våga kombinera dessa teorier med Laban Movement Analysis. Samt att applicering av 

just Disneys animationsprinciper till en överdrift lätt kan ge ett stiliserat slutresultat i form av 

“cartoony” rörelser, vilket kan vara önskvärt men jag bör som animatör vara medveten om att 

det även påverkar karaktärers trovärdighet och kan skapa dissonans mellan de olika 

byggstenar som tillsammans bygger upp säljande karaktärer. Artikeln förstärker alltså 

utgångspunkten att de animationer som skall göras till denna undersökning inte enbart 

grundar sig i Disneys animationsprinciper, utan även baseras i Labans rörelseteori för att få 

ett så bra slutresultat som möjligt. 



 
8 

2.2.3 Recognizing Emotions Expressed by Body Pose: a Biologically Inspired 
Neural Model 

Denna artikel (Schindler, Van Gool och de Gelder 2008: 1-6) beskriver de att traditionellt har 
forskning som behandlar den visuella uppfattningen av mänskliga känslor fokuserat på hur 
väl det går att läsa känslor från ansiktsuttryck, men att nyligen har forskning även börjat rikta 
in sig på emotional body language, alltså hur människors kroppsspråk förmedlar känslor. 
Artikeln syftar att konstruera ett digitalt system som baserat på bilder automatiskt kan 
analysera människors kroppsspråk och sedan dra slutsatser angående deras känslotillstånd. 

 
Artikeln tar upp Paul Ekman (Schindler, Van Gool och de Gelder 2008 se Ekman 1970: 151-
158) som har definierat känslorna ilska, avsmak, rädsla, glädje, ledsamhet och förvåning 
som mänskliga grundkänslor. Ansiktsuttrycken som representerar dessa känslor är liknande 
i alla kulturer världen över och samma ansiktsmuskler används, någonting som har etablerats 
empiriskt genom studier med mänskliga observatörer. Det argumenteras även i artikeln för 
att ifall framtida undersökningar angående kroppsspråkets förmedling av känslor skulle utgå 
ifrån dessa sex känslor så blir det lättare att kategorisera de resultat som analyser ger då det 
enbart finns sex alternativ att välja mellan. Detta bidrar till en snabbare process, även om den 
är mer övergripande. 
 
I artikeln nämns det även att utgångspunkten att kroppsspråket enbart är ett annat sätt för 
människor att förmedla samma känslor som förmedlas genom ansiktsuttryck är ett 
antagande. Det är svårare att uppfatta känslor genom kroppsspråk jämfört med ansiktsuttryck 
då kroppens konfiguration har många fler potentiella poser än vad ansikten har och kroppens 
övergripande form har ett enormt antal potentiella variationer. 
 
Artikeln har använt sig av data som ursprungligen kommer från Tilburg University där 
mänskliga reaktioner till känsloladdat kroppsspråk studerades med mål att kartlägga 
hjärnaktivitet. Datan som används är fotografiska stillbilder av 50 aktörer (34 kvinnor och 16 
män) som poserar sitt kroppsspråk med avsikt att förmedla olika känslor. Alla bilder är tagna 
framifrån där aktörerna är riktade mot kameran, alla bilder har en vit neutral bakgrund. 
Undersökningen som datan kommer från riktar in sig mot de sex grundläggande känslor som 
Ekman (1970: 151-158) listat. Varje aktör agerar sju olika poser; arg, äcklad, rädd, glad, 
ledsen, förvånad och neutral med undantag för två aktörer där det inte finns någon bild för 
ledsen. Figur 1 nedan visar ett bildkollage som används både i denna artikel samt från Tilburg 
Universitys undersökning. 
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Figur 1: Ett exempel från Tilburg Universitys bilder. Känslor är uppvisade genom kroppsspråk framför en vit 
bakgrund. Samma känsla kan förmedlas genom olika poser. 

Då detta kollage av bilder används i både Tilburg Universitys undersökning samt i arbetet som 

denna artikel beskriver så anser jag att den även är lämplig som grund för den del av mitt 

arbete som går ut på att analysera mänskligt kroppsspråk. De poseringar som visas i detta 

bildkollage kommer att användas som referensmaterial för hur kuben skall poseras. 

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

Centralt för detta arbeta är en praktisk undersökning som centreras kring animation och 

kroppsspråk. Animationslära som Disneys animationsprinciper (1995) är extremt viktig 

kunskap att ta vara på för att skapa kvalitativ animation, oavsett ändamål. Dessa principer är 

dock skapade på en tid då digital animation inte fanns och därför är Lasseters (1987) artikel 

en givande handledning för hur denna animationslära skall appliceras med digitala medel. 

Labans rörelseteori (2004) samt artikeln skriven av Leslie Bishko (2007) argumenteras för 

och används som motvikt till Disneys animationsprinciper för att ha en bredare grund att stå 

på inför det praktiska animationsarbetet, så att inte all animationslära bygger på en källa. 

Artikeln Recognizing Emotions Expressed by Body Pose: a Biologically Inspired Neural Model 

(2008) används till den del av undersökningen som handlar om kroppspråk och hur vi 

människor fysiskt representerar Ekmans (1970) grundkänslor. All denna kunskap står som 

grund för arbetets praktiska del. 
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3 Problemformulering  

Människor är känslofulla varelser. De älskar, hatar, har suicidala tankar, depressioner, 
känner skam, hat och lycka. Listan kan göras mycket längre, men poängen är att människor 
känner ett brett spektra av känslor, och även kan fästa sig vid andra levande varelser som 
exempelvis hundar och katter. De kan även fatta tycke för fiktiva karaktärer genom 
exempelvis animerad film, ett påstående som förstärks kontinuerligt baserat på Disney och 
Pixars animerade långfilmer som drar in miljoner år efter år. Alla dessa filmer förmedlar 
dock berättelser med karaktärer som i någon utsträckning har mänskliga eller identifierbara 
drag som armar, ben och ansikten. Även om människors sympati för dessa karaktärer 
förstärks genom bra berättelsetekniker och välgjorda animationer så är karaktärernas 
former designade med specifika ändamål. Inom karaktärsdesign uppfattas skarpa och vassa 
former som ondskefullt, medans mjukare runda former uppfattas som oskyldigt och gulligt 
”Circles are good and triangles are bad” (Ekström 2013, 36). Det går alltså inte i dessa 
långfilmer att uppfatta animationen separat då karaktärsdesignen påverkar hur vi ser på 
karaktärerna. 

 

Vad jag har undersökt är ifall rörelse i sig tydligt kan förmedla känslor till gemene man. Jag 

ämnade att skala bort all form av karaktärsdesign och identifierbara former för att se ifall 

människor kan påverkas emotionellt av enbart animation. 

3.1 Frågeställning 

Baserat på Labans rörelseteori och Disneys animationsprinciper samt vedertagna animerade 

rörelsemönster för respektive känsla, hur kan en så enkel och avskalad modell som en kub 

enbart genom handanimerad rörelse förmedla känslorna sorg och glädje till gemene man? 

3.2 Metodbeskrivning 

För att besvara denna fråga har en undersökning genomförts som går in på hur människor 
förmedlar respektive känslor i form av kroppsspråk. Tanken är att analysen av hur känslorna 
illustreras lägger en grund för hur 3D modellen av kuben kan röra sig för att förmedla 
respektive känsla, samt att Disneys animationsprinciper (1995) och Labans rörelseteori 
(2004) angående efforts appliceras för att förtydliga rörelserna. Känslorna illustreras i form 
av två videoklipp där en kub är animerad att förmedla respektive känsla. I frågeställningen 
används uttrycket handanimerad rörelse vilket jag i detta arbete menar är animation som 
skapas manuellt av en animatör med valfritt verktyg, alltså inte videofilmat material eller 
annan form av inspelad rörelse. Därefter genomfördes en kvantitativ enkätundersökning där 
videoklippen visades ett i taget med ett antal frågor som behövde besvaras för att gå vidare 
till nästa videoklipp. 

3.2.1 Rigga artefakten 

Även om kubens modell är väldigt enkelt utformad så är dess rigg mer komplex. Att rigga en 

3D modell innebär att det placeras ut en benstruktur med hierarki som sträcker sig från 

modellens center och utåt, vid riggning av en humanoid är första benet placerat vid 

bäckenbenet då det ofta är därifrån all rörelse kommer ifrån hos människor. Därefter placeras 

ben ut vid höften, låren, vaderna osv. Ifall låret roteras kommer vaden per automatik att 

påverkas också, men ifall foten roteras kommer inte låret nödvändigtvis att påverkas. Därför 

riggas humanoider med denna struktur, se figur 2. 
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Figur 2: Traditionellt placeras första benet i en rigg för humanoida karaktärer vid bäckenet, markerat med 
orange pil. Därefter placeras påverkande ben ut under bäckenet i en naturlig hierarki baserat på vad som 
kommer att påverkas i vilken ordning. 

Kubens modell riggades med en liknande hierarki. Tanken är att hela modellen skall kunna 

flyttas runt i scenen med mitten av modellens underdel som utgångspunkt. Den skall 

dessutom kunna roteras i alla riktningar, kubens hörn måste kunna dras ut och justeras fritt, 

sidorna måste kunna skalas ned så att modellen pressas ihop och dras ut. Allt detta för att 

kunna applicera Disneys animationsprinciper på modellen i rörelse och därför inge ett tydligt 

och lättläsligt rörelsemönster samt kvalitativ animation. 

3.2.2 Analys 1: Människors kroppsspråk 

Här har bilder med poseringar av människokroppen från Tilberg University analyserats för 

att se de gemensamma faktorer som människorna utgör vid känslotillstånden kuben skall 

representera. Exempelvis har alla som agerar i glada poseringar ett öppet kroppsspråk där 

både armar och ben rör sig utåt från kroppens center, och när de agerar ledsna hänger 

kropparna i både rygg och armar. Detta har återskapas med kuben genom poser som har 

liknande drag. 

3.2.3 Animera artefakten 

Efter att riggen samt analysen av kroppsspråket var genomfört animerades artefakten som 

undersökningens respondenter sedan bevittnade. Två videoklipp animerades där respektive 

videoklipp hade som mål att illustrera känslorna sorg och glädje. Animationernas poseringar 

baseras i den analys som genomförts. Både poserna och rörelserna mellan dessa poseringar 

förstärks och förtydligas genom användning av Disneys animationsprinciper samt Labans 

rörelseteori. 
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3.2.4 Undersökningen 

Sedan konstruerades ett formulär som utformats för att vem som helst oavsett bakgrund eller 

tidigare kunskaper skall kunna besvara. Tanken är att den undersökning som sedan 

genomfördes är formad som så att respondenterna ser ett videoklipp och får därefter ett fåtal 

frågor i stil med ”vilket känslotillstånd upplever du att kuben i videoklippet har?” presenterade 

för sig och därefter ”varför?” så att respondenten får chans till att förklara sin tankeprocess. I 

slutet av formuläret kan en sista alternativ ruta fyllas i med överskriften ”Övriga 

kommentarer” ifall respondenten vill uttrycka sig angående någonting mer övergripande för 

hela undersökningen. Alla dessa frågor kan enbart besvaras med fritext. 

Tanken är att ifall formuläret har för många frågor kommer färre respondenter ha ork att svara 

på frågorna och undersökningen kräver ett högt antal respondenter då den inte riktar in sig 

mot en specifik målgrupp. Fler frågor skulle troligtvis ge en lägre svarsfrekvens men en mer 

detaljerad bild av vad varje respondent tycker och i denna undersökning värderas det högre 

att få svar från många individer. Formuläret delades på Facebook och uppmanades att spridas 

till alla som ville vara delaktiga i undersökningen, inga specifika krav på vilka som fick eller 

inte fick delta. 

3.2.5 Analys 2: Sammanställning av data 

Efter att datan var insamlad sammanställdes den och likt Schindler, Van Gool och de Gelders 

undersökning (2008) delades svaren in i relevanta kategorier. Ifall en respondent har svarat 

”arg”, en annan har svarat ”ilsken” och en tredje ”upprörd” sammanställdes dessa till samma 

kategori då känslotillstånden är snarlika eller synonymer av varandra. Efter att alla svar har 

generaliserades i de olika kategorierna kunde resultatet ses ifall videoklippen lyckats förmedla 

sina tänkta känslor och undersökningens huvudfråga kunde besvaras. 

3.2.6 Problemområden 

En stor nackdel med undersökningen är att då målgruppen var så pass generell blev även 

resultaten generella. 
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4 Genomförande  

4.1 Förstudie 

Hur artefakten i undersökningsfrågans praktiska del animerats skall vara baserat på hur 

Disney animerar respektive känslor, därför krävs en analys som går in på hur Disney animerar 

kroppsspråket på sina karaktärer när de är i respektive sinnestillstånd. 

4.1.1 Sorg 

I filmen Zootopia (2016) finns en scen då Judy, en av filmens huvudkaraktärer, skäms för sitt 

beteende tidigare i filmen och ber om ursäkt till filmens andra huvudkaraktär Nick. 

 

Figur 3: En scen i filmen Zootopia där filmens ena huvudkaraktär ber om ursäkt till filmens andra 
huvudkaraktär. 

Då Judy har betett sig illa och ångrar saker hon sagt tidigare i filmen så framgår det tydligt att 

hon skäms och är ledsen över situationen då hon misstänkt att hennes och Nicks vänskap kan 

ha varit över. I bilden ovan, se figur 3, har Nick förlåtit Judy och hon är på väg mot honom för 

en kram, men det framgår tydligt i scenen att hon är nedstämd, ledsen och går med tunga och 

långsamma steg fram mot Nick. 
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Figur 4: Analys av Judys kroppsspråk. Högersida markerat med grönt, vänster sida markerat med rött, mitten 
markerad med gult, blåa pilar visar riktningen på kroppsspråket och lila pilar visar riktning av blicken. 

I figur 4 ovan har Judys högersida markerats med grönt, hennes vänstersida markerat med 

rött och mitten markerat med gult, detta för att tydligt se hur hennes leder är vinklade. Vid 

närmre analys av Judys kroppsspråk framgår det tydligt att alla hennes lemmar är riktade 

neråt, se blåa pilar som visar riktning. Hennes kroppsspråk är poserat och riktat som att det 

sjunker nedåt mot marken och att kroppen väger mer än vanligt. Detta kan även läsas i hennes 

ögonbryn som är vinklat i en båge nedåt, vilket ser ut som att någonting drar ner ögonbrynen. 

Hennes huvud är även riktat neråt mot marken, se rosa pil i figur 4. 

I filmen Alladin (1992) finns en scen då apan Abu blir ledsen då han bevittnar Alladin ha ett 

raseriutbrott och agerar barnsligt och själviskt, se figur 5. 
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Figur 5: Abu är ledsen över Alladins beteende. 

I filmen är Anden fast i en lampa, och Alladin har lovat att få ut Anden ur lampan. I denna 

scen beslutar Alladin sig för att behålla Anden i lampan för att kunna få mer hjälp av honom i 

framtiden, vilket Anden inte uppskattar. Abu bevittnar denna scen och blir uppenbart 

besviken och ledsen över Alladins beteende. 

 

Figur 6: Analys av Abus kroppsspråk. Högersidan är markerad med grönt, vänstersidan är markerad med rött 
och blåa pilar visar riktning på leder och lemmar. 

I figur 6 ovan är Abus högersida markerat med grönt, vänstersida markerat med rött och blåa 

pilar visar riktning på leder och lemmar. Man kan tydligt se hur öronen och mungipan hänger 

nedstämt, precis som Judys öron i figur 4. Kroppsspråket är även över lag tungt, då Abu 

hänger över fönsterkarmen med avslappnade framben, ingenting i kroppsspråket är stelt eller 

har spänning i sig. Ögonbrynen ser även här ut som att de dras nedåt, höger ögonbryn från 

mitten och vänster ögonbryn ute i sin yttersta kant. 

I Disneyfilmen Inside Out (2015) är majoriteten av huvudkaraktärerna fysiska 

representationer av mänskliga känslor. En av dessa karaktärer är Sadness som alltså är en 

personifiering av just ledsamhet och vemod, en karaktär som är utmärkt att analysera för detta 

syfte. Då karaktären är nedstämd genom hela filmen behövs ingen kontext för scenen i fråga. 
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Figur 7: Sadness poseringar i filmen Inside Out. 

Sadness kroppsspråk är genomgående i hela filmen nedstämt och det ser ut som att hon dras 

ned mot marken. Hennes kropp ser tung ut och blicken är ofta riktad mot marken. 
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Figur 8: En progression av Sadness kroppshållning i en scen i filmen Inside Out. Vågräta orangea linjer visar 
hur kroppen över tid sjunker ihop och närmar sig marken. 

Man kan tydligt se hur Sadness kropsspråk, precis som både Judy och Abu över lag riktas 

nedåt mot marken och både armar och huvud dras inåt mot kroppen. I figur 8 ovan har 

orangea vågräta linjer lagts till för att visa hur kroppen sjunker ihop över tid. 

4.1.2 Glädje 

Filmen Frozen (2013) har en scen där den levande snömannen Olaf sjunger en sång om att 

han vill uppleva en varm sommar då han aldrig gjort det och tycker att värmen på sommaren 

verkar vara så underbart härlig, se figur 9. 

 

Figur 9: Olaf sjunger om sommaren. 
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Även om Olaf uppenbart inte inser att då han är gjord av snö kommer han att smälta så fort 

han utsätts för högre temperaturer och sångnummret i sig har en tragisk innebörd, så agerar 

han glatt och exalterat genom hela låten då det är en livslång dröm han vill skall förverkligas. 

Det må alltså vara en tragisk scen men Olaf utstrålar trots det mycket glädje. 

 

Figur 10: Olafs kroppsspråk. Leder på karaktärens höger sida är markerat med grönt, vänster sida är markerat 
med rött, mitten är markerat med gult. Blåa pilar förtydligar riktningen på karaktärens lemmar och rosa pilar 
visar riktning på muskler i karaktärens ansikte samt blickens riktning. 

Man kan tydligt se hur Olafs kroppsspråk skiljer sig jämfört med karaktärerna som uttrycker 

sorg. Armarna är utåt från kroppen, ansiktet är öppet med mungipor som dras uppåt. Hela 

kroppen är bakåtlutad med bröstet framåt vilket öppnar upp hela kroppsspråket. 

Ögonbrynens mitt dras uppåt och ögonen är helt vidöppna. Man kan även se hur blicken är 

riktad upp mot himlen istället för ned mot marken som Judy i Zootopia (2016). 

Filmen Inside Out (2015) har även karaktären Joy som personifierar glädje. Precis som med 

Olaf är hennes kroppsspråk genomgående expressivt utåt, se figur 11. Bröstet är uppåt och 

öppet, armarna ut från kroppen, stora öppna ögon med ögonbryn som är riktade uppåt. 

Mungiporna dras även utåt och uppåt för att skapa ett stort leende. 
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Figur 11: Karaktären Joys alla lemmar är uppåt och utåt från kroppen, förtydligat med blåa pilar. 

Någonting som både Olaf och Joy har gemensamt är att deras rörelsemönster har stor kontrast 

jämfört med de ledsna karaktärerna. När Disney animerar glada människor är rörelserna ofta 

snabba och kropparna studsar nästan omkring i scenen, medans de ledsna karaktärerna är 

mer statiska och hängiga. När karaktärerna rör sig fort uppfattas de även som lättare jämfört 

med de nedstämda karaktärerna som nästan upplevs väga mer på grund av sina sorger. De 

glada karaktärerna sträcker även på sig och har ett öppet kroppsspråk då bröstet är uppåt och 

framåt, till skillnad från de ledsna karaktärerna som har huvudet och bröstet nedåt. 

4.1.3 Slutsats 

I projektets praktiska del, vid animerandet av ledsamhet med kuben, bör dess animationer 

vara riktade nedåt och kuben bör kännas tung samt ihoptryckt. Ett genomgående tema i alla 

tre filmer som har analyserats dras lemmar inåt och nedåt, karaktärerna ser tunga ut och 

rörelserna är långsamma och ihållande. 
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Vid animerandet av kuben som skall förmedla glädje bör rörelserna vara snabba och det 

behöver inte ligga lika mycket fokus på tyngd och vikt i rörelserna (även om det alltid är 

någonting som måste vara närvarande för att rörelserna skall uppfattas som övertygande 

trovärdiga). Även om själva modellen av en tredimensionell kub inte har en riktning så måste 

den poseras mot en kamera och en sida kommer att synas mer än andra sidor, denna sida 

kommer troligtvis att uppfattas som kubens front. Detta kan även utnyttjas vid animation av 

både glädje och sorg genom att luta kuben ”bakåt” vid lycka, som att den riktar sig uppåt och 

utåt, samt kontrasten att kuben lutar sig ”framåt” vid sorg, som att den sjunker ihop och tittar 

nedåt mot marken. Riggen som skapades för kuben är tänkt att även kunna modifiera kubens 

alla åtta hörn så att de kan roteras och poseras åt olika riktningar. Detta kunde 

förhoppningsvis användas för att förstärka hur kuben sträcker ut sig eller pressas ihop, alltså 

då den agerar glad eller ledsen. 

För att koppla Labans efforts (2004: 129) till respektive känsla är följande synonymt med 

resultaten från denna analys, se tabell nedan. 

GLÄDJE SORG 

Slash Wring 

Punch Press 

Flick Float 

Dab Glide 

 

4.2 Modellera, rigga och skinna kuben 

Kubens 3dmodell är väldigt simpel. Alla sidor är lika stora och en lätt avrundning längs alla 

hörn för att modellen skall uppfattas att vara av lite högre kvalitet, se figur 12. 
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Figur 12: Kubens 3dmodell. 

Efter att modellen var skapad påbörjades riggningsfasen då det byggs upp en benstruktur som 

används för att modifiera och deformera kuben i animation. Först skapades ett ben i 

modellens mitt där längs planet den står på, se figur 13. Detta ben är till för att flytta hela 

kuben och agerar som ett slags bäckenben. 

 

Figur 13: Kubens huvudsakliga ben som används för att förflytta hela modellen placeras ut i mitten längs 
markplanet. Benet ligger där den röda, gröna och blåa pilen möts. 
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Det placerades därefter ut ben som agerar fötter. Detta för att kunna modifiera kubens nedre 

hörn, se figur 14 och figur 15. 

 

Figur 14: Ben som kommer att påverka figurens nedre hörn, markerat med vitt. 

 

Figur 15: Benen som skall påverka modellens nedre hölrn är roterade uppåt, markerat med vitt. 
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Därefter placerades det ut en kedja av fyra ben som var tänkt att agera som kubens ryggrad, 

se figur 16. 

 

Figur 16: Fyra ben till som är tänkt att fungera som kubens ryggrad, markerat med turkos färg. 

Sedan duplicerades benstrukturen för kubens nedre hörn och placerades längst upp i kuben 

för att kunna påverka kubens övre hörn, se figur 17. Benen som skall agera fötter förflyttades 

ned för att vara centrerade jämfört med hörnen, detta upprepades även för de nedre benen 

senare i riggningsfasen, se figur 19. 
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Figur 17: Kubens nedre benstruktur duplicerades och placrades i kubens överdel, detta för att kunna påverka 
kubens övre hörn vid animerande. De näst yttersta punkterna förflyttades även ned för att centreras jämfört 
med kubens hörn från alla sidor (någonting som justerades på de nedre benen i ett senare skede. 

Då benstrukturen var färdig skapades kontroller som skall påverka benen efter önskvärt 

resultat. Först skapades en huvudkontroll som används för att förflytta och rotera hela kuben 

i rymden. Den skapade kontrollen har även en pil som pekar i en riktning, detta är inte för att 

kuben nödvändigtvis skall ha en riktning i sig, men det underlättar vid animerandet ifall 

kontrollerna roteras i scenen så är det lättare att se när kontrollerna är nollställda. Se figur 18. 
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Figur 18: Huvudkontrollen för kuben är placerad i kubens botten och markerat med turkos. 

Därefter skapades kontroller för kubens hörn och de nedre benen flyttades samtidigt upp för 

att centreras längs hörnen, precis som benen i kubens överdel. Det resonerades även att fyra 

ben för ryggraden är överflödigt och det minskades till enbart ett två ben som möts i kubens 

mitt, se figur 19. 
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Figur 19: Kontroller för benen i kubens nedre hörn är skapade. Alla kontroller markerade med gult, 
benstrukturen i blått och kubens 3dmodell i ljusgrått. 

Sedan duplicerades kubens huvudkontroll och placerades i både mitten av kuben samt kubens 

överdel för att kunna påverka de motsvarande benen. Kontrollerna för kubens ben 

duplicerades även och placerades i kubens överdel. 
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Figur 20: Kontroller för kubens ryggrad, överdel och övre hörn är skapade. Kontroller markerat med gult, 
benstrukturen i blått och kubens 3dmodell i ljusgrått. 

Därefter skinnades kuben, vilket innebär att benstrukturen och 3dmodellen kopplas ihop så 

att benen påverkar kuben, se figur 21. Detta steg återupprepas för alla ben i riggen. 
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Figur 21: Skinningsfasen av kuben. I bilden är kubens högra övre ben markerat och hur mycket det påverkar 
modellen visas på modellen där vitt är 100% påverkan, orange 80% påverkan, grönt 50% påverkan, blått 20% 
påverkan och svart 0% påverkan. 

Efter att kuben var modellerad, riggad och skinnad så utfördes ett första poseringstest då 

kuben placerades i en extrem pose för att se hur riggen hanterar det, se figur 22. 

 

Figur 22: Ett första poseringstest med kuben. 

Det framgick att kubens mittenkontroll var problematisk för posering och skapade en oönskad 

kant, se figur 23. 
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Figur 23: Kubens mittenkontroll skapade en oönskad kant vid posering, markerat med röd cirkel. 

På grund av denna oönskade geometri eliminerades kubens mittenkontroll samt leden i 

kubens mitt, se figur 24. 

 

Figur 24: Andra versionen av kuben där mittenkontrollen och dess ben är eliminerade. Kontroller är gula, 
benstrukturen är blå och kubens 3dmodell är ljusgrå. 

Därefter gjordes ett andra poseringstest och kubens 3dmodell deformeras efter väntat 

resultat, se figur 25. 
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Figur 25: Det andra poseringstestet med kuben. 

Kubens var därefter färdig och redo för animeringsfasen, se figur 26. 

 

Figur 26: Den färdiga riggen för kuben. Till vänster är en toppvy och sidovy som visar benstrukturen och 
kontrollerna. I mitten av bilden kan strukturen av kontroller och ben ses i en lista. Till höger syns kuben i 
programmets 3dvy och längst ner i högra hörnet är lagren för riggens olika komponenter. 

Riggen är mycket enkel både i utförande samt i vad den kan göra. Den är kapabel att rotera 

och modifiera alla hörn som kan användas för att simulera ben/armar/öron. Överdelen kan 

roteras och förflyttas separerat från kubens underdel vilket simulerar en slags ryggrad och ett 

axelparti. Dock förflyttas hela kuben när underdelen animeras, så den kan förflyttas i rymden 

som en enhet och kontrollerna är inte helt separerade. Kuben kan pressas ihop och dras ut 

vilket är nödvändigt för att kunna använda sig av bland annat Disneys animationsprincip 

squash & stretch (se kapitel 2.1.1). 

Scenen som kuben animerats i är uppsatt enligt figur 27. 
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Figur 27: Scenen som kuben animeras i. Färgkodade cirklar markerar vart lampor i scenen är utplacerat samt 
vart kameran är i förhållande till scenen. 

Kuben har placerats på ett plan med svartvitt schackmönster för att anknyta den någonstans 

i rymden. Kuben är färgad orange för att det skall vara lätt att kunna urskilja den i scenen. 

Lamporna i scenen är placerade för att skapa ett djup i scenen och förstärka 3d djupet genom 

att belysa de olika sidorna av kuben lite olika så att åskådare lätt kan urskilja vilken sida som 

gör vad och hur kuben roteras och modifieras över tid. Kameran är placerad snett ovanifrån 

kuben för att förstärka scenens djup och för att åskådare ska kunna se tre sidor av kuben 

istället för enbart två om kameran skulle vara poserad mer underifrån. 

4.3 Animera kuben 

Det här kapitlet går in på hur kuben animerats baserat på de teorier som listats i kapitel 2 samt 

de analyser som förklaras i kapitel 4.1.1 och 4.1.2. Över lag i animerandet har den sida som är 

mest synlig för kameran tänkt att representera ett slags ansikte, som kubens framsida. Det gör 

att kuben kan upplevas titta åt olika riktningar och reagera på sin omgivning. Alla de övre 

hörnen är tänkta att representera antingen öron eller händer, de nedre hörnen fötter, och 

mitten av kubens modell behandlas som mitten av kroppen på en människa, då det är den som 

sträcks ut, pressas ihop och behandlar övergången från över och undersida på kuben ifall den 

vrider på sig. 
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4.3.1 Animera kuben – sorg 

För att animera kuben som ledsen har de övre hörnen över lag riktats nedåt och inåt mot 

kroppen. Kubens övre plan är roterat framåt för att det skall upplevas som att den sidan som 

är riktad mot kameran är roterad nedåt. Modellen är även största delen av tiden ihop pressad 

för att uppfattas som hängig och tung. Rörelserna är relativt långsamma och genomgående 

samt fötterna är ut smetade längs marken för att inge ett ledlöst intryck.  

 

Figur 28: Sex bildrutor från animationen då kuben är tänkt att representera känslan sorg. Blåa pilar visar 
hörnens riktning och gröna pilar visar kroppens riktning. 

Följande del är förklarande text till figur 28 med en siffra i början på varje stycke. Siffran 

representerar en förklaring i text till respektive bildruta i figur 28. 

1. Denna del av animationen är en introduktion för att åskådaren skall hinna ta in scenen. 

Ifall det skulle vara mycket rörelse direkt när klippet startar skulle åskådaren troligtvis 

inte hinna uppfatta vad som händer då de slängs in mitt i en scen. Detta är del av 

Disneys animationsprincip Staging. I början av animationen är överkroppen roterad 

framåt, kuben är lite ihop pressad och benen är ut smetade längs markplanet. Kubens 

överdel förflyttas uppåt och nedåt sakta för att simulera en slags lugn andning. Att 

kuben är roterad framåt är någonting som även är genomgående i både Zootopia 

(2016) och Inside Outs (2015) representation av sorg då karaktärerna där lutar sig 

framåt och hänger med kroppsspråket. Labans effort Pressing är närvarande här för 

att ge ett lugnt rörelsemönster. 

 

2. För att starta själva scenen vrider kubens kropp upp sig och roteras åt vänster. Detta 

för att simulera att den hört någonting. För att komplettera detta rör sig även hörnen 

i kubens överdel med snabbare små ryck, detta är tänkt att representera öron på djur 

när de lyssnar efter någonting och öronen gör många snabba små justeringar. Att 

kroppen dessutom roteras upp förstärker det som senare händer i bildruta 3 och 4 då 

kroppen nu dras ut för att senare pressas ihop ännu mer. Att kroppen dras ut innan 

den sjunker ihop är en förberedande rörelse, detta är del av Disneys animationsprincip 
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Anticipation. Dock hålls de resterande hörnen på kuben i en nedåt riktning för att inte 

släppa den ”ledsna känslan”. Rörelsen är direkt i och med att kuben roterar sig mot ett 

specifikt mål, snabb samt lätt och kan därför förklaras med Labans effort Dabbing. 

 

3. Kroppen sjunker sakta ihop för att illustrera en djup suck, som att kuben blir besviken 

över vad den tidigare hörde. De nedre hörnen pressas ut ännu mer som att 

kroppsspråket blir allt mer ledlöst och oengagerat samtidigt som de övre hörnen 

roteras nedåt igen. Det övre planet roteras även tillbaka fram igen så att det ser ut som 

att blicken sänks. Denna rörelse kan antingen förklaras med labans effort Floating 

eller Pressing då rörelsen onekligen är ihållande och långsam, men även om 

överkroppen rör sig relativt linjärt och direkt nedåt mot en punkt så uppfattas det inte 

som viktigt för kuben att den landar just där den landar, och kan därför i det här fallet 

vara antingen eller beroende på hur åskådaren uppfattar situationen. 

 

4. Kuben roterar tillbaka sig till att vara riktad framåt igen med hela kroppen. Benen drar 

även in sig mot kroppen av kuben, likt Abu och Sadness armar i Alladin (1992) och 

Inside Out (2015). De övre hörnen är fortfarande riktade nedåt. 

 

5. Mot slutet av animationen sträcker kuben på sig samtidigt som den roterar överdelen 

fram och tillbaka, detta för att simulera en ”nej -rörelse” med huvudet. Armarna och 

benen sträcker lite på sig för att förbereda sig för ännu en suck, åter igen 

animationsprincipen Anticipation. Tanken här är även att det ska se ut som att kuben 

spänner kroppen för att i nästa fas släppa all kontroll. Rörelsen är ihållande, direkt och 

långsam och alltså åter igen Labans effort Pressing. 

 

6. Precis i slutet av animationen sjunker kroppen snabbt ihop och de övre hörnen av 

kuben är animerade med mycket followthrough för att upplevas som ledlösa och 

hängiga utan någon som helst spänning i sig. De nedre hörnen pressas även ut längs 

marken och kubens kroppsspråk är tänkt att förmedla total ledlöshet. Den ledlösa 

rörelsen är snabb och flexibel, och förklaras alltså med Labans effort Flicking. 

4.3.2 Animera kuben – glädje 

Denna animation utgår från samma scen med samma ljussättning och positionering, detta för 

att undersökningens fokus ligger på animation och inte scenen i sig. Det kan göras argument 

för att kameran kan positioneras annorlunda då Staging är en av Disneys 

animationsprinciper. Dock skulle en annan Staging i scenen ta bort en del av undersökningens 

vetenskapliga trovärdighet då en annan kameravinkel, annan färg på kuben, annan scen och 

annan ljussättning förstärka det uppfattade känslotillståndet för tydligt och fokus skulle inte 

längre ligga på just kubens animerade rörelser. 

Då animationen har animerats för att förmedla känslotillståndet glädje har kubens upplevda 

framsida varit genomgående roterad uppåt och kubens kropp utsträckt för att försöka spegla 

att kuben sträcker på sig och ”trycker fram bröstet” likt hur Olaf och Joy är animerade av 

Disneys animatörer. Baserat på denna undersöknings tidigare rörelseanalys är kubens 

rörelser här snabba och direkta. De nedre hörnen är även positionerade som att kuben står på 

tå, detta för att sträcka ut kroppen och göra kuben längre och det inger över lag ett piggare 

intryck. 
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Figur 29: Fem bildrutor från animationen då kuben är tänkt att representera känslan glädje. Blåa pilar visar 
hörnens riktning och gröna pilar visar kroppens riktning. 

Följande del är förklarande text till figur 29 med en siffra i början på varje stycke. Siffran 

representerar en förklaring i text till respektive bildruta i figur 29. 

1. I animationens introduktion är kubens kropp uppskjuten och de nedre hörnen är 

riktade nedåt för att ha kontakt med markplanet. Kroppen är utsträckt och är högre än 

vad den är bred, de övre hörnen är riktade uppåt och ett av de (mot kameran sett) bakre 

övre hörnen roteras fram och tillbaka i en snabb och upprepande sekvens. Tanken med 

att det bakre hörnet roteras fram och tillbaka är att det skall representera svansen på 

en hund som ofta viftas när den visar glädje, och för att det konstant skall vara någon 

slags snabb rörelse i kuben som påminner åskådaren att kuben är glad, detta är 

användning av Labans effort Flicking. Kuben är utsträckt uppåt och hörnen är vinklade 

uppåt för att visa på att kuben har mycket energi som vill komma ut. 

 

2. Kuben roteras åt vänster och sträcker ännu mer på sig, som att den ser någonting 

hända utanför bild. Vid övergången då kuben roteras och sträcks ut används Disneys 

animationsprinciper Squash & Stretch samt Followthrough för att rörelsen skall 

kännas mjuk och naturlig. Kroppen pressas först ihop för att ge Anticipation till att 

den skall sträcka på sig, hörnen sjunker även ihop men med en liten fördröjning efter 

att kroppen börjar sträcka på sig för att ge en fin Followthrough. När detta händer 

slutar det bakre hörnet att vifta fram och tillbaka och kroppen blir över lag relativt stel 

som att kuben är fokuserad på vad den just bevittnar. Strax därpå börjar dock det bakre 

hörnet att vifta igen för att visa på glädjen av det den ser. Ännu ett sätt att här 

representera Labans effort Flicking är att kubens övre sida börjar guppa upp och ned, 

som att det finns mycket energi och glädje som vill komma ut. 
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3. Kuben vänder sig här mot kameran i en liknande rörelse med samma tänk som i 

bildruta 2. Skillnaden är dock att kuben ser åskådaren och tanken är att det som 

händer i följande bildruta skall vara en välkomnande gest för åskådarna. 

 

4. Här sträcker kuben på sig lite mer och viftar ett av hörnen som är riktade mot kameran 

fram och tillbaka för att illustrera att den vinkar till åskådarna. Detta är tänkt att vara 

en välkomnande gest som gör att åskådarna tycker om kuben mer än om de bara 

bevittnar vad som sker på skärmen. Åskådaren tar istället del av scenen. 

 

5. Mot slutet av animationen går kuben ner i en mer normal positionering. Den står 

fortfarande på sina nedre hörn och är inte pressad mot marken med hela undersidan 

och hörnen är mer rakt positionerade. Det bakre hörnet viftar hela tiden fram och 

tillbaka även här, och kubens överdel dras i snabba rörelser framåt, åt sidan, roteras 

lite på sig och hittar lite olika poser över ett par sekunder. Denna sektion av scenen 

använder sig fortfarande av Labans effort Flicking. Att överdelen hittar olika poser och 

har snabba övergångar till dem är tänkt att simulera ett ögas rörelse som tittar på sin 

omgivning och är nyfiken på vad som sker runt omkring sig. 

4.4 Enkäten 

Undersökningen som har genomförts är tänkt att vara kvantitativt fokuserad utan en specifik 

målgrupp i åtanke. Motiveringen bakom detta grundas i att även om filmerna primärt 

presenteras och marknadsförs till barn även beskådas och uppskattas av vuxna, samt att en 

bredare målgrupp öppnar upp antalet potentiella respondenter och bör ge en högre 

svarsfrekvens. Då enkäten kan besvaras av människor i alla åldrar måste frågorna hållas enkla 

och tydliga så att respondenten förstår vad denne skall göra. Ett annat val vid skapandet av 

enkäten var att hålla den så kort som möjligt för att undvika att respondenter blir uttråkade 

och inte slutför enkäten. Enkätens frågor bör icke vara ledande frågor i stil med ”Vilket 

känslotillstånd upplever du att kuben har i videon?” då det direkt gör att respondenten börjar 

analysera och leta efter det animerade känslotillståndet. Dock måste svaren på frågorna 

givetvis kunna användas för att besvara undersökningens kärna, hur kuben skall animeras för 

att reflektera känslotillstånden glädje och sorg. Alla frågor som ställts kunde enbart besvaras 

i fritext, detta åter igen för att undvika att frågan tydligt leder respondenten till att leta efter 

det undersökningens huvudfråga, förhoppningen var att respondenter nämner kubens 

känslotillstånd trots att frågan inte direkt behandlar det ämnet. 

Efter att alla svar samlats in sammanställdes de i olika kolumner. Ifall en respondent har 

nämnt att kuben ”är ledsen” och en annan respondent skriver att kuben ”är nedstämd” har 

båda placerats i kategorin Sorg. Ifall en respondent inte nämnde kubens känslotillstånd 

hamnade svaret i kategorin Icke relevant data. 

4.5 Pilotstudie 

Innan den färdiga enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie som ett test för att se ifall 

de tänkta frågorna fungerade. Detta var ett första test som användes som mall till den 

huvudsakliga undersökningen och potentiella ändringar kunde komma att genomföras 

däremellan. Målet med pilotstudien var att få svar från 10 respondenter, analysera insamlad 

data och därefter använda den samlade informationen till att skapa undersökningens riktiga 
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enkät. Pilotstudien skickades enbart ut till 10 vänner som inte visste exakt vad 

undersökningen gick ut på. 

4.5.1 Enkät 

Enkäten är skapad i Google Forms och har uppdelats i fyra sektioner. Första sektionen består 

av en titel och övergripande presentation av vad som kommer att vara med i enkäten. Det står 

vad undersökningen är del av, antalet frågor som kommer att behöva besvaras, en 

uppskattning på hur lång tid undersökningen tar samt vad som förväntas av respondenten. Se 

figur 30. 

 

Figur 30: Pilotundersökningens första sektion. 

Därefter presenteras första videon där kuben är tänkt att återge känslan sorg. Överst finns en 

kort förklaring om vad sektionen innehåller. Därefter presenteras videoklippet i form av en 

inbäddad länk från YouTube där klippet är uppladdat. Under klippet finns även en kort text 

som förklarar att respondenten kan öppna klippet på YouTube och där ha större kontroll över 

uppspelningsalternativ. Sedan presenteras sektionens första fråga som lyder ”Vad upplever 

du att kuben gör i videon? Håll svaret så övergripande och kort som möjligt.”. Därefter 

presenteras fråga två som lyder ”Vad baserar du svaret i föregående fråga på?”. Dessa frågor 

är tänkta att komplettera varandra. Tanken är att respondenten ser videoklippet, uppfattar att 
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det sker någon form av berättelse i klippet och att kuben i det här fallet är nedstämd. Sedan 

uppskattas det att oavsett hur respondenten besvarar frågorna kommer hen att poängtera 

kubens känslotillstånd baserat på hur kuben är animerad. Se figur 31. 

 

Figur 31: Pilotundersökningens andra sektion. 
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Enkätens nästa sektion är identisk med föregående, enda skillnaden är att den refererar till 

videoklippet med kuben som är animerad att förmedla känslotillståndet glädje. Se figur 32. 

 

Figur 32: Pilotundersökningens tredje sektion. 
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Sista sektionen i pilotundersökningen är enbart ett tack till respondenten för att denne deltog 

i undersökningen samt en knapp för att lämna in svaren och avsluta undersökningen. Se figur 

33. 

 

Figur 33: Pilotundersökningens fjärde och sista sektion. 

4.5.2 Resultat 

Pilotundersökningen mottog 12 respondenter vilket är en mycket god grund för att se hur 

frågorna fungerar. Svaren från undersökningen har sammanställts och kan ses i figur 34 samt 

35. 
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Figur 34: Resultat från pilotstudie Del A Fråga 1/2. 

 

Figur 35: Resultat från pilotstudie Del B Fråga 1/2.  

Frågornas utformning verkar fungera väl då endast en av respondenterna inte nämnde kubens 

känslotillstånd i relation till första videon och två inte nämnde det i relation till andra videon. 

Alltså är 21/24 svar brukbara och frågorna kommer att kunna användas till den stora 

undersökningen. 

Nedan är ett par citat från Del A: Fråga 2/2 ”Vad baserar du svaret i föregående fråga på?” 

alltså relaterat till videon då kuben är tänkt att återspegla Sorg. 

”Dem två hörnen på framsidan ser ut som ögonbryn som går ner. Ser ledset ut.” 

Del A: Fråga 1/2 - Vad upplever du att kuben 
gör i videon? Håll svaret så övergripande och 

kort som möjligt.

Sorg, 11 Icke relevant data, 1

Del B: Fråga 1/2 - Vad upplever du att kuben 
gör i videon? Håll svaret så övergripande och 

kort som möjligt.

Glädje, 10 Icke relevant data, 2
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”Kubens rörelsemönster och hur det efterliknar ett mänskligt rörelsemönster som 

skulle uppleva samma sak.” 

”Kubens siluett formas liknande ett par ledsna ögonbryn. Sträcker på sig, ser 

"hoppfull" ut men sjunker sedan ihop igen = besviken. Ser ut som en ledsen hund med 

hängande öron.” 

Nedan är ett par citat från Del B: Fråga 2/2 ”Vad baserar du svaret i föregående fråga på?” 

alltså relaterat till videon då kuben är tänkt att återspegla Glädje. 

”Återigen sättet som kuben rör sig på. Rörelserna känns bekanta och jag tycker de 

påminner om en glad hund, som sagt. Kuben "skakar på svansen" och "tittar" upp.” 

”Den rör sig som en hund, viftning av svans indikerar att den uttrycker positiva 

känslor” 

De analyser som genomfördes på hur Disney har animerat sina karaktärer för att återspegla 

känslorna är även de element som respondenter har kommenterat på, vilket är en indikation 

att det fungerar som tänkt. Detta diskuteras mer djupgående i rapporten efter att den stora 

undersökningen har presenterats. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

En kvantitativ undersökning baserad på förstudien har genomförts. Förstudien fungerade bra 

och de enda justeringar som gjordes var den första presentationen, se figur 30, där allting som 

refererade till att studien är just en pilotstudie editerades bort. Hur den slutgiltliga enkätens 

första sida presenteras kan ses i figur 36 nedan, resten av enkäten var identisk med hur 

pilotstudien var utformad. 

 

Figur 36: Förstasidan av studien. 

Enkäten var öppen för att ta emot svar i fem dagar mellan datumen 2017/04/24 till 

2017/04/29. Enkäten skickades ut på en Facebooksida med studenter från utbildningen 

kursen är del av samt delades på min privata profil på Facebook och jag uppmanade vänner 

att sprida undersökningen vidare. När enkäten stängdes hade 84 respondenter svarat. 

Då ingen fråga i enkäten hade förbestämda svarsalternativ utan enbart svar i form av fritext 

med förhoppning om att respondenterna skulle nämna vilket känslotillstånd de uppfattar att 

kuben har i respektive video har varje enskilt svar analyserats och svaren har fördelats inom 

tre olika kategorier. 

Förväntat svar är då respondenten har nämnt att kuben förmedlar en känsla som är relevant 

till den tänkta känslan. För videon som är tänkt att förmedla sorg har följande nyckelord 

accepterats som relevanta svar: 

• Ledsen 

• Deppig 

• Besviken 

• Nedstämd 
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• Bedrövad 

• Deprimerad 

• Uppgiven 

• Förkrossad 

• Sorg 

• Bedrövar 

För videon som är tänkt att förmedla glädje har följande nyckelord accepterats som relevanta 

svar: 

• Positiv 

• Glad 

• Exalterad 

• Uppspelt 

• Lekfull 

• Sprallig 

• Skrattar 

• Entusiastisk 

• Vill leka 

De ord som accepterats som relevanta svar baseras primärt på synonymer som dyker upp vid 

sökning på glädje samt sorg på hemsidan synonymer.se (Sveriges Största Ordbok – 

synonymer.se). Hemsidan samlar synonymer från Folkets Synonymlexikon Synlex (2005), 

SALDO (2015) samt Bonniers Synonymordbok (Walter, 2012) skriven av Göran Walter. I de 

fall då respondenter till enkäten nämner ord som inte dykt upp i sökningen av Sorg och Glädje 

placeras de i antingen förväntat svar, icke relevant data eller oförväntat svar baserat på en 

personlig bedömning. 

Icke relevant data är då respondenten inte har nämnt någonting som har med kubens 

känslotillstånd att göra. Exempelvis kommentarer som ”Kuben tittar sig omkring som att den 

skulle söka efter något”. 

Oförväntat svar är då respondenten har skrivit en känsla som inte är relevant till den tänkta 

känslan. Exempel på detta är relaterat till videon sorg där en respondent har skrivit ”ÄR 

RÄDD och lite ensam”. Även om rädd och ledsen båda två är negativt laddade känslor så är de 

inte synonyma med varandra och videon är tänkt att illustrera specifikt en av dem. 

5.2 Resultat av undersökning 

Videon som är tänkt att representera sorg fick följande resultat, se figur 37. 



 
44 

 

Figur 37: Resultat på videon som är tänkt att representera sorg. 

Videon som är tänkt att representera glädje fick följande resultat, se figur 38. 

 

Figur 38: Resultat på videon som är tänkt att representera glädje. 

5.3 Analys av utfall - Sorg 

Att 55 av 84 respondenter har svarat någonting som kan förknippas med glädje samt att 25 av 

84 respondenter inte har nämnt något känslotillstånd alls är ett mycket bra utfall. De som inte 

nämnde något känslotillstånd kan mycket väl ha uppfattat ett känslotillstånd men helt enkelt 

inte skrivit om det i sina svar då frågan inte behandlade det specifikt. Det var väntat att det 

skulle komma in icke relevant data och 29.8% av alla respondenter är ett okej resultat. Det är 

mer intressant att diskutera de återstående fyra respondenter som har skrivit andra 

känslotillstånd. De fyra oförväntade svaren på Del A listas alla nedan, först Fråga 1/2, alltså 

förklaring av vad som händer i videon och sedan fråga 2/2, alltså själva motiveringen till 

svaret. 
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 Del A: Fråga 1/2 Del A: Fråga 2/2 

Oförväntat svar 01: ÄR RÄDD och lite ensam Hur den kollar runt, tittar 

ner 

Oförväntat svar 02: På första titt såg det ut som 

den står vänd ifrån 

åskådaren, vänder sig åt 

vänster (även åskådarens 

vänster) och kollar neråt. 

Men vid närmre titt, i 

separat youtube fönster, ser 

jag det som att den är näst 

intill helt utan hopp, vänder 

sig om, ser något som väcker 

aningens mer hopp, men 

inser att den hade fel, vänder 

sig tillbaks, och försöker 

skaka av sig den obehagliga 

känslan. 

Kuben verkar andas, och 

rörelserna får mig att se 

känslor i den och 

sympatisera med den. 

Oförväntat svar 03: Tittar sig omkring. Blir 

förvånad, blir lite rädd och 

orolig 

Den sträcker ut och krymper 

ihop 

Oförväntat svar 04: Jag upplever att kuben ser 

sig omkring lite hoppfullt, 

sen suckar/skäms och andas 

tungt/pulserar. 

”Kroppspråket” hos kuben. 

 

Både svarsperson 1 och 3 har uppfattat kuben som att den är rädd. Detta är troligtvis då ledsen 

och rädd båda två är negativa känslor som kan illustreras på liknande sätt. Utan att genomföra 

en djupare analys kan jag föreställa mig att en rädd människa försöker göra sig liten, drar ihop 

kroppen och hänger med kroppsspråket, precis som jag försökt förmedla ledsamhet i videon. 

Dock tror jag att ett kroppsspråk hos någon som är rädd antingen är snabbare som att 

personen tittar sig omkring i alla olika riktningar då den söker efter vad som gjort den skärrad 

eller att en hyperventilerar, eller så är kroppsspråket helt stilla som att personen i fråga 

försöker göra sig osynlig för sin omgivning. Rörelserna som jag animerat är långsamma och 

ihållande, vilket inte stämmer överens med dessa två variabler, men med tanke på att enbart 

2 av 84 respondenter specifikt nämnt känslan rädd  samt att rädd och sorg ligger rätt så nära 

varandra anser jag fortfarande att min representation av sorg är lyckad. 

Jag skulle dessutom motivera att orolig skulle animeras med snabbare och ettrigare rörelser 

men fortfarande behålla kroppsspråket inåt och sänkt huvud. Känslan skam känns dock som 

att det har ett väldigt liknande kroppsspråk med ledsen men jag skulle ändå placera känslan i 
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sig utanför sorg. Animationsmässigt är det alltså svårt (men givetvis inte omöjligt) att separera 

de två. 

5.4 Analys av utfall – Glädje 

Här har 42 av 84 respondenter skrivit förväntade svar, 31 av 84 respondenter inte nämnt 

kubens känslotillstånd alls samt 11 av 84 respondenter har nämnt andra känslotillstånd än det 

tänkta. Resultatet är tydligt sämre än från första videon och även här är det mer intressant att 

analysera de oförväntade svaren. Ett urval av de oförväntade svaren på Del B listas nedan, 

först fråga 1/2 och sedan fråga 2/2. 

 Del B: Fråga 1/2  Del B: Fråga 2/2 

Oförväntat svar 01: Är rädd eller ivrig Rädd för att det ser ut som 

att den skakar, ivrig eftersom 

den viftar lite på baken vilket 

påminner mig om hur en 

hund viftar på svansen 

Oförväntat svar 02: Kuben är rädd för något i 

närheten och tittar sig 

omkring. 

Kuben darrar som om den är 

skrämd och vrider på 

överdelen åt olika håll. 

Oförväntat svar 03: Tittar sig omkring av rädsla Kuben ser ut att skaka 

Oförväntat svar 04: Kollar sig omkring nervöst. De plötsliga vändningarna 

och de små skakningarna 

indikerar stress eller 

osäkerhet. 

 

Ett genomgående tema i nästan alla av de oförväntade svaren är att de uppfattar rädsla i 

videon. Kuben har snabba rörelser och vickar på ett av sina hörn, vilket var tänkt att illustrera 

hur en hund viftar på svansen (precis som respondenten under oförväntat svar 01 har skrivit). 

Dock har ett flertal respondenter registrerat detta mer som ett nervöst kroppsspråk snarare 

än ett glatt sådant. En rädd och/eller nervös person har troligtvis också snabba rörelser, men 

jag skulle ändå tro att rörelserna inte skulle vara så linjära som de är i min video. I videon har 

jag animerat kubens ena hörn att pendla fram och tillbaka mellan två specifika positioner, ifall 

jag skulle animera rädsla skulle dessa positioner och timingen mellan hur kuben svänger 

troligtvis variera för att förmedla en osäkerhet i rörelsen. En annan aspekt som troligtvis hade 

animerats annorlunda av mig är hur kubens överdel är roterad. Hörnen är roterade uppåt, 

hela överkroppen är utdragen och överdelen är vinklad bakåt för att illustrera det öppna och 

självsäkra kroppsspråket som exempelvis Olaf gör i Frozen, se figur 10. För att illustrera rädsla 

hade jag troligtvis roterat ned kubens överdel och gjort ett mer ihop pressat kroppsspråk, men 

rörelserna skulle vara kvicka och opålitliga. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studies huvudsakliga fokus har varit att analysera hur Disney har animerat 

representation av känslor i sina karaktärer och med hjälp av den analysen animera en ytterst 

simplistisk modell, i det här fallet en kub, att förmedla känslorna sorg och glädje. Först 

förklaras grundprinciper inom animation och två skilda teorier angående hur bra rörelse kan 

skapas och analyseras, dessa teorier baseras på böckerna The Illusion Of Life (1995) samt 

Laban For All (2004). Två vetenskapliga artiklar, The Uses and Abuses of Cartoon Style in 

Ainimation (2007) av Leslie Bishko samt Principles of traditional animation applied to 3D 

computer animation (1987) av John Lasseter som väger dessa teoriers för och nackdelar har 

även använts för att både stärka samt problematisera användning av dem. Därefter har 

karaktärer från stillbilder tagna ur Disneys filmer har analyserats utifrån kroppsspråk, hur 

lemmar är riktade samt hur kroppen är positionerad. Bildsekvenser har även analyserats för 

att se hur kroppen och dess lemmar förändras över tid. Efter att analysen genomfördes 

skapades en enkel modell och rigg av en kub i programvaran Maya som sedan användes för 

att animera två videoklipp som skall representera respektive känsla. Därefter genomfördes en 

pilotstudie som besvarades av 12 respondenter, pilotstudien var lyckad och resultatet var 

ungefär som väntat. Sedan skapades den huvudsakliga enkäten som skickades ut på ett flertal 

Facebook kanaler. Enkäten besvarades av 84 respondenter, en av videorna hade 4 av 84 

oväntade svar, den andre hade 11 av 84 oväntade svar. Ett urval av dessa svar har analyserats 

och slutsatser har dragits angående varför de respondenterna uppfattat andra känslor än de 

som försökte illustreras. Slutsatsen som drogs är att det är fullt möjligt att förmedla känslor 

genom animation på en simplistisk modell, men det är en stor utmaning att genomföra de 

tänkta känslorna med övertygelse. Majoriteten av respondenterna läste in känslor i 

animationerna som gjordes, men i några fall var det inte den tänkta känslan som uppfattades. 

6.2 Diskussion 

Undersökningen har inte varit problemfri. En problematisk del av undersökningen är antalet 

respondenter som medverkade i den genomförda studien. 84 respondenter är inte ett 

tillräckligt högt antal respondenter för att studien skall ha god vetenskaplig grund ifall det 

antalet ställs i förhållande till hur många människor som lever i västvärlden och regelbundet 

är i kontakt med animerade figurer. Den bakgrund som animationerna baseras på är även en 

ytlig sådan som saknar vetenskapligt djup. Animationerna som är skapade är baserade på 

analyser av rörelser som finns i Disneyfilmer samt hur Disney förmedlar känslor till sina 

åskådare via sina figurer. Arbetet skulle ha en stabilare vetenskaplig grund ifall kroppsspråket 

hos människor hade analyserats och ställts i relation till hur Disney animerar sina karaktärer. 

Dessa aspekter övervägdes i projektets tidigare steg, men förkastades för att hålla projektet till 

en hanterbar nivå som dessutom kändes relevant för kursen som arbetet är utfört i. 

Animation i sig är även en konstform, vilket innebär att varje enskild animatör har en egen stil 

och två animatörer med exakt samma specifikationer för vad som skall genomföras kommer 

att leda till olika resultat. Detta brukar motverkas i större företag med högre budget genom att 

olika personer arbetar iterativt med samma animation samt att en person har rollen som 

regissör och drar olika animatörers arbete mot en gemensam stil för att minimera ett spretigt 
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slutresultat. Denna undersökning har enbart haft en person som skapat animationerna och 

inte använt sig av någon sekundär källa utöver de analyser som genomförts. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat hur respondenterna tolkat det som sker i de 

respektive animationerna är att kuben är färgad orange. Motiveringen bakom färgen var att 

ge kuben en kontrast mot bakgrunden och golvet som den står på samt att det var själva 

animationen som skulle analyseras och tolkas, inte färglära. Dock kan färgen ha påverkat 

uppfattningen av känslotillståndet hos respondenterna. 

6.3 Framtida arbete 

För att ta detta arbete vidare skulle det behöva stå på en bredare vetenskaplig bas. Fler och 

mer djupgående analyser av animation skulle behöva genomföras och jämföras med analyser 

av mänskligt och eventuellt animaliskt kroppsspråk för att framställa en slags universell syn 

på hur dessa känslor representeras världen över. En kub har enbart sex sidor vilket i sig är en 

ytterst simplistisk modell, men även det skulle kunna skalas av mer och animationerna skulle 

kunna appliceras på exempelvis en cylinder som har än färre sidor för animatören att använda 

sig av, eller en sfär som till synes inte har några sidor som kan vändas och vridas åt olika håll. 

En fördel med kuben som modell är att dess hörn är tydliga punker som kan modifieras till att 

efterlikna olika ändar som händer, ben, öron, huvud. En sfär har inte lika tydliga former i sig 

som kan användas på samma sätt. Som nämnts tidigare i diskussionsdelen skulle 

animationerna i sig troligtvis till sin fördel se annorlunda ut ifall fler animatörer hade 

samarbetat för att skapa videorna. Detta skulle minimera personlig stil i själva animationen 

och lett till en mer universal animationsstil som recenserats och validerats av flera personer. 

Målet med den enkät som skapats för just denna undersökning var att hålla den så kort och 

relevant som möjligt. Resonemanget var att enkäten troligtvis skulle nå ett högre antal 

människor ifall antalet frågor hölls så lågt som möjligt då respondenter inte skulle börja svara 

på enkäten men sedan lämna den innan de gått igenom alla frågor då de tröttnar. Ifall 

undersökningsformen fortfarande skulle vara en kvantitativ undersökning i form av en enkät 

skulle den mycket väl kunna utökas till att inkludera frågor som respondenternas ålder och 

kön, deras erfarenhet av att bevittna animation, deras yrkesområde, deras geografiska plats 

etc. Animation uppfattas olika i olika delar av världen, den största skillnaden är att ställa 

västerländsk animation mot de stilar som finns i Asien. Respondentens bakgrund kan alltså 

påverka dess uppfattning om animationerna. Arbetet kan även vinklas åt andra hållet med en 

mer kvalitativ undersökning där ett flertal frågor ställs i form av intervjuer då respondenterna 

kan se videon ett flertal gånger och deras resonemang för varför de uppfattar animationerna 

som de gör kan tolkas djupare. Detta skulle troligtvis ge en mer detaljerad bild av varför de 

uppfattar de känslor de gör, men antalet respondenter skulle minska drastiskt. 
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Appendix A -  Kvantitativ undersökning 
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Appendix B -  Resultat av studie 

Datum 
och tid vid 
svar 

Del A: Fråga 1/2 
- Vad upplever 
du att kuben gör i 
videon? Håll 
svaret så 
övergripande och 
kort som möjligt. 

Del A: Fråga 2/2 - 
Vad baserar du 
svaret i föregående 
fråga på? 

Del B: Fråga 
1/2 - Vad 
upplever du att 
kuben gör i 
videon? Håll 
svaret så 
övergripande 
och kort som 
möjligt. 

Del B: Fråga 2/2 - 
Vad baserar du 
svaret i 
föregående fråga 
på? 

Övriga 
kommentarer 
(valfritt): 

4/24/2017 
9:12:55 

Ledsen, trött mänskligt kroppspråk Rädd/excited mänskligt 
kroppspråk and 
wiggles 

Noice 

4/24/2017 
9:17:56 

Den är ledsen. Rörelserna. 
Mestadels överdelen 
som viker sig. 

Den väntar 
ivrigt på 
någonting. 

Sättet den vrider 
på sig och de 
snabba 
rörelserna.  

4/24/2017 
9:21:42 

Kuben är neutral 
tills den ser en 
person, den blir 
glad och har 
förväntningar 
men får negativ 
respons. Därav 
vänder den sig 
och "deppar 
ihop" Den sista 
ihopsjukningen 
vill kuben visa 
extra starkt att 
den blev deppig.  

Mänskliga 
rörelsemönster och 
reaktioner i olika 
sammanhang.  

Kuben befinner 
sig vid en 
folkmassa och 
är positiv och 
glad. Den vill 
hälsa på så 
många 
människor som 
möjligt. Dessa 
människor är 
troligtvis längre 
än kuben själv 
då den sträcker 
på sig. 

Precis som 
tidogare. 
Mänskliga 
rörelsemönster i 
ett sammanhang. 
Dessa känns 
överdrivna så 
tänker lite på ex. 
Disney och den 
flygande mattan 
från Aladdin. 

Bra enkät! :D och 
söt kub ^^ 

4/24/2017 
9:34:24 

Ser sig om och 
blir förtvivlad över 
att någonting 
saknas. 

Det är så jag tolkar 
kubens rörelser och 
uttryck. 

Ser sig om 
nyfiket och 
förväntansfullt. 

Tankarna drogs 
mot en nyfiken 
hund som viftar 
med svansen.  

4/24/2017 
9:48:47 

Chillar, sen 
hör/ser något, blir 
nyfiken, sen 
besviken. 

Förmodligen för 
mycket Disney. Det 
är känslan 
animationen 
förmedlar till mig. 

Vinkar och är 
glad! Den får 
mig att tänka på 
en hund. 

Förmodligen 
animerad film, 
videon känns 
"pixar-ig".  

Nice animationer! 

4/24/2017 
9:50:50 

Väntar på något 
men blir besviken 

Den tittar upp som 
om någon kommer 
men sjunker sen ihop 
igen, hörnen 
("öronen") vinklas 
nedåt, kuben liksom 
sätter sig ner tungt. 
Känns som en hund. 

Är exalterad, 
vinkar lite mot 
kameran, tittar 
runt på allt 
spännande 

Känns åter igen 
som en hund, 
bakdelen på 
kuben viftar (som 
en svans), den 
liksom sträcker på 
sig, tittar ivrigt 
runt.   

4/24/2017 
9:52:22 

Hen sitter och 
väntar på något 
och ser sig 
omkring 

Hen vänder sig åt 
olika håll och verkar 
titta efter något.  

Hen väntar mer 
otåligt på något 

Känns lite som en 
hund som vädrar 
efter nåt 
spännande  

4/24/2017 
9:57:12 

Är andfådd efter 
något och tycker 
sig höra något 

Tung 
andningsliknande 
rörelse samt en 

Är allmänt glad 
och uppspelt 

Viftar på bakdelen 
som en hund och 
har ett piggt och  
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medans den 
hämtar sig. 

reaktion åt ett 
specifikt håll. 

samt vinkar till 
någon. 

förväntansfullt 
kroppsspråk. 
Vinkar med övre 
hörnet. 

4/24/2017 
10:00:47 

Förväntar sig 
något och blir 
sedan väldigt 
besviken/ledsen 

När kuben vrider på 
sig ser det ut som 
den tittar efter något, 
och när den senare 
säckar ihop ser det ut 
som den suckar tugnt 

Vinkar glatt och 
ser alert ut 

Att kuben är delvis 
utsträckt gör att 
den ser alert ut 
och att ett hörn 
åker från sida till 
sida  

4/24/2017 
10:13:35 

Håller vakt. Kikar runt, ser 
stridsredo ut 

Vinkar Hörnen vinkar 

 

4/24/2017 
10:26:28 

Kollar till vänster 
och blir ledsen. 
Sedan suckar 
den. 

Animationen Vinkar och är 
glad 

Hörnen som 
svajjar 

 

4/24/2017 
10:28:17 

Blir överraskad 
av någonting 
som händer på 
sin vänstra sida, 
blir ledsen 

Sättet den lyfter ett 
av sina hörn 
påminner om en 
hund som lyfter sitt 
öra hör att höra vad 
som händer. Sedan 
sjunker den ihop, 
vilket jag bara kan 
tolka som sorg 

Är rädd eller 
ivrig 

Rädd för att det 
ser ut som att den 
skakar, ivrig 
eftersom den viftar 
lite på baken vilket 
påminner mig om 
hur en hund viftar 
på svansen 

 

4/24/2017 
10:29:20 

Upptäcker något 
som gör kuben 
besviken 

Så karaktärer rör sig i 
höjd och hur dess 
kanter rör på sig 

Uppför sig som 
en hund 

Det ser ut som att 
kuben vaggar sina 
kanter där bak, 
som får det att se 
ut som att den 
vaggar en svans 
som en hund  

4/24/2017 
10:54:30 

Övergripande 
och kort, är inte 
det lite av en 
paradox? Kuben 
är ensam, ser sig 
omkring och 
sjunker ihop, 
nedstämd, när 
den ser att inget 
var där. 

 
Kubens rörelser, 
Kuben har ett vagt 
människoliknande 
rörelsemönster. Min 
hjärna vill se 
mänskliga drag i allt -
> framkanten ser ut 
som 
ansikte/ögonbryn på 
en gång 

Glad hund. Ser 
sig omkring, 
viftar på svans 
och öron 

Som föregående 
men denna gång 
påminner 
rörelsemönstret 
om en hund. 
Kubens vänstra 
översta framkant 
(ur mitt perspektiv) 
blir ett "öra". 
Kubens högra 
översta högkant 
blir en "svans". I 
övrigt påminner 
rörelsen i kubens 
övre del om hur 
en hunds rygg rör 
sig. 

kul projekt, typ ^^ 

4/24/2017 
10:56:51 

Deppar/har 
tråkigt 

Det slappa, tunga 
utseendet samt att en 
rörelse ser ut som en 
stor suck 

Ser sig 
glatt/piggt 
omkring, 
kanske vinkar 
till någon, ser 
nyfiken ut 

Har liknande 
rörelsemönster 
som en glad hund, 
kuben har "sträckt 
på sig" och ser sig 
omkring med 
ganska snabba 
rörelser 

Nice work Wetter! / 
Andréa 
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4/24/2017 
10:57:56 

Ser deppig ut, 
kollar runt om det 
kommer någon 
och sedan 
suckar. 

Kroppsspråk. Beter sig som 
en hund. 

Främre hörn som 
ser ut som 
hundöron och ett 
bakre hörn som 
ser ut som en 
svans.  

4/24/2017 
10:58:19 

Ser någon, frågar 
efter något, blir 
till sist besviken 
och ledsen 

Rörelsemönstret; 
rycker när den får syn 
på någon, den 
efterföljande "blicken" 
som följer objektet 
den fått syn på, till 
sist den 
nedåtsjunkande 
hållningen i 
besvikelsen 

Beter sig likten 
huds och tittar 
upp på och vill 
hälsa på 
förbipassernade 

den gungande 
"svansen", den 
flämtande 
hållningen och 
"blicken" som tittar 
uppåt 

Tänk vad en liten 
kub kan göra! 
Lycka till! 

4/24/2017 
11:02:22 

Den upptäcker 
något för att 
sedan bli 
besvike/ledsen 

"Kroppsspråket" 
förmedlar känslan av 
ledsamhet och 
besvikelse i form av 
ett ihopsjunket 
uttryck. 

Den är 
exalterad och 
glad 

Dess snabba och 
smått ryckiga 
rörelser som 
känns lite 
okontrollerade och 
energiska 

Bra undersökning 
5/7 DICE 

4/24/2017 
11:03:45 

Kuben 
uppmärksammar 
någonting som 
händer en bit bort 
som den sedan 
blir väldigt ledsen 
över. 

Hur kuben först vrider 
och sträcker på sig, 
som att den försöker 
titta över ett längre 
avstånd, och hur den 
sedan sjunker ihop 
och "tittar" ned i 
marken. 

Kuben uppför 
sig lite som en 
glad och 
uppspelt hund 
som tigger efter 
att bli klappad. 

Hur kuben "tittar" 
uppåt och rör sig 
lite som en hund 
gör när den är 
upphetsad och 
andas snabbt och 
hur den sedan 
"viftar" på sitt 
bakre hörn som 
om det vore en 
svans. 

Snygga 
animationer! 

4/24/2017 
11:11:36 

Kollar sig runt 
och sen blir 
ledsen 

Mest på hur de övre 
hörnen lite påminner 
om ögonbryn i hur de 
manifesterar sig. 

Den är glad och 
vinkar 

Ena hörnet ser ut 
som en arm och 
det ser ut som att 
den "viftar på 
svansen" 

Se till att ta bort 
suggestions när du 
visar videos på det 
här sättet i 
framtiden, det gör i 
princip att man 
måste klicka bort 
den för att ens 
kunna se videon 

4/24/2017 
11:12:52 

Ser sig om, blir 
besviken över 
något, vänder sig 
tillbaka, suckar 
tungt och är 
fortsatt bedrövad 

Tolkning av kubens 
rörelser, i den del det 
motsvarar mänskligt 
kroppspråk 

Kuben liknar i 
sitt beteende en 
hund, viftar på 
"bakdelen" och 
ser sig nyfiket 
omkring 

Eftersom 
rörelsemönstret 
liknar en hunds, 
tolkar jag kubens 
rörelser som att 
de motsvarar 
sådana rörelser 

Snyggt jobbat! 
Kuben såg ut som 
en ost, jag blev 
hungrig! Lycka till! 

4/24/2017 
11:24:54 

Det känns som 
kuben vaktar / 
övervakar 
någonting 

Kubens kroppsspråk 
känns avslappnat, 
men den försöker 
ändå se sig omkring. 

kuben spanar 
aktivt efter 
något 

korta, snabba 
rörelser följt av att 
den håller sig stilla 
periodvis  

4/24/2017 
11:36:33 

Trött, besviken 
runt 0:06 

Animationen och 
kubens tillstånd. 

Nyfiken, full 
med energi 

Kuben tittar runt 
sig. Står glatt 
upp."Öron-
flickandet" kan ge 
tecken på att man 

Oskar e bäst. Men 
jag är bättre för jag 
fick VG på 
gamedesignkursen. 
:D 
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kan vara fylld med 
energi (Likt som 
en hund eller katt.) 

4/24/2017 
11:37:10 

Deformerar sig, 
då den övre 
delen snurras, 
medans den 
understa delen 
sitter fast. 

Skuggningen/meshen 
av kuben. 

Den deformeras 
smått, och får 
det ena hörnet 
att se ut som att 
det vinkar. 

De visuella uttryck 
som den gula 
kuben ger. 

 

4/24/2017 
11:56:07 

Ser sig omkring 
och suckar 

Först ser sig omkring 
och ser att den är 
ensam, därav en 
suck 

Väntar på 
någon/något 
ivrigt 

Den ser sig 
omkring samt 
vickar på hörn(?) 
vilket liknar en 
hund som är glad  

4/24/2017 
11:58:39 

Sover, vaknar till 
av något, tittar 
sig omkring, och 
somnar igen. 

Kuben är först 
hopsjunken, sedan 
sträcker den plötsligt 
på sig och vrider på 
överdelen, sedan 
sjunker den ihop 
igen. 

Kuben är rädd 
för något i 
närheten och 
tittar sig 
omkring. 

Kuben darrar som 
om den är skrämd 
och vrider på 
överdelen åt olika 
håll. 

 

4/24/2017 
12:12:46 

Den vrider sig o 
ändrar storlek  

Mina ögon  Typ vinklar på 
ovandelen  

Det jag ser 

 

4/24/2017 
12:23:20 

Imiterar en hund, 
och är 
uttråkad/besviken  

"Kroppsspråket" eller 
de generella 
rörelsena var väldigt 
lika i helhet.  

Den spejar, 
hör/ser saker 
och är 
uppmärksam 

Den gör de 
generella 
rörelsena av en 
hund.  

Första videon var 
enklare, osäker på 
andra videon.  

4/24/2017 
12:24:05 

Kollar sig runt 
och är ledsen 

När kuben sjunker 
ihop känns det som 
att den är besegrad 
och uppgiven. 

Det är en glad 
hund! 

Den ser sig runt 
snabbt och det ser 
ut som att den 
vickar på 
"svansen".  

4/24/2017 
12:38:54 

Väntar på någon 
som aldrig 
kommer 

Den ser sig över 
axeln, sjunker ihop 
och drar en djup 
suck. 

Är rädd Ser sig om hela 
tiden och darrar 

 

4/24/2017 
12:58:49 

Väntar, ser sig 
omrking lite. 
Kanske får skäll? 

Den andas, sedan 
vrider den sig åt sitt 
vänster och tittar upp 
och därefter ner lite. 
Men den ser lite 
ledsen ut när den ser 
ner igen. Kanske får 
skäll, skäms lite. 

Den är glad, 
upphetsad, ser 
sig omkring, 
vinkar 

Den rör sig 
hastigt, vikar på 
ett hörn som en 
hund som vikar på 
svansen. 

 

4/24/2017 
13:21:53 

Kuben hör ett 
ljud, vänder sig 
mot ljudet, hör 
något den inte 
uppskattar, 
skakar på 
huvudet och 
återgår till 
tidigare state.  

Kubens 
vridningsmoment i 
början, som om den 
lystrade till något (ett 
rop, eller dylikt) och 
avvaktar någon 
sekund i samma 
pose. Hur den 
sedmera sjunker ihop 
och skakar på den 
övre delen såsom en 
huvudskakning.  

Två möjliga 
tolkningar - 
antingen så 
illustrerar den 
en hund eller så 
illustrerar den 
en rädd person 

Skälvningarna vid 
0:03 påminner om 
en räddhågsen 
person som 
skälver, men 
annars påminner 
rörelsemönstret 
mest om en hund. 
Det bakre 
viftandet liknar en 
hundsvans och de 
främre övre 
hörnen påminner  
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om öron som 
lystrar efter något.  

4/24/2017 
13:58:15 

Ser ut som en 
hund som tittar 
efter nånting och 
blir ledsen 

Vet inte, men tror att 
videon påminner mig 
om en animerad 
disney film, kanske. 
Specifikt om en hund. 

Ser ut som en 
hund igen, men 
mycket gladare 
den här 
gången. 

Tror att det 
påminner mig om 
en hund för att 
den viftar på 
bakdelen.  

4/24/2017 
14:09:16 

Först trodde jag: 
smälta. Sen blev 
det mer som en 
levande figur 
som var på väg 
att börja röra på 
sig. 

Hur den sjunker ihop 
först och sen reser på 
sig och verkar se sig 
omkring. 

Den upplever 
jag som en 
hundliknande 
figur som rör på 
öron och svans 

Hur den rör på 
hörnen 

 

4/24/2017 
14:27:34 

Svajjar, vänder 
sig om, vänder 
sig sen tillbaka 
och sjunker ihop. 

Kuben ser ut att röra 
sig lite som en 
människa. 

Kollar runtom 
sig. Vinkar? 
Eller vickar på 
ett öra eller nåt. 

Rörelsemönstret 
ser något 
mänskligt/hundlikt 
ut.  

4/24/2017 
14:28:22 

Kuben sjunker 
ihop och vrider 
sig. Den ser 
levande ut. 

Jag baserar att den 
rör på sig eftersom 
kuben ändrar form. 
Att den sträcker på 
sina nedre hörn som 
om den ville stretcha 
sina muskler får den 
att verka levande. 

Kuben luktar 
eller känner 
något. 

Jag baserar mitt 
svår på att den rör 
sig mot ett hörn 
och vibrerar på ett 
sätt som jag 
tycker liknar hur 
djur sniffar på 
saker.  

4/24/2017 
14:37:04 

Gråter Oro Spejar Surikater 

 

4/24/2017 
14:59:32 

Först andas, 
sedan tittar sig 
omkring, verkar 
slokna och 
tappar energi på 
slutet  

Rörelsemönstrena 
sammankopplar jag 
med mänskliga 
uttryck 

Att det är en 
hund som 
vickar på 
svansen och 
tittar sig nyfiket 
omkring 

Kubens 
rörelsemönster 
som jag kopplar till 
en hund 

 

4/24/2017 
15:11:23 

Deppar Ihopsjunken Tittar runt Ser nyfiken ut 

 

4/24/2017 
15:29:09 

väntar på någon, 
hör någonting 
och tror att det är 
den som hon/han 
väntar på, men 
det kom ingen så 
han/hon blev 
besviken 

tittar upp plötsligt och 
ser sig "över axeln" 
och sen squishas den 
ihop som om den 
hänger med huvudet  

ser nästan ut 
som en hund 
som viftar på 
svansen 

Ena hörnet 
vibrerar/viftar och 
"andningen" är 
väldigt snabb.  

 

4/24/2017 
15:30:22 

Ser något och blir 
sedan besviken 

Den långsamma och 
hängande 
överkroppen 

Stirrig och 
exalterad över 
något 

De korta och 
snabba röreslerna  

 

4/24/2017 
15:35:41 

Är ledsen och 
deprimerad eller 
nedstämd. 

Eftersom uttrycket 
kuben gör härmar hur 
människor gör när de 
är "nere" / 
nedstämda. 

Glad, alert och 
välkomnande 

Uttrycken är glada 
med mer energi 
och det högra 
hörnet välkomnar 
genom att vinka. 

GG no RE 

4/24/2017 
15:36:20 

Kuben andas 
häftigt som att 
den är nervös. 
Tittar runt som att 

Kuben blir större och 
mindre på höjden 
(andas). Twistas 
(vänder sig om). 

Ser något den 
tycker om, 
vinkar till och 
viftar på ena 

Den twistas 
(vänder sig om), 
höjs upp (blir glad) 
och viftar ens 

Coolt arbete 
brushan 



 X 

den hör dörren 
öppnad. "Nej, det 
var fel person". 
Besviken. Kuben 
blev dissad av 
sin dejt. 

Sjunker ihop 
(besvikelse) 

hörnet som när 
en hund viftar 
på svansen. 

hörnet (hundars 
tecken för lycka) 

4/24/2017 
15:40:47 

Kuben får syn på 
något/någon som 
fångar dens 
uppmärksamhet. 
Dock blir kuben 
besviken och 
vänder sig 
uppgivet om. 

Den sträcker sig 
uppåt och bakåt samt 
vänder sig sakta om 
igen och "tiltar" 
nedåt. 

Kuben vädrar 
ivrigt efter 
något. 

Den liksom darrar 
som vissa hundar 
kan göra när de 
fått vädring på 
något. Den "tittar" 
snabbt åt olika håll 
också. 

kul idé. 

4/24/2017 
15:43:00 

ÄR RÄDD och 
lite ensam 

hur den kollar runt, 
tittar ner 

Det är en glad 
hund som flåsar 

Hur den kollar, 
viftar på "svansen"  

4/24/2017 
16:11:09 

Vrider sig i sidled 
för att sedan 
vrida tillbaks, 
lyfta på de främre 
undre kanterna 
och vika sig 
frammåt. 

videon samtliga av de 
övre fyra 
kanterna är 
tillfälligt i rörelse 
och de undre är 
stationära 

videon 

 

4/24/2017 
16:55:37 

Beter sig som en 
individ 

Känns mer som att 
kuben lever än att bli 
påverkad av yttre 
krafter 

Imiterar en 
hund 

Konstanta 
vickningen av det 
högra bakre 
hörnet som en 
svans, ser även ut 
som främre 
vänstra hörnet 
vinkar eller nosar  

4/24/2017 
17:05:21 

Den andas ut och 
in och vrider sig 

Vad jag såg Den vinkar Vad jag såg 

 

4/24/2017 
18:08:33 

Tittar åt höger 
och sedan 
smälter. 

Posens form och 
rörelse. 

Är glad på 
samma sätt 
som en hund. 

De viftande 
rörelser i bakre del 
av kroppen.  

4/24/2017 
18:12:05 

Ser något som 
gör den ledsen 

Ser ut som den tittar 
uppåt, och sedan 
sjunker ihop och 
fäller ned öronen 
några gånger 

tittar sig nyfiket 
och glatt 
omkring 

Wigglandet 
påminner om en 
exalterad/nyfiken 
hund som tittar sig 
omkring. kanterna 
går även uppåt 
och röreldserna 
snabbare  

4/24/2017 
19:34:01 

Kuben hör ett 
ljud, tittar upp 
och blir ledsen/ 
besviken över 
vad den ser. 

Jag ser de nedre 
hörnen som ben och 
den övre delen av 
framsidan som ett 
ansikte. När kuben 
sjunker ihop och de 
övre hörnen dras ner 
upplever jag därför 
kuben som ledsen. 
När kuben gör en 
hastig rörelse 
upplever jag det som 

Jag upplever 
kuben som en 
glad hund som 
viftar på 
svansen och 
ser sig omkring. 

hela kuben rör sig 
lite ryckigt som en 
hund som flämtar 
och bakre hörnet 
rör sig som en 
svans. framsidan 
upplever jag som 
hundens ansikte. 
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att den upptäcker 
något. 

4/24/2017 
19:35:29 

Besviken Uppåtblick sedan 
nedåtböjd 
långsammare rörelse 
och skakar lite på vad 
som kan tänkas 
motsvara huvudet på 
karaktären 

Lekfull Små snabba 
rörelser 
inbjudande 
framåtlutande 
utsträckt hållning 
och vinkande 
rörelser 

Lycka till! :D 

4/24/2017 
19:48:15 

På första titt såg 
det ut som den 
står vänd ifrån 
åskådaren, 
vänder sig åt 
vänster (även 
åskådarens 
vänster) och 
kollar neråt. Men 
vid närmare titt, i 
separat youtube 
fönster, ser jag 
det som att den 
är näst intill helt 
utan hopp, 
vänder sig om, 
ser något som 
väcker aningens 
mer hopp, men 
inser att den 
hade fel, vänder 
sig tillbaks, och 
försöker skaka av 
sig den 
obehagliga 
känslan. 

Kuben verkar andas, 
och rörelserna får 
mig att se känslor i 
den och sympatisera 
med den.  

Den beter sig 
som en hund 
(eller liknande). 
Sen vinkar den 
med ett av 
hörnen, vilket 
förvirrar mig 
eftersom jag 
såg de hörnen 
som antingen 
ögon eller öron.  

Jag ser att 
bakdelen av 
kuben viftar en 
aning, så som en 
hund. Även hur 
uppmärksamheten 
av framdelen 
växlar likt en 
hund.  

Hoppas mina svar 
är hjälpsamma! Ser 
grymt ut, och ser 
fram emot att se 
vart du/det tar 
vägen!  

4/24/2017 
19:52:33 

Upplever att den 
har känslor, 1. 
Exalterad, 2. 
Sårad, 3. Helt 
förkrossad 

Hur den rör sig  Upplever den 
exalterad och 
kontakt 
sökande, ser ut 
som att den 
vinkar.  

De små ryckiga 
rörelserna 

Hejja dig Oskis! 

4/24/2017 
19:59:14 

Kuben kollar 
spänt åt dess 
vänster. Blir sen 
ledsen/besviken 
över något och 
sjunker ihop. Tar 
slutligen ett djupt 
andetag som blir 
till en stor suck 
som resulterar till 
att kuben sjunker 
ihop igen. 

Min uppfattning av 
kubens kroppsspråk i 
videon. 

Mer svårtolkad 
än föregående. 
Får dock 
känslan av att 
kuben nyfiket 
och glatt tittar 
sig omkring och 
möjligtvis viftar 
på "svansen". 
Vinkar även vid 
ett tillfälle. 
Kubens 
kroppsspråk 
påminner smått 
om en exalterad 
hund. 

Kubens 
kroppsspråk. 

När kommer du 
och hälsar på?! 
/Stolten 
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4/24/2017 
20:15:49 

Står i passivt 
läge. Ej aktiv 
spelande 
karaktär 

Passiva lugna 
rörelser. Nästan 
uttråkande  

Beter sig 
nyfiken eller 
alert. 

Rörelserna är 
snabba och 
nyfikna.  

 

4/24/2017 
20:25:53 

Först så står den 
och hänger lite, 
sedan är det 
någon som ropar 
på den och 
kuben tycker det 
är spännande 
vad den ska få 
höra, men 
samtidigt lite 
narvös. Sedan 
blir den ledsen 
när den fick höra 
vad det var. 

Framförallt de 
översta två hörnen 
som jag ser som 
armar som ger 
mycket kroppsspråk 

Kuben fungerar 
som en hund 
och är väldigt 
uppspelt över 
något och viftar 
på svansen. 
Gosig kubhund 
:) 

Hur det känns 
som den tittar på 
olika saker och 
viftar på svansen. 

Puss på dig Wetter 
<3 //Gustav Edberg 

4/24/2017 
20:41:21 

Kuben lägger 
plötsligt märke till 
något som gör att 
den känner sig 
uppgiven. 

Kuben står först i en 
neutral pos, men 
vänder sig sedan 
hastigt och sträcker 
på sig, som för att 
titta och lyssna 
noggrannare (lägger 
märke till något). När 
kuben sedan fått se 
vad det var så vänder 
den sig tillbaka och 
sjunker ihop 
(uppgiven). 

Kuben är glad 
och tittar 
omkring sig. 

Den skakar på 
baksidan och 
sträcker på sig åt 
olika håll, som en 
hund gör när den 
är glad. 

 

4/24/2017 
22:14:12 

Den fluktuerar i 
storlek och vrider 
sig. Som om den 
vore en person 
som andas och 
ser sig om. 

Kubens rörelser 
påminner mkt om hur 
NPC:er beter sig i 
vissa spel 

Den ser ut att 
bete sig som en 
hund (klia sig, 
vädra med 
nosen, osv) 

Flera hörn på 
kuben rör sig, som 
om dom skulle 
representera en 
ände på kroppen 
som sätts i 
rörelse.   

4/24/2017 
22:15:08 

Tittar sig 
omkring. Blir 
förvånad, blir lite 
rädd och orolig 

Den sträcker ut och 
kryper ihop 

Vinkar och 
hejar på någon 
längre bort 

Sträcker upp ena 
hörnet, ser positiv 
ut 

Kub med känslor! 
Coolt!  

4/24/2017 
22:17:53 

Ser sig om efter 
någon/något och 
blir sedan 
uppgiven 

Rörelsen av kuben 
var som en karaktär 
som gör allt 

Ser ut att ha 
beteende av en 
glad/sprallig 
hund 

Bakre delen av 
kuben liknade 
rörelsen av en 
hunds svans samt 
den främre delen 
av kuben hade 
väldigt lika 
rörelser av en 
hund 

Simpla men mycket 
häftiga 
animationer, 
imponerad av en 
kub 

4/24/2017 
23:21:42 

Sover, vaknar 
upp av något. 
Ser sig om men 
ser inget, och 
besviket somnar 
om. 

Kubens 
rörelsemönster. 

Ser sig om 
nyfiket och 
glatt. 

Kubens rörelser 
(och viftande på 
svansen). 

Lycka till! /Stefan 



 XIII 

4/24/2017 
23:54:40 

Andas, lyssnar 
efter fara eller 
vän, pustar ut i 
lättnad eller sorg. 

Rörelserna indikerar 
på nyttjande av 
hörsel då en av 
kanterna sträcks ut 
som ett öra (som en 
kanin), detta utan 
resultat följt av ett 
suckande av lättnad 
(och utmattning) 
alternativt ensamhet. 

Söker med 
hjälp av 
luktsinne. 

Ett upprepat 
ryckande av 
mindre partier av 
kroppen som 
liknar rörelsen 
som en näsa/nos 
producerar vid 
intensivt luktande. 

 

4/25/2017 
0:13:07 

Andas, lyssnar till 
någon, blir 
tillsagd/utskälld, 
sjunker ihop, 
andas. 

Kubens 
rörelsemönster och 
"beteende". 

Vädrar i luften. Hörnen rycker på 
ett nosande sätt, 
som ett djurs nos. 

Gullig kub! 

4/25/2017 
0:17:36 

kuben sträcker 
på sig, vrider runt 
och sjunker ihop 

Intrycket jag fick av 
videon 

kuben söker 
uppmärksamhet 
likt en hund  

rörelserna 
påminde om hur 
en hund söker 
uppmärksamhet 
när den vill leka  

4/25/2017 
0:50:42 

Hen är 
deprimerad 
och/eller 
övergiven av 
något slag  

Den beskymrande 
animationen hur hen 
tittar runt sig och den 
stora sucken i slutet  

Hen är glad, 
exalterad och 
positivt 
förhoppningsfull  

Den hundlika 
rörelsen hur hen 
"viftar" på svansen 
och tittar omkring 
sig.  

Snyggt gjort!  

4/25/2017 
7:37:02 

Tittar efter någon 
och blir ledsen 

Tittar efter någon 
eftersom kuben vrider 
sig om och blir ledsen 
eftersom den sjunker 
ihop 

Tittar sig 
omkring av 
rädsla 

Kuben ser ut att 
skaka 

 

4/25/2017 
8:16:47 

Tittar runt och blir 
deprimerad 

Snurrar och sträcker 
sig. Sjunker sedan 
ihop 

Paranoid. 
Rädd.  

Rykande snabba 
rörelse. Skakar 
även  

4/25/2017 
9:04:31 

kuben ser sig 
själv över axlen 
och blir sen 
besviken och 
sorgsen. 

Det ser ut som att 
den suckar när den 
viker sig. 

tittar nyfiket runt 
och vikar mot 
kameran 

The tiny corner 
wiggle really 
looked lika a 
happy wave 

 

4/25/2017 
11:52:20 

Kuben tittar sig 
omkring som att 
den skulle söka 
efter något 

Efter som kuben tittar 
"upp" och "ner" får 
den ett synbart 
ansikte med den s.k. 
backen. Att bara 
överdelen roterar får 
det känslan av en 
kropp och huvud.  

Nu tittar kuben 
inte bara runt 
utan använder 
sig utav flera 
sinnen. Nu 
liknas det 
hörsel eller lukt. 

De vibrerande 
punkterna som 
befinner sig på 
sidorna av kuben 
skapar en känsla 
av "aktivering" 
som skulle kunna 
vara öron eller 
dylikt. 

Heej Oskar! ;D // 
Philip  

4/25/2017 
16:55:21 

Det ser ut som 
att kuben väntar 
på något och 
reagerar på ett 
ljud, den bli 
sedan besviken 
när den 
upptäcker att det 
inte är vad den 
väntat sig 

Kuben ser lite rastlös 
ut i början och 
reagerar snabbt på 
"ljudet" eller saken 
som händer. Sedan 
säckar den ihop 
deprimerat när den 
sett vad som hänt 
eller visat sig. 

kuben är väldigt 
glad och 
exalterad 

Den beter sig 
väldigt mycket 
som en glad 
hundvalp i sina 
kvicka rörelser 
och viftandet av 
"svansen" 

Finfina animationer 
:) 
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4/25/2017 
19:32:49 

Kuben ser ledsen 
och uppgiven ut.  

Kuben ser ut att 
hänga och säcka 
ihop. Den tittar upp 
och sjunker sen ihop 
ännu mer. Den ser ut 
att sucka och andas 
tungt. 

Kuben ser 
uppspelad och 
otålig ut på ett 
positivt sätt. 

Kuben ser ut att 
titta runt på ett 
hastigt och otåligt 
sätt. Den nästan 
vibrerar och gör 
små nervösa och 
spända rörelser. 
På ett ställe ser 
det till och med 
nästan ut som att 
den vinkar.  

4/26/2017 
2:13:23 

Jag upplever att 
kuben ser sig 
omkring lite 
hoppfullt, sen 
suckar/skäms 
och andas 
tungt/pulserar. 

"Kroppspråket" hos 
kuben. 

Jag upplever att 
kuben slappnar 
av, poserar lite 
stolt och 
skrattar. 

Kuben är ganska 
"rak i ryggen" 
vilket jag ser som 
självförtroende, 
och har ett öppnet 
kroppspråk. 

 

4/26/2017 
13:28:39 

Den vrider dig för 
att titta, sedan 
blir besviken. 
Vrider sig 
tillbaka, tänker, 
sedan blir ledsen  

Cubens rörelser och 
tolkningen att cuben 
är en tänkande 
varelse  

Viftar på 
svansen?? 
Sträcker på sig 
och tittar, 
vinkar. Sluta 
sträcka på sig 
och tillsist 
sträcker igen. 

Rörelserna samt 
tolkningen att 
cuben är en 
tänkande varelse  

 

4/26/2017 
19:34:15 

Vänder sig om 
och blir sedan 
besviken. 

Kroppsrörelse Kuben tittar sig 
runt exalterat.  

Återigen 
kroppsrörelse 

 

4/26/2017 
21:25:39 

Det ser ut som 
att kuben väntar 
på någon som 
inte kommer och 
den blir därmed 
nedstämd av 
detta. 

Den ser ut att titta 
omkring sig för att 
sedan sjunka ihop 

Tittar sig ivrigt 
omkring och 
vinkar vid en 
tidpunkt 

rotation från 
vänster till höger 
(titta sig omkring) 
samt små 
konstanta 
skakningar som 
tyder på 
tillexempel ivrighet 

Jag behövde titta 
på andra videon ett 
flertal gånger för att 
inse vad rörelserna 
kunde vara 

4/26/2017 
21:35:36 

Sover, vaknar 
sedan upp, kollar 
sig omkring. 
Återgår till att 
somna. 

Den avslappnade 
upprepande rörelsen 
indikerar att kuben 
sover, sedan den 
plötsliga vändningen 
indikerar att något 
har gjort ett ljud och 
därför måste kuben 
se sig omkring för att 
känna sig säker. 
Därmed gör sig 
kuben redo och sätter 
sig till rätta och 
somnar åter igen. 
Rörelsena påminner 
mycket om en hund 
eller annat djur där 
deras animaliska 
instinkter ser till att 
inget rovdjur 
lurpassar, där minsta 

Kollar sig 
omkring 
nervöst. 

De plötsliga 
vändningarna och 
de små 
skakningarna 
indikerar stress 
eller osäkerhet.  
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ljud får kubens 
uppmärksamhet.  

4/26/2017 
22:53:22 

Väntar, hör ett 
ljud, blir besviken 

Först squash/stretch 
(som i en idle-
animation), sedan 
rörelsen, sist att den 
sjunker ihop. 

Väntar med 
spänning, som 
en glad hund. 

Ser ut som den 
viftar på svansen, 
sträcker sig, 
flåsar, sedan 
vinkar (eller viftar 
på örat) 

Väldigt väl 
karaktäriserade 
kuber. Instant 
recognition. 5/7 
would pet cube 
again. 

4/27/2017 
0:27:51 

Är ledsen ihoptryckt är entusiastisk 
och nyfiken 

mer öppna 
rörelser  

4/27/2017 
9:36:59 

Upptäcker något, 
blir besviken 

Den vridande 
rörelsen tillsammans 
med att hörnen på 
kuben vinklas inåt när 
jag upplever att den 
blir besviken 

Energisk, 
nyfiken 

Kuben är hela 
tiden i ivriga 
rörelser samtidigt 
som man får 
intrycket att den 
tittar sig omkring 

Fina animationer. 
Bra jobbat att få ut 
så mycket känsla 
från en kub. 

4/27/2017 
10:07:03 

Tittar runt lite, 
och känner sig 
nere, deppig 

Överdelen av kuben 
vrider sig som en 
människas överkropp 
och huvud gör när 
man tittar runt. 
Hållningen av 
överdelen är hängig 
och om karaktären 
hade haft ögon hade 
den tittat i marken.  

Ser sig 
omkring, känner 
sig nyfiken. 

Kuben vrider på 
överdelen som en 
överkropp hos en 
människa. Blicken 
hålls hög och 
fokus byts ofta. 
Blicken och 
hållningen är 
uppåt och därför 
känns karaktären 
mer glad och 
nyfiken än den 
förra animationen.  

4/27/2017 
18:19:24 

Andas, vänder 
sig om och blir 
besviken av vad 
den ser 

Likhet med 
människas 
kroppspråk, hjärnan 
förmänskligar 
automatiskt allt. 

Den hör något 
och försöker 
lokalisera 
riktning 

Kroppsspråk som 
påminner om att 
sträcka upp örat 
för att höra bättre, 
i form av hörnen. 
Det frågande men 
aktivt nyfikna. 

Intressant att en 
kub kan förmedla 
så mycket. 
Imponerad! 

4/27/2017 
18:20:34 

Är ledsen, får lite 
hopp, blir 
besviken och 
tillbaks till ledsen. 

Det ser ut som om 
den är ihopsäckad 
från början. Sedan 
vrider sig och 
undersöker något, 
som om den hört 
något och kollar 
närmare. 
Sedan säckar den 
ihop igen och vänder 
sig tillbaks som om 
den blivit besviken 
och insett att det den 
hörde inte alls va 
bättre än vad den 
från början trodde. 

Väntar på att en 
boll ska kastas, 
som en hund. 

Kubens 
rörelsemönster 
påminner om en 
hund som kollar 
på en boll i en 
hand som flyttas 
lite. Samtidigt så 
viftar den på 
"svansen" av 
glädje och 
förväntan. 

 

4/29/2017 
11:45:02 

Jag tror att kuben 
är tråkig och han 
se något som 
bedövar han mer 
och mer. 

Kuben blickar ner. 
Därefter märker hon 
något, tittar till 
vänster och krymper. 

Kuben ser ut 
som att han 
otåligt väntar på 
något. 

Kuben dallrar och 
sprattlar. Han 
vinkar även kort. 
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