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Sammanfattning 
 

Studien i rapporten gick ut på att undersöka huruvida animationskurvor kunde användas 
för att generera slagrörelser som var användbara i spel samt uppfattades som tilltalande av 
en publik. Det undersöktes även i vilken utsträckning rörelsekurvor kan användas för att 
generalisera animationsfenomen. Tre animationer utformades av en slående rörelse och 
utformades från samma kurva med olika timing (Thomas & Johnston, 1981, s.64-65). De 
tre rörelserna skapades utifrån en kurva som utgick ifrån handledens IK-positioner. 
Resultatet av undersökningen visade att det är svårt att generalisera animationsrörelser 
med enbart en kurva utifrån ett litet urval slagrörelser som dessutom utförs i olika 
situationer, men att det går att använda sig av kurvor för att skapa tilltalande och 
användbara kurvor till spel. Framtida arbeten kan komma att innefatta arbete med 
procedurell kurvgenerering, animationskurvor inom film-mediet samt hur hastighet eller 
andra egenskaper kan påverka Uncanny Valley-effekten på animationsfenomen. 

 

Nyckelord: Animation curves, procedural animation, game animation 
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1 Introduktion 
Animation har en r e l a t i v t  lång tradition av utveckling. I boken Illusion of Life skriver 
Thomas och Johnston (1981) om hur animatörer för ett sekel sedan såg på animation som 
ett verktyg för att förmedla komik. Karaktärerna rörde på sig för att kunna nå punch line, 
slutklämmen av skämtet. De drivande krafterna bestod nästan uteslutande av de pengar som 
låg i underhållningsvärdet (1981, s.22-23). Idag används mediet för att öppna upp nya, 
digitala världar och respekteras av andra yrken som ett värdefullt yrke med stor inverkan på 
slutresultatet av en film eller ett spel. Vetenskapligt sett är dock historien inte fullt lika lång 
eller utvecklad, framförallt när det gäller digitala tekniker och animation. Praktiska yrken 
har en tendens att springa före dokumentation och problemformuleringar, att skriva om 
teoretisk animation är inte lika spännande som att testa det själv. Men dokumentation har 
en viktig roll i alla praktiska yrken, för att vi ska komma ihåg det förflutna och forma nya 
lärdomar av det. 

Att använda sig av digitala metoder som animationskurvor är något som flera 
animationsutbildningar tar för givet i sin läroplan, vilket inte återspeglas i rapporter och 
forskningsstudier.  Att forska i hur man kan använda deras egenskaper genom att forma 
generella parametrar för upprepande och vanliga rörelser är en viktig del i det fortsatta 
arbetet med förenkling och automatisering av animationsarbete. Därför har denna studie 
gått igenom teorier och fundament inom animation samt teknik som används för att skapa 
animationskurvor, för att effektivt kunna undersöka hur dessa animationer och kurvor 
påverkar varandra och kompletterar varandra. Stor vikt lades i arbetet på teorier som 
behandlar tyngd och hur detta kan påverka utseendet på animationskurva.  En 
exempelversion av en kurva för en typ-animation togs fram och testades i en pilotstudie för 
att förbereda inför en utvärdering i större skala av vilka tilltalande egenskaper som kan 
återfinnas i animationer baserat endast på utseendet av dess animationskurva. 

Metoder för att generalisera animationer, samt hur dessa används och kan användas för att 
automatisera animationsarbete har ofta undersökts parallellt med sätt att förenkla för 
animatören att skapa animationer. Animationsarbete är ofta repetitivt och framförallt inom 
spelindustrin används liknande animationer återkommande i samma spel. Att hitta sätt att 
automatisera processen har visat sig vara värdefullt för effektivisering och avlastning av 
animatörer. Avlastning av det repetitiva och grundläggande arbetet gör att animatörerna kan 
ägna mer tid åt kvalitativa detaljer och finslipningsarbete vilket kan mynna ut i 
animationsarbete med högre kvalitet på kortare tid än innan. Procedurella system är ett sätt 
att arbeta där ny information skapas och formas intelligent utifrån tidigare känd information. 
Generella parametrar för animation och andra sätt att utforma grundrörelser har en 
möjlighet att utveckla forskningen av procedurella system. Därför har rapporten även 
utforskat den skapade typ-kurvan utifrån aspekter som hur praktisk den är vid applicering i 
procedurella system och i vilken utsträckning det går att skapa generella system för 
animerade rörelser. 
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2 Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet för studien går igenom tre huvudområden, animation, 
animationskurvor och animation inom spel. Animationsavsnittet tar upp en definition av 
begreppet animation och vanliga begrepp för att skapa en begreppsapparat att använda i 
studien. Därefter följer en genomgång av olika metoder inom animation samt välkända 
ramverk i samma syfte. Centrala begrepp för studien som animationskurvor, procedurella 
animation samt tilltalande animation hanteras mer ingående. Procedurella system är en del 
av frågeställningen och därför centralt för undersökningen. Tilltalande animation undersöks 
för att skapa en centralisering av begreppet som kan klargöra huruvida animationen som 
undersöks kan användas i medier i underhållande syfte. Animationskurvor är 
grundläggande för studien och bakgrundsavsnittet behandlar därför även forskning som 
relaterar till detta för att skapa en nyanserad bild av begreppet.  Vidare får animation i 
anknytning till spel ett eget avsnitt för att kunna problematisera användbarheten och 
relevansen av artefakten inom olika medier, specifikt spel gentemot film och de roller som 
animation spelar inom dessa. 

2.1 Animation 
Animation syftar till den teknik som används för att simulera rörelse genom att använda sig 
av ett flertal stillastående bilder som visas i snabb följd. Tekniken utnyttjar det som brukar 
kallas för ögats tröghet. När två bilder av samma fenomen med små förändringar visas upp i 
snabb följd för en människa uppfattar denne det som att bilden rör på sig trots att 
informationen mellan de två bilderna saknas. Idag används animation inom både 
datorspelsindustrin och filmindustrin, utöver renodlad animation används teknikerna även 
för att skapa specialeffekter. 

2.1.1 Metoder inom animation 
Vanliga tekniker för att skapa stillbilderna är fotografering, teckning och datoranimering. 
Animationens ursprung kommer ur de handmålade bilderna och utvecklades i takt med de 
nya tekniker som upptäcktes under 1800 och 1900-talet. För den handmålade 
animationstraditionen spelade ramverket som togs fram av Walt Disney Company stor roll. 
Den lade grunden till många av de metoder som används idag. 

Fotograferingstekniken används ofta för det som kallas stop motion-animering där verkliga 
objekt fotograferas med små förändringar mellan bilderna för att skapa en illusion av att 
objektet rör på sig. I Motion Capture-animering använder man sig av kameror som 
filmar och datorer som registrerar punkter utsatta på en dräkt som bärs av en verklig 
varelse eller ett objekt. Motion Capture används ofta i filmindustrin när verklighetstrogna 
rörelser är av vikt då de inspelade rörelserna simulerar verkligheten. Stop motion är 
tidskrävande varför tekniken ofta används till kortfilmer och mer sällan i långfilmer eller 
datorspel. 

De två mest spridda och välanvända teknikerna är tvådimensionell (2D) och tredimensionell 
(3D) animation. 2D-animation karaktäriseras ofta av den handmålade teknik som utgjorde 
animationens vagga. Men idag används begreppet även om animation med hjälp av digital 
målning och objekt som skapas och tvådimensionellt med hjälp av grafisk programvara. 3D-
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animation innebär animation av tredimensionella modeller som skapats i program 
designade för att hantera modellering och animation av dessa. 

Animationskurvor behandlas i avsnittet nedan. De kan användas till 2D-animation men 
kopplas främst till 3D-animation. George Avgarakis (2004) beskriver processen riggning i 
boken Digital Animation Bible som att bygga upp ett skelett för att sedan koppla det till 
ett 3D-objekt med hjälp av skinning för att kunna animera objektet (2004, s.306-307). 
Kinematics är en metod för programvara att förenkla uträkningarna som behövs för att röra 
ett riggat objekts leder. Två typer av kinematics existerar, forward kinematics (förkortat FK) 
och inverse kinematics (förkortat IK). I FK-läget styrs lederna i ett riggat objekt efter hur 
lederna är ihopkopplade under riggningsprocessen. De leder som ligger under en annan led i 
ordningen ärver rörelsen från den leden som befinner sig över i kedjan. I motpolen, IK- 
animation vänds detta och lederna styrs från en punkt längre ner i FK-kedjan som har 
bestämts vid uppsättningen av 3D-modellens riggning (2004, s. 311-312). 

2.1.2 Animationskurvor 
Animationskurvor är de grafer som ofta skapas av programvaror designade för digital 
animation. Graferna baseras på de tidsbaserade punkter en animatör sparar objektet som 
animeras information i. De sparade punkterna i programvarans tidslinje kallas för key 
frames (Avgarakis, 2004, s. 33). De är inom traditionell animation i praktiken en stillbild 
(se 2.1) men inom digital animation är de just en punkt i programvarans tidslinje då 
animatören har bestämt information vid en specifik tidpunkt hos ett objekt (se 2.1.1) som 
programvaran tar vara på för att rendera modellen. Programvaran målar upp en graf mellan 
key frames som skapar en jämn rörelse mellan de bestämda punkterna, processen benämns 
som interpolation (2004, s. 33). 

Animationskurvornas funktion är en del av den automatiseringsprocess som skett inom 
området animation. Interpolering har för animatören idag samma roll som förr i tiden 
upptogs av inbetweeners. Inbetweeners var de människor som målade bilderna mellan 
nyckelbilderna eller key frames skapade av animatören och såg till att karaktären rörde sig 
på ett trovärdigt sätt mellan alla nyckelposer (Thomas & Johnston, 1981).  Stillbilderna 
mellan key frames refererades till som inbetweens eller tween frames. Att dessa mellan- 
bilder nu kan genereras av programvara har effektiviserat animationsprocessen och tillåter 
animatörer att sköta en hel animation själva, vilket inte var tidsmässigt rimligt tidigare. De 
ger även animatören en grafisk representation av hur programvaran räknar ut rörelsen och 
möjlighet att rätta till eventuella fel i uträkningen samt styra rörelsens kurva med hjälp av 
key frame-punkternas tangenter. I programmet Autodesk Maya (Autodesk, Inc., 1998-2018) 
använder det inbyggda systemet grafredigeraren bézierkurvor för att måla upp 
animationskurvor. Bézierkurvor består av tangenter och ankare, ankaren är detsamma som 
key frames i  Mayas tidslinje. Maya använder sig av kubiska bézierkurvor vilket innebär att 
de målas upp med hjälp av 4 punkter mellan två ankare (se figur 1). 
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Figur 1 Kubisk bézierkurva. 4 punkter (P1 till P4) målar upp en kurva (blå linje) 
mellan startpunkt, slutpunkt och ankare a (Autodesk Knowledge Network, 2018). 

Bézierfunktioner skapar linjerna i animationskurvor, även kallat splines, samt deras 
tangenter. Tangenterna som kan manipuleras av animatören, (se figur 2) manipulerar i 
sin tur  spline-kurvorna  och  skapar  ett  användarvänligt  gränssnitt  för  att  hitta  
avvikande beteende i rörelsen och ändra på interpoleringen. 

 
 

Figur 2 Tangenter t1 och t2 kan manipuleras av animatören för att ändra 
kurvans beteende i programmet Autodesk Maya(Autodesk, Inc., 1998-2018). 

Med key frames kan animatören tidsbestämma information om egenskaper som opacitet, 
lumositet eller huruvida objektet kopplas till ett annat objekt eller inte i den grafiska 
programvaran. Det finns många tillämpningar men de egenskaperna som används i störst 
utsträckning är position, rotation och skala. Lederna i en mänsklig arm styrs av rotation då 
skelettets uppbyggnad gör att axlar, armbågar och handleder kan roteras medan höftens 
position styrs av positions-egenskapen utöver rotationen och brösten i en modell kan 
simulera andning med hjälp av skal-egenskapen. 

Rotationskurvor kan vara svårare att visualisera än positionskurvor då animerade 
positionskurvor har ett mer naturligt förhållande till den visuella verkligheten. En kurva som 
visualiserar rörelse uppåt och neråt för en arm har samma rörelsemönster som själva 
rörelsen har. Därför kan det vara fördelaktigt när man arbetar med visualisering av 
rotationskurvor att använda sig av IK-positioner (Avgarakis, 2004, s. 311-312) (se 2.1.1).  

2.1.3 Ramverk inom animation 
Disney’s r a m v e r k  f ö r  a n i m a t i o n  ä r  d e t  m e s t  k ä n d a  o c h  m e s t  a n v ä n d a .  
Principerna i  ramverket är tekniker som används för att snabbt och enkelt kunna förbättra 
en animation eller ge den specifika, önskvärda egenskaper. Ramverket finns tillgängligt i 
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boken Illusion of Life (1981) som författades av Ollie Johnston och Frank Thomas när dessa 
var verksamma på företaget Walt Disney Company.  Det baseras på de tekniker och teorier 
som naturligt växte fram i takt med företaget, teknikerna sågs som onödiga av rivaliserande 
animationsföretag men i takt med att de visade sig användbara tillämpades de av allt fler 
animatörer (1981, s.22-26). Idag ses de som oumbärliga för industrin. Dessa är Squash and 
stretch, Anticipation, Staging, Straight ahead action and pose to pose, Follow through and 
Overlapping action, Slow in and Slow out, Arcs, Secondary Action, Timing, Exaggeration , 
Solid Drawing och Appeal  (1981, s.53-68). 

Teknikerna är dock skapade av 2D-animatörer och hanterar därför främst de egenskaper 
som återfinns inom 2D-animation. Idag appliceras de framförallt för att uppnå den stil som 
kallas för cartoony. Vissa tekniker har med tiden sållats ut och vissa byggts på i takt med att 
animation har gått in en mer realistisk och mångfacetterad era där teknikerna används inom 
ett flertal områden. Teorin om Timing (1981, s.64-65) forsätter vara relevant för all form av 
animation. Tyngd är en av de viktigaste delarna att återskapa korrekt i en animation för att 
göra den tilltalande eller se till att den får appeal (1981, s.68) och i boken Timing for 
animation beskriver Harold Whitaker (1981) hur viktigt krafter och tyngd är och hur det 
hänger ihop med begreppet timing. 

“Every object or character has weight and moves only when a force is applied to it. 
This is Newton’s first law of motion. An object at rest tends to remain at rest until a 

force moves it and once it is moving it tends to keep moving in a straight line until 
another force stops it” (Whitaker, 1981, s.32). 

Slow in och slow out (Thomas & Johnston, 1981, s.62) är relevant vid skapandet av 
realistiska rörelser för både levande och döda objekt. Det är inte ofta man i verkligheten ser 
något stanna upp utan inbromsning om det inte stöter mot något annat. Man kan se på 
principen som en underrubrik i kapitlet om timing, då det är animationens timing 
(1981, s.64-65) som styr rörelsens slow in och slow out. Anticipation och Follow Through 
and Overlapping Action (1981, s.51-53 & 59) är essentiella för att publiken ska förstå vad 
som ska hända och vad som har hänt. Snabba rörelser och mycket information i 
animationen till trots.  Staging (1981, s.53-56) är ett bra sätt att undersöka huruvida en 
animation är trovärdig och tydlig genom att granska varje specifik key frame (se 2.1.2) och 
se till att den förmedlar det den ska. Secondary action (1981, s.63-64) kan krävas för att 
komplettera en rörelse som inte i sig förmedlar tillräckligt mycket, oavsett hur väl timing 
används kan en ensam rörelse tendera att se stel ut i en mänsklig kropp då vi tenderar att 
röra oss på flera ställen samtidigt. 

Ett annat välanvänt ramverk inom animation baseras på Rudolf Labans forskning om dans 
och rörelse. Rudolf Laban var en dansteoretiker och balettlärare som skapade ett ramverk 
för att studera och definiera rörelser inom dans. Ramverket har sedan dess omformulerats 
för att passa allmän rörelseteori. I boken The Laban Sourcebook beskriver McCaw (2011) de 
fyra rörelsefaktorer som utgör grunden för teorin. Space, weight, time och flow (2011, s.225-
228). Varje faktor består av två motpoler varav en är ”tillåtande” och en är ”motstridande”. 
Hutchinson (2005) pratar om hur tre av rörelsefaktorerna kan kombineras. Space, weight 
och time skapar tillsammans åtta effort actions som används för att utvärdera rörelse, varje 
effort action kan ha ett fritt eller bundet flow (2005, s.197). 
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De delas upp inom två områden punching, pressing, slashing, wringing delas in i kategorin 
starka efforts, dabbing, gliding, flicking och floating delas in i lätta efforts (2005, s.200-
201).   Tillsammans benämns de Laban motion analysis och används utbrett inom 
rörelseinriktade områden.  Labans forskningskarriär gick igenom många faser innan de 
termer som används idag började användas, då området var outforskat var Labans termer 
alla utformade utifrån de egna uppfattningar han hade om dans och dansrörelser. De har 
inte en lång historia, vilket gör att de inte har hunnit testas mot nya teorier inom området. 
De fungerar dock bättre som ett ramverk för realistisk rörelse än Disney’s principer då 
ramverket har sin grund i naturligt förekommande rörelser istället för att baseras på 
tekniker som trätt fram naturligt under arbete med 2D-animation. 

2.1.4 Procedurell animation 
Animation används som nämnts tidigare inom ett flertal områden som film, reklam och 
visuella effekter (2.1). Ett av de områden som nyttjar och ofta kräver animation är 
spelindustrin. I början av spelindustrin animerades spelen likt filmanimation som klipp som 
spelades upp med hjälp av kodning. I takt med att teknologin utvecklades blev det mer och 
mer en fråga om att låta spelaren interagera med världen.  Till skillnad från de andra 
medierna var spels dragningskraft och unika aspekt dess interaktivitet. För att tillåta spelare 
att interagera på riktigt med sina miljöer i så kallat realtidsanimering utvecklades kodningen 
till en situationsbaserad maskin som kunde tänka och reagera utifrån information från 
spelvärlden. Sådana situationsbaserade system och system som generar ny information 
utifrån tidigare känd information bär namnet procedurella system. 

I e t t  k o nf e r e ns k o m p e n di um  om da to rani mat i o n  och  v i s u a l i s er i n g  skrev  
B r u d er l i n  och  Calvert en artikel om procedurella system inom animation (1993). De 
definierar där begreppet som “... metoder som inkorporerar information om rörelse...”. 
Systemen är till för att avlasta animatören och likt animationskurvor automatisera processen. 
Det är lätt att automatisera enkla rörelser men mänskliga rörelser och liknande mer 
komplicerade rörelser skapar svårigheter då det krävs många parametrar för att fånga 
rörelsens alla egenskaper. Det är också dessa rörelser som är tidskrävande repetition för en 
animatör och därmed där processen eftersöks mest. Bruderlin och Calvert (1993) menar att 
det är de många parametrar som utgör det mänskliga komplexa systemet som skapar 
svårigheter vid utformandet av procedurella system; 

“The animation of a realistic human model with "flesh" requires many more 
parameters; problems such as facial expressions, clothing and the adjustment of 

tissue around the joints have to be resolved” (1993, s. 17). 

Bruderlin och Calverts studie mynnade ut i ett procedurellt system för cykler av en gång- 
animation. Systemet bygger på krafter och rotation där animatören sätter parametrar för 
gångcykeln i realtid. En artikel av Shapiro (2011) beskriver istället ett system som använder 
sig av exempel-animationer. För en arms sträck-animation används 32 olika variationer av 
en sträckande arm. Dessa speglas för att kunna användas för båda armarna och systemet 
använder sig av en algoritm för att hitta närmast liknande exempel. Sedan interpoleras och 
tänjs på tiden för de närmsta animationerna och algoritmen skapar en ny animation där 
målet styrs av positioner i IK-läge (Avgarakis, 2004, s. 311-312) (se 2.1.1). Problemet med 
Shapiros forskning och liknande studier är att rörelserna inte kan förändras i efterhand och 
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behöver fler än ett exempel för att fungera. Shapiro beskriver det själv i sin 
sammanfattning:  

”The tradeoff for achieving this level of quality comes at the expense of generating a 
large number of example motions for differing scenarios, which can be both slow and 

expensive, and remains an obstacle to development” (2011, s. 108).  

Bruderlin och Calverts studie kan anses vara en antites till Shapiros då d e t  är enkelt att 
ändra på ett system som självgående utgår ifrån det redan existerande kraft och 
rotationssystem som finns i den mänskliga kroppen. Problemet med deras system är 
jämförelsevis även det en Shapiros motsats då snabbheten och flexibiliteten i systemet 
undermineras av att de små förändringar i en rörelse som gör den mänsklig uteblir. Rörelser 
som enbart bygger på system har en tendens att bli robotliknande och  f ö r ut b e s tä m d a .  
Likt en  av  Di sney ’s pr i nc i p er  kan  de  två  systemen jämföras med det problem som 
ligger i att välja mellan det konstnärliga, tidskrävande sättet Straight ahead action och det 
snabbare, robotiska sättet pose to pose att skapa traditionell animation (Thomas & Johnston, 
1981, s.56-58). Ett sätt som föreslås av dem att lösa tvisten mellan de olika sätten är att 
blanda dem. Detta för att ett nytt animationssätt med det bästa av båda ska göra upp för de 
båda sättens tillkortakommanden, möjligtvis skulle detta vara en lösning på även de 
procedurella systemens svagheter. 

I ett artikelkompendium skriver Perlin och Seidman (2008) om ett procedurellt system för 
känslor och ansiktsuttryck som de skapat. I sammanfattningen ligger fokus inte på 
resultaten av smådetaljer i animationer utan hur systemet förhåller sig till inmatning av data 
i realtid. Bruderlin och Calvert skapade ett generellt system som styrdes av information från 
en tredje part, animatören. Perlin och Seidmans (2008) system styrs istället av data från 
systemet självt. En ”skådespelare” som de kallar de procedurellt animerade modellerna kan 
ändra sin gångstil från ledsen till glad efter att denne har stött på en annan skådespelare 
som har gett glada nyheter (2008, s. 246-255). Systemet är det som i störst utsträckning 
simulerar verkligheten av de tre systemen, men saknar likt Bruderlin och Calvert de små 
rörelser som utgör det mänskliga. De rörelser som av Thomas och Johnstons (1981) beskrivs 
med principen secondary action (1981, s.63-64). Secondary action är de små 
andrahandsrörelser som ackompanjerar och förhöjer huvudrörelsen, de är viktiga för att 
förmedla en dynamisk och mänsklig rörelse. Ett annat problem med Perlin och Seidmans 
(2008) system är den tid som det krävs att skapa ett sådant system. Hur mycket testning, 
omformatering och underhåll som krävs för att hålla igång det samt hur oförutsägbar data 
kan bli om man låter det agera utan bestämda parametrar. 

2.1.5 Tilltalande animation 
Det var intressant för syftet med studien att undersöka begreppen tilltalande och dynamisk, 
då de centrala begreppen kommer användes i både metoden och frågeställningen. Flera 
industrier och medier är intresserade av att göra digitalt material och rörelse tilltalande för 
en publik. Inom film har det samma roll som i animation och i reklam-branschen är det 
tilltalande d å  d e t  ö k a r  c h a n s e n  a t t  sälja.   Tilltalande a n i m a t i o n  e l l e r  appeal 
ä r  e n  grundprincip i (Thomas & Johnston, 1981) ramverk som nämnts tidigare (se 2.1.3). 

”... [Appealing animation is] ...anything that a person likes to see, a quality of charm, 
pleasing design, simplicity, communication and magnetism” (1981, s.68). 
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De fokuserar på en behaglig design av karaktär och penseldrag som inte gör animationen 
avskräckande. Boken och teknikerna är utvecklade för 2D-animation och kan därför sakna 
tillägg som krävs för att göra digital animation tilltalande. Med digitala, realistiska 3D- 
modeller av mänskliga varelser kan vi bland annat se ett fenomen som kallas för The 
Uncanny Valley. Fenomenet beskrevs först i en japansk tidskrift av Masahiro Mori, översatt 
i fullständig utgåva av MacDorman och Kageki (2012). Mori menar att ju närmare man 
kommer realistiska mänskliga figurer utan att felfritt återge äkta mänsklig rörelse och 
dynamik, desto närmare hamnar man The Uncanny Valley.  The Uncanny Valley är det 
tillfälle då vår empatiska reaktion gentemot det artificiella slår över till olust och används 
ofta inom området robotik för att diskutera människoliknande robotorar som i en artikel av 
Erik Sofge (2010) som sammanfattar Moris, Kagekis och McDormans samt andras forskning 
kring begreppet och robotik. Sofge nämner en artikel av McDorman vars resultat indikerar 
att kvinnor hade lättare att sympatisera med en dålig dator-rendering än män. En annan 
studie som nämns i artikeln visade på att teorin inte håller om människorna får interagera 
med roboten i verkligheten, de vänjer sig då snabbt vid det obehagliga och roboten i sig. 
Sofge beskriver det själv i sitt möte med roboten Nexi: 

“When I met Nexi, and its giant blue eyes snapped to attention, and [it] turned to me, 
all social distance collapsed. There was no time to be intellectually panicked about 

robots. And any sense of dissonance proposed by Mori […] was missing.” (Sofge, 2010) 

Rachel McDonnell (2012) tar i en konferensartikel upp begreppet och utvecklar det. Artikeln 
tar upp en tidigare studie av Hodgins, O’Brien och Tumblin (1998, se McDonnell, 2012, 
s.103). Studien visade på att vi är mer känsliga för hur en 3D-modell rör sig än en 
streckgubbe. En annan studie som tas upp i McDonnells rapport är skriven av Johansson. 
Studien visade på att “naturliga rörelser som saknar rumslig information kan ge en rik 
uppfattning av en mänsklig figur i rörelse.” (1973, se McDonnell, 2012, s. 103).  Johansson 
separerade rörelse i människor från den mänskliga kroppens form genom att representera 
kroppen med ljuspunkter och kom fram till att 12 ljuspunkter under ett 200 millisekunder 
långt klipp räckte för att uppfatta biologisk rörelse. McDonnells artikel kom fram till att vi 
upplever obehag av manlig rörelse som används på en kvinnlig modell, detsamma gäller 
motsatsen (2012, s.110). 

För att undvika The Uncanny Valley bör animatörer ta hänsyn till formen på de karaktärer 
som utför en rörelse och hur det påverkar rörelsemönstret ska tas hänsyn till. Viktigt är 
också att vara konsekvent med om slaget utförs av en manlig eller kvinnlig karaktär, 
alternativt skapa en androgyn rörelse. Om rörelsen ska kunna användas generellt måste den 
kännetecknas av igenkänning och tydlighet likt Johanssons ljuspunktsmetod (McDonnell, 
2012, s.110). 

2.2 Relaterad forskning om animationskurvor 

2.2.1 Easing functions 
Easing functions översatt här till dämpningsfunktioner är en praktisk, digital tillämpning av 
teorin om slow in och slow out (Thomas & Johnston, 1981, s.62) v i l k e t  är en del av 
teorin om timing (1981, s.64-65) som är en viktig del i skapandet av realistiskt simulerad 
rörelse (se 2.1.3). Funktionerna används ofta för att animera övergångar för grafiskt material 
på hemsidor, en text som glider in eller en bild som försvinner. Animationer och grafik som 
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använder sig av dämpningsfunktioner uppfattas som mjuk. Likt Slow in och slow out gör 
tekniken att en rörelses inbromsning och acceleration sker på ett naturligt sätt. På internet 
har sidor som Easings.net (Easings, 2018) och Ceaser (Ceaser, 2018) skapat olika versioner 
av dämpningsfunktioner. De flesta liknar varandra i utseende och funktion, med små 
förändringar och tillägg mellan olika sidor. 

Det är svårt att hitta forskning om dämpningsfunktioner då de som funktion används 
praktiskt och är grundläggande för många områden men möjligen inte tillräckligt 
avancerade för att undersökas i detalj. Łukasz Izdebski och Dariusz Sawicki (2016) har i en 
konferenspublikation beskrivit dämpningsfunktioner där de ämnat utveckla koden som 
utvärderar och approximerar funktionernas bézierkurva (se 2.1.2). De kommer fram till två 
nya sätt att approximera uträkningen av funktionerna för att skapa kurvor som är mer 
trogna funktionerna. De baserar sin definition av dämpningsfunktioner på en bok skriven av 
Robert Penner (2002). Boken innehåller matematiska funktioner och programmering i 
programmet Macromedia Flash, en tidigare version av programmet Adobe Flash. Flash-
programmen är programvara som används för att skapa animationer, spel och kodning. 
Penner har samlat funktionerna och beskriver dem samt skapar en egen definition av 
dämpningsfunktioner. 

Penner skriver om digital rörelse som kan översättas till programmering och tar därför upp 
begrepp som tween frames. ”The word “tween” is derived from “between”. The term 
comes from traditional animation, where the work is split between keyframes and tween 
frames.” (2002, s. 195). Han definierar dessa vidare för eget syfte, “A tween can be defined 
as an interpolation from one position to another. Thus, a tween [is] a change in position over 
time” (2002, s. 198), vidare definierar Penner easing (dämpning) som: 

“[…] the transition between the states of moving and not-moving.” (2002, s. 206).  

Principen slow in, slow out (Thomas & Johnston, 1981) som nämnts tidigare i rapporten 
(2.1.2) ligger till grund för idén bakom funktionerna. Båda verktyg behandlar den förändring 
i timing (1981) som sker då i övergången m e l l a n  rörelse och stillastående i en rörelse. 
Skillnaden är att slow in, slow out är en princip som beskriver ett tillvägagångssätt inom 
animation och dämpningsfunktioner är funktioner skrivna i kod som kan appliceras utan 
tidigare kunskap eller förståelse av animation på ett digitalt objekt som då kommer att 
animeras automatiskt med de önskade egenskaperna. 

2.3 Animation inom spel 
Animation inom spel är annorlunda än animation inom film eller reklamindustrin, ett ämne 
som togs upp i kapitlet om procedurell animation (2.1.4). Inom film begränsas animatörens 
ansvar till att se till att animationen ser bra ut från en kameravinkel vid ett specifikt tillfälle. 
Som sidan Pluralsight.com beskriver det: 

Games […] are meant to be interactive. When you play a game, you'll have complete 
control of the character and the camera. You're the one driving the story forward and 

making the character move. So not only does the animation need to look good, it 
needs to look good from every possible angle (Pluralsight, 2014). 

Artikeln tar upp att animation inom spel ofta behöver göras på mindre tid och att “Game 
animation isn't about creating top-notch performances like in Frozen, but about ensuring the 

http://www.imdb.com/title/tt2294629/
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animation will work well for the player”. Bill Thomlinson (2005) skriver i en artikel för 
tidskriften Computers i n  E n t e r t a i n m e n t  om s k i l l n a d e r n a  m e l l a n  
a n i m a t i o n s s ä t t  s o m  används för de två olika medierna. Animationer som till störst 
del används inom film kallar Thomlinson för linjär animation, animation som oftast används 
till spel och andra interaktiva medier benämner han interaktiv animation. Enligt artikeln 
skiljer sig linjär och interaktiv animation sig åt på många olika sätt men främst inom fem 
huvudområden. Intelligens, känslomässiga uttryck, navigation, övergångar och flertalig 
karaktärsinteraktion. 

Han menar att i linjär animation så är manusförfattare, bildmanusförfattare och animatörer 
som bestämmer intelligens och rörelsemönster hos den animerade karaktärer. Animatörer 
styr alla animerade känslomässiga uttryck, övergångar mellan animationer och huruvida de 
animerade karaktärerna ska kollidera med något eller inte. Det är inga problem att animera 
två karaktärer som interagerar med varandra. I interaktiv animation är det däremot datorn 
som styr det mesta, med hjälp av animatören och användaren i samspel. Intelligens och 
beteende styrs av ett datorprogram kontinuerligt, känslomässiga uttryck skapas av 
animatören men styrs av användaren, ingen kontroll finns hos animatörerna kring huruvida 
karaktären kommer att kollider med något i den interaktiva världen. Interaktiva övergångar 
skapar ett behov av korta cykler för att kunna avbryta en handling närsomhelst och låta 
animationen spela klart utan dröjsmål. Thomlinson menar att problemet med att ha flera 
karaktärer i ett spel som interagerar med varandra intimt, hårdhänt och okonstlat inte har 
lösts än (2005, s.2). 

Ett verktyg som används för att slippa göra om animationer som upprepas i spelet är cykler. 
Cykler i spel används till en stor mängd animationer som att gå, hoppa, sträcka sig efter 
något, andas, huka sig och slå ett slag. Sträck-animationen som ett procedurell system 
undersöktes av Shapiro (2011) (se 2.1.4). Det är intressant att undersöka alla dessa cykler 
utifrån ett procedurellt perspektiv då det kan komma att förenkla spelskaparprocessen. Dels 
då det, som nämndes i kapitlet om procedurell animation (2.1.4), är en grundpelare för 
dagens interaktiva spelvärldar i 3d-miljö som sparar tid och resurser genom att återanvända 
grafik och information. Dels då det, som nämndes i samband med Thomlinsons (2005) text 
tidigare i detta kapitel, är essentiellt för interaktiv animation att skapa korta cykler 
fullpackade m e d  i n f o r m a t i o n  j u s t  f ö r  a t t  k a r a k t ä r e n  ska kunna reagera både på 
sin omgivning och på den input som användaren bidrar med. En interaktiv 
animationsrepertoar måste kunna agera procedurellt för att simulera verkligheten, vilket 
leder oss till slutsatsen att procedurell animation naturligt borde vara nästa steg i processen 
mot snabbare och mera verklighetstrogen spel-animation. 

Gånganimationen ses ofta som ett fundament för animatörer inom både spel och film, om en 
animatör kan skapa en bra gånganimation anses denne ha koll på animationens grunder. 
Cykeln kommer alltid att behövas för både tvåbenta, fyrbenta och x-benta karaktärer i både 
spel, film och andra medium. Likväl är hopp-animationen, animationen för att andas och 
sträck-animationen vanliga då det är rörelser som krävs för att skapa de mest grundläggande 
rörelser levande varelser använder sig av. Slag-animationen och huk-animationen faller sig 
inte lika naturliga för oss men används likväl flitigt inom de flesta animations-medier och 
framförallt spel . För att  utmana spelaren innehåller  spel  ofta  ett  f i e n d e -element 
som spelaren måste undvika och eventuellt slå tillbaka mot i spelet. Vanliga sätt att ge 
spelaren verktyg för att undkomma fienderna är att låta dem g ö m m a  sig, använda sig av 
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vapen eller lura fienden genom fällor. Ofta beror det på spelets mekanik system som 
antingen begränsar eller utvecklar dessa verktyg. 

Om spelutvecklaren inte gör ett aktivt val att skapa specialmekaniker eller andra sätt att 
undvika fienden brukar de vanligaste använda mekanikerna vara de som skapades till de 
allra första spelen inom industrin. Att hoppa för att undvika skott eller slag från fienden, att 
ducka för att undvika skott eller slag från fienden samt att slå slag med sina nävar mot 
fienden för att skada den. Slag-animationer är och kommer därför att vara en viktig del av 
spelutveckling med fiender i spelen. Att få till en trovärdig animation för slag är svårt då 
dessa kräver bra användning av timing (Thomas & Johnston, 1981, s.64-65) för att kännas 
trovärdiga och tunga. Den komplexa rörelsen är inte lika ofta i fokus som hopp eller gång-
rörelser då den inte är med i ett lika stort antal spel eller filmer. Det är likväl ett intressant 
fokusområde för forskning inom både procedurella animationer och animationskurvor. 
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3 Problemformulering  
Yrket animation har utvecklats genom åren och med mer teknik krävs idag endast en 
animatör för att göra det som förr i tiden var flera personers jobb. Att undersöka 
automatiserande system och tekniker kan komma att underlätta det kreativa men ofta 
repetitiva arbete som krävs av denna animatör. Kurvor är ett verktyg med potential, sättet de 
kan användas för automatisering och procedurella animationer har utforskats och utforskas 
ständigt i försök att hitta nya vinklar eller nya arbetssätt att implementera den datorstyrda 
uträkningsmetoden. Det är svårt att hitta en balans mellan de programmerade, flexibla 
kurvor vars fördelar måste vägas mot avsaknaden av detaljer eller mänsklighet och de 
detaljerade animationsarbetssätt där den generativa aspekten av animationen samt 
tidsåtgången skapar problem. Med dynamiska och flexibla programmerade system är det 
svårt att få rörelsen att likna det mänskliga utan komplexa parametrar. Jämförelsevis är 
artistiska system som Shapiros (2011) (se 2.1.4) tidskrävande att skapa och icke flexibla. 

Ju tidigare en ny animatör lär sig att hantera animationskurvor, desto mer kan de ta till sig 
det som ett verktyg för att underlätta animation. Kurvorna går den fina balansgången mellan 
det artistiska och det tekniska i animation och kan därför vara svårt för många att ta till sig i 
början. Genom att skapa procedurella system som klarar av det grundläggande i att skapa en 
vanligt förekommande rörelse skulle en ny animatör kunna lära sig av de automatiserade 
kurvornas utseende och beteende. En erfaren animatör skulle istället kunna lägga tid och 
energi på finslipandet av en rörelse då grunden till rörelsen redan är lagd. Studien har därför 
valt att undersöka animationskurvor och hur dess egenskaper kan appliceras i procedurella 
system för att underlätta skapandet av grundläggande rörelser. 

Slag-rörelser är vanliga och ofta repetitiva rörelser som används i stor utsträckning i 
spelindustrin (2.3), de är också rörelser där det är viktigt att få till en känsla av tyngd. 
Aspekter i en slagrörelse som förmedlar tyngd har för det här arbetet innefattat förberedelse 
av rörelse, variationer i acceleration, en hård kollision samt återupphämtning av en rörelse. 
Att skapa en generell kurva är av vikt för spelindustrin och animationsforskning, i förstudien 
skapades en skiss av denna kurva. Därefter undersöktes validiteten av denna kurva genom 
att testa hur tilltalande variationer av kurvan uppfattades av en publik med grunden lagd 
i följande frågeställning: 

Kan en animationskurva utformas för att generera en tilltalande och i spel användbar 
slagrörelse? 

samt 

Arbetet söker i andra hand studera tendenser kring i vilken utsträckning det går att 
generalisera animationsfenomen som slag till rörelsekurvor. 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka och besvara problemformuleringen utfördes en studie (se appendix C) och 
en pilotundersökning (se appendix B) där syftet var att utforska den framtagna kurvans 
tilltalande eller icke tilltalande aspekter. Pilotstudiens syfte var att testa den kurva som togs 
fram i förstudien (se 4.1) samt den föreslagna studiemetoden mot en liten testgrupp 
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respondenter. Förstudiens testkurva togs fram ur slutsatser kring gemensamma drag som 
återfanns i ett antal slaganimationer inom spel och film. 

Animationen utfördes på en gratis rigg hämtad online (Highend3d, 2018) med IK-kontroller 
för handleder och korrekt uppsättning ben i armen. Efter att IK-positioner satts ut i enlighet 
med den framtagna kurvan justerades armbågens, axelns och fingrarnas rotation för att 
skapa en trovärdig och naturlig rörelse. Riggen var manlig, det togs i åtanke att detta kan 
komma att påverka resultatet. Beslutet togs att fördelen med att modellen matchade 
rörelserna som har använts som bas för kurvan övervägde eventuella attribut som kan 
tillskrivas en manlig karaktär. Därefter togs en kurva fram som var den totala motsatsen till 
den första kurvan. Den andra kurvan tog egenskaper från pressing effort (se 2.1.3) från 
Labans efforts som beskrivet av Hutchinson (2005, s 200). De liknade den effort som den 
första kurvan är baserad på, punching effort i alla aspekter förutom tidsaspekten (2005, s. 
200). Efter det skapades en tredje kurva som ämnade vara en mix av pressing och punching 
effort för att agera jämvikt mellan de två extremerna. Den mellantunga kurvan som varken 
var tillåtande eller motstridande liknade inte någon effort utan skapade istället ett nytt 
mellanting. 

Efter pilotstudien gjordes de tre artefakterna om. Alla tre animationer fick exakt samma 
värden på sina key frames och varje enskild animationskurva för olika värden formades med 
hjälp av tangenter (se 2.1.2) så att alla tre animationer avbildade exakt samma rörelse. 
Kroppen togs bort då respondenterna i pilotstudien fokuserade på stelheten i kroppen och 
därför hade svårt att uppfatta rörelsen som naturlig. Animationerna i artefakten döptes först 
till punch hard, punch medium och punch light för att särskilja dem åt. I pilotstudien 
nämndes inga namn på animationerna och i den riktiga undersökningen döptes de först om 
till punch a, b och c för att till sist ändras om till animation a, b och c. Detta gjordes för att 
respondenterna inte skulle lägga något värde i de olika animationerna baserat på deras 
benämning, som att ledas till att tro att de alla föreställde slagrörelser eller rangordna dem i 
förhand. Animationerna (se appendix A, bilaga 1, 2 och 3) lades upp på en hemsida (se 
appendix A, bilaga 4) som skapats i syfte att visa upp artefakten för respondenterna. Detta 
ledde till att intervjun kunde utföras på distans genom att respondenten själv spelade upp 
animationerna och tog sig vidare på sidan efter instruktioner från intervjuaren. 

I intervjun ställdes först grundläggande kvalitativa frågor kring statistiskt mätbar data som 
respondentens kön och ålder. Därefter visades den artefakt som i den valda gruppen skulle 
visas först och respondenten blev utfrågad kring hur de upplevde rörelsen. Efter det 
visades en eller två av de kvarvarande animationerna och i jämförelse med de tidigare. 
Slutligen blev respondenten manad att skapa en skala från ett till tio utifrån den aspekt de 
tyckte passade rörelserna bäst. Därefter skulle de placera rörelserna på skalan i jämförande 
syfte, samt ange vilken av animationerna som de helst skulle använda sig av i valfri 
spelsituation. 

3.2 Studie 

3.2.1 Studiemetod 
För att undersöka artefakten gjordes först en pilotstudie på 2 respondenter vars syfte var att 
felsöka frågorna i intervjun samt undersöka huruvida artefakten frambringar data som kan 
användas mot frågeställningen. Frågor som valdes att tas bort ur de inledande frågorna från 
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pilotstudien var ”känner du dig erfaren inom ramverket, kan du uttyda det i en rörelse?”. 
Anledningen var att respondenter inte skulle lägga fokus på att uttyda ramverk ur rörelsen 
genom att ledas av frågan. Frågorna ”Hur uppfattar du karaktärens avsikt?” samt ”Uppfattar 
du slaget som hårt eller lätt?” togs bort då de vilseledde eller på annat sätt ledde in 
respondenter på ett specifikt tankespår. Den inledande texten ändrades också om för att inte 
leda respondenterna till det direkta antagandet att alla rörelser var slag-rörelser. 

Den vetenskapliga metoden i pilotstudien utformades baserad på C.R. Kotharis (1985) bok 
om vetenskaplig metod och Rolf Ejvegårds bok Vetenskaplig metod (2012). Intervjuaren 
valde mellan följdfrågor beroende på vilket svar som erhölls från respondenten och ställde 
inte följdfrågor som inte var satta sedan innan. Detta gjordes för att minska påverkan på 
respondenternas svar och samla in tydliga data från studien. Studiemetoden var kvantitativ 
och innehöll vissa delar som samlade in information av mer kvalitativa egenskaper. Denna 
metod kan även benämnas semistrukturerad och är ett bra sätt att studera tendenser samt 
analysera formuleringar hos en liten grupp respondenter.  Sättet detta uttrycker sig på är 
framförallt en blandning av det Ejvegård kallar för bundna och öppna frågor där 
respondenten antingen har förbestämda svarsalternativ eller får tillfälle att svara mer fritt 
(2012, s.51). Kvantitativa uppgifter formas genom bundna snabba frågor så som frågor om 
ålder och yrke och syftar till att ge data som kan visa på generella tendenser hos 
respondenterna, mönster och annan data som: 

“..can be expressed in any type of quantity or amount.” (1985, s. 3). 

En rent kvalitativ intervju skulle ha inneburit mer djupgående frågor med öppna följdfrågor, 
vilket skulle ha ökat behovet av översyn kring vilken påverkan varje fråga hade på 
respondenternas svar. Kvalitativa data samlades in från följdfrågor till bundna frågor som 
undersökte motivationen bakom respondenternas ofta rent kvantitativa svar. Till störst del 
samlades data in från öppna frågor som stod för sig där respondenten ibland uppmanades 
att beskriva sina svar med vissa ord men annars fick tolka rörelsen i artefakten helt fritt. De 
data som generarades i studien var främst åsiktsdata eller det som Kothari kallar för: 

“Attitude or opinion research i.e., research designed to find out how people feel or 
what they think about a particular subject or institution…” (1985, s.3). 

Kothari menar att en pilotstudie bör användas i första hand om man använder sig av 
frågeformulär som mejlas ut till respondenterna, denna sortens insamling av data är svår att 
korrigera efter det att den har lämnat intervjuarens händer (1985, s.17). Att testa 
datainsamlingsmetoden innan den används är dock alltid positivt, felmarginalen minskas för 
varje test som görs och vissa data fungerar inte alltid som tänkt. Vissa frågor kan vara 
obekväma för respondenter, skapa förvirring genom sin formulering eller korrumpera 
resultatet på annat sätt. 

3.2.2 Målgrupp 
Undersökningen för studien utfördes på 12 respondenter varav fem var kvinnor och sju var 
män. Tanken från början var att försöka få en så jämn fördelning som möjligt mellan könen. 
Respondenterna namngavs med bokstäverna A till L för att bevara deras anonymitet. Den 
tänkta målgruppen för studien var till en början respondenter som inte hade någon 
tidigare erfarenhet inom animation. Anledningen var att respondenter som studerade eller 
arbetade aktivt med animation skulle kunna plocka ut Labans rörelseteorier i rörelsen och 
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påverkas av vad de har fått lära sig är mest slagkraftigt. Efter att studien väl hade börjat 
ändrades detta dock då det ansågs vara mer intressant att undersöka skillnaden i resultat 
mellan respondenter med och utan animationserfarenhet. En tredjedel av respondenterna 
hade ingen tidigare erfarenhet av att studera animation. Alla respondenter studerade, 
arbetade eller både och, majoriteten studerade och minst grupp studerade och arbetade 
samtidigt. Majoriteten arbetade och studerade spelutveckling med inriktning på olika 
områden. En större andel av de som arbetade hade inte ett jobb inom spelutveckling 
jämfört med de respondenter som studerade, där 70 % av respondenterna studerade 
spelutveckling. 

Studien sökte i fösta hand respondenter i åldersgruppen 18 till 39. Åldersmässigt placerades 
respondenterna relativt jämnt mellan åldrarna 20 och 30 år, där antalet 21-åringar var högst. 
Enligt MPAA (Motion Picture Association of America, 2016) var 18-39 den åldersgrupp 
som utgjorde störst del av befolkningen (21 %) och oftast gick på bio (22 %) och enligt 
Statista.se (Statista, 2017) var det den nästa största gruppen dataspelare 2017 (27 %). 
Statistisken kommer från USA, vilket skulle kunna visa sig vara irrelevant då studien är 
skriven på svenska. Statistik från Bigfishgames.com (Big Fish Games, 2017) visar dock på att 
USA är den näst största konsumenten av spel efter Kina samt det land som tjänar in mest 
pengar i världen på sin filmindustri (Statista, 2016). Det är därför rimligt att basera 
målgruppen på statistik från USA och Nordamerika då en eventuell praktisk användning av 
resultatet i den här studien statistiskt sett skulle ha störst chans att visas upp inför en 
amerikansk befolkning. 

3.2.3 Etik 
Studien inleddes med ett klargörande för deltagare att dessa skulle ha full anonymitet samt 
rätt att förbjuda användning av sitt svar i studien närsomhelst under studiens gång. Det stod 
även med att de hade rätt att avbryta intervjun eller ta en paus närhelst de kände sig 
obekväma eller av annan anledning vill avbryta. Intervjun utfördes på distans vilket gjorde 
det svårt att avgöra huruvida miljön runt respondenten var optimal. Respondenterna 
uppmanades att uppsöka en lugn och tyst miljö inför intervjun och informerades om att de 
inte var under någon tidspress. Det faktum att respondenterna inte behövde interagera med 
intervjuaren direkt kan ha lett till mindre påverkan på svaren och en mer bekväm stämning. 
Det kan också ha bidragit till att respondenter som inte är vana vid att kommunicera utan att 
se sin motpart kände sig mer obekväma. Frågorna ställdes i en lugn ton och deltagaren fick 
alltid tala till slutet av sin mening innan det ställdes en ny fråga för att inte stressa hen. 
Intervjuaren klargjorde först huruvida respondenten hade några tidigare obehagliga 
erfarenheter av våld och informerade om att studien skulle kunna komma att innehålla 
rörelser som efterliknar eller gestaltar en våldshandling. Om respondenten var okej med allt 
detta kunde studien fortgå. 
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4 Projektbeskrivning 

4.1 Förstudie 
För att undersöka vilka slag som skulle kunna vara av vikt för en eventuell studie 
behövdes det göras en förstudie. Intressant var hur en eventuell animationskurva för 
ett tilltalande slag skulle kunna se ut. Detta för att kunna ta fram en studie som undersökte 
huruvida slagrörelserna i studien var tilltalande för en publik eller ej. Som nämndes i 
avsnittet om animationskurvor (2.1.3) skulle det vara svårt att utgå ifrån axeln, 
handleden eller armbågens rotationskurva i slag-rörelsen då rotationskurvor är svåra att 
visualisera och därmed utvärdera. Därför undersöktes i förstudien ett flertal olika slag-
rörelser inom spel och film och hur deras rörelse genom rummet såg ut utifrån handledens 
IK-position. IK- positionen av handleden var lätt att identifiera i klippen och kunde 
därefter lätt efterliknas i ett 3D-modelleringsprogram. Efter att klippen studerats 
utformades en exempelkurva för att efterlikna rörelserna som återfanns i dem. I förstudien 
presenteras klippen utifrån de bilder i klippen som valdes ut. Bilderna var tänkta att 
representera key frames i en animation, de viktigaste tillfällena i animationen då rörelsen 
vänder eller det händer något. För att göra studien mer läsbar har kurvan ritats ut på 
bilderna med pilar som visar rörelsens tillstånd i varje enskild bildruta. Vad dessa pilar 
innebär kan avläsas på figuren nedan (Figur 2). 

 
Figur 3 För avläsning av de pilar och streck som syns i förstudiens bildserier.  

Ett tips om rörelsen är svår att läsa av är att följa den röda pilens bana genom bilderna, detta 
ger snabbt en tydlig indikation på hur rörelsen beter sig. 

4.1.1 Realistiska slag 
Realistiska slag varierar i utseende men det som de har gemensamt är realismen. Slagen 
försöker till så stor del som möjligt efterlikna verkligheten och har därmed samma 
begränsningar och samma styrkor. Vi empatiserar med slagen då de speglar äkta mänsklig 
rörelse och resultatet blir ofta att de känns mer brutala och smärtsamma. Filmer som inte är 
animerade eller använder VFX är alltid begränsade till realism men kan använda sig av 
andra tekniker för att få slagen att kännas lättsamma och roliga. Kung Fu Hustle (2004) 
använder sig av realistiska slag med orealistiska reaktioner på slaget för att skapa humor i 
kontrast. 
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Figur 4 Slag i filmen Kung Fu Hustle tagna från youtube (Youtube, 2016c). 

Spel som Uncharted 4 (Naughty Dog, 2016) och Fallout 4 (Bethesda Game Studios, 2015) 
använder sig av realistisk animation där slag-rörelserna används till störst del i direkt strid 
med spelkaraktärer. Omständigheterna liknar verkligheten och slag-rörelserna liknar inte 
slag som används i sporter som boxning eller karate. Vanligt är att slag-rörelser börjar 
bakom kroppen för att sedan samla kraft i en båge (se 2.1.3) ovanför eller längs med huvudet 
på karaktären och landa i en kraftfull kontakt med fiendekaraktären. 

 

Figur 5 Slag i spelet Fallout 4 (2015) taget från youtube (Youtube, 2016a).  

  
Figur 6 Slag i spelet Uncharted 4 (2016) taget från youtube (youtube, 2016b). 
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Figur 7 Rörelsemönster för slagen i Fallout 4 (2015) (t.v.) och Uncharted 4 

(2016) (t.h.). 

Uncharted 4:s (2016) exempel är taget från en video i spelet och innehåller därmed lite fler 
variationer av slagrörelser, då Fallout 4:s (2015) exempel är taget från själva spelandet 
används ett slag som liknar Fallout 4:s exempel som källa. Man kan se att de två slagen 
varierar när rörelsen kokas ner till sina handledspositioner. 

Procedurella animation (se 2.1.4) har kunnat skapa mer variation i spel, men mediet haltar 
fortfarande när det gäller att skapa den levande, organiska animation som idag blir allt 
vanligare i film. Anledningen till utseendet på den slag-rörelse som visas upp i 
bildsekvenserna ovan kan bero på behovet av att visa upp stora, kraftfulla slag i spelen. 
Spelaren ska känna att slagen är tunga och realistiska. Det är viktigt att slaget syns ordentligt 
då karaktärerna man spelar ofta bara syns bakifrån, varför principen anticipation (Thomas & 
Johnston, 1981, s.51-53) i slagen blir viktig. 

Ett liknande slag syns i filmen Fight club (1999) när huvudkaraktären ska slå sitt första slag. 
I filmen är slag och slagsmål en viktig del av filmens handling så det här slaget behöver ha 
mycket slagkraft. Slaget rör sig också i en böjd båge och landar på motståndarens öra. 

 
Figur 8 Slag från filmen Fight Club (1999), taget från youtube (Youtube, 

2015a). 
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Figur 9 Rörelsemönster för slaget i Fight Club (1999). 

Slag av den här sorten syns inte i stor utsträckning i professionella sporter. Slaget är hårt och 
kräver inte mycket teknik för att åstadkomma. I slagsporter som boxning och karate börjar 
ofta slagen ifrån mitten av kroppen istället för bakom och använder sig av kraften från 
höften eller axlarnas vridkraft för att trycka in näven i moståndaren samtidigt som armen 
sträcks ut. Fokus ligger inte på rörelser som syns mycket i en stor folkmassa utan är istället 
utformade för att ta ner motståndaren med minimal anstängning. 

 
Figur 10 Crossover-slag i boxning, taget från youtube (Youtube, 2015c). 

  
Figur 11 Rörelsemönster för crossover-slag i boxning. 
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4.1.2 Stiliserade slag 
Spel animeras nästan uteslutande och kan därför ta ut svängarna när det gäller realism, 
detsamma gäller animerade filmer. Stiliserade rörelser är överdrivna och extrema, ofta 
används filmteknik ihop med animation för att uppnå den stilistiska effekten. Rörelserna har 
olika effekter beroende på vad filmen eller spelet har för avsikt men används ofta för komik. 
Tecknad animation är ofta stiliserad, de extrema rörelserna går väl ihop med de extrema 
formerna och tekniker som Disney’s squash and stretch (Thomas & Johnston, 1981). 

I filmen Kung Fu Panda (2008) kan vi se en tiger utföra ett slag med liknande avsikt som de 
realistiska slagen ovanför visade upp (2.3.1). De nya aspekterna i slaget är framförallt form, 
rörelsemönster och principen timing (1981, s.64-65). Formen är en 3D-modell likt 
Uncharted (2016) och Fallout (2015) men orealistisk med extrema proportioner. Hela 
slagsmålet går väldigt snabbt med långa fördröjningar vid början och slutet av rörelsen, i 
enlighet med principerna anticipation och follow through (1981, s.59). Rörelsemönstret är 
mycket rakare än slagen från spel-exemplen och liknar mer boxningsrörelsen. Det kan bero 
på att tigern i filmen är en utbildad kampsportsutövare och därför använder mer sport- 
liknande rörelser. 

 
Figur 12 Slag i filmen Kung Fu Panda (Youtube, 2015b). 

 
Figur 13 Rörelsemönster för slag i Kung Fu Panda (2008). 
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Att använda fler key frames vid början av en rörelse och slutet av en rörelse är vanligt för 
tecknade och stiliserade rörelser. Disney’s slow in slow out (Thomas & Johnston, 1981, s.62) 
princip går ut på detta. Effekten blir att rörelsen känns mycket starkare och snabbare, om vi 
ser en bild av en böjd arm och en bild av en sträckt arm efter varandra skapar vår hjärna ett 
logiskt sammanhang där armen har rört på sig väldigt snabbt (se 2.1).   Med tecknade och 
stiliserade karaktärer tillåter vi den här sortens extrema synvilla i större grad, (se. 2.1.5) 
varför man ofta använder rörelsemönstret när man vill få till en snabb, tung rörelse med 
hård kollision. Detta visualiseras i en kurva som en linjär vändning efter en brant kurva som 
börjar väldigt platt. Ibland är det så få key frames att animationen beter sig som en kurva 
helt utan interpolering mellan bilderna. Street fighter 4 (Dimps & Capcom, 2008) använder 
sig av den här sortens stilistiska rörelse där förflyttningen mellan de tidigare nämnda 
principerna inom Disney’s Ramverk anticipation och follow through består av få key frames. 
Street fighter spelen (2008) använde sig dessutom av moving hold-tekniken (se 2.1.3) som 
stannar upp karaktären helt i fyra frames, vilket i en snabb animation kan ge en känsla av 
kollision och kraft. 

 
Figur 14  Slag i spelet Street Fighter (2008) taget från youtube (Youtube, 2007).  
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Figur 15  Rörelsemönster för slag i Street Fighter (2008). 

Ett problem som dök upp vid analys av stilistiska slag är kameravinklar. De båda slagen är 
från spel och filmer vars huvudkaraktärer är stridstränade i mer tävlingsinriktade sporter 
som involverar slag. Ett bättre alternativ hade varit att försöka hitta rörelser som följde de 
egenskaper och omständigheter som rådde för de realistiska slagen. Detta visade sig 
komplicerat eftersom de slag som liknade de realistiska slagen ofta bytte kameravinkel 
genom slaget för att skapa en känsla av att saker går snabbt och kollisonen är tung. Samma 
effekt som en kurva potentiellt skulle kunna uppnå. Resultatet blir att de slag där man kan 
observera hela rörelsen igenom ofta är filmer och spel där själva striden är i fokus, och slaget 
inte är en naturlig del av spelmekaniken. För att göra striden intressant har dessa spel och 
filmer ofta en speciell stil eller gren av en sport som huvudpersonerna utövar. Kameravinklar 
och en tecknad känsla är en del av den stilistiska stilen men det är också det som gör det 
svårt att hitta rörelser att utvärdera samt utvärdera dem. 

4.1.3 Kurvan 

 
Figur 16 Skiss av det tunga slagets kurva. 
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Kurvan (se figur 16) skapades med inspiration av slagen från Fallout 4 (2015), Uncharted 4 
(2016), Fight club (1999) och Street fighter 4 (2008). En tidigare kurva var mer 
tvådimensionell. Då kurvan skulle skapas i en tredimensionell miljö omformades den för att 
innefatta den tredje dimensionen. Tanken var att genom att samla inspirationen från de 
realistiska slagen, där undantaget är Street Fighter, inom både spel och film skulle slaget 
anta en mer realistisk form. Detta skulle kunna vara mer intressant än ett mer cartoony (se 
2.1.2) slag då realism har högre chans att skapa en känsla av Uncanny Valley (se 2.1.5, 
MacDorman och Kageki, 2012). I de allra flesta slag fanns någon mån av principen 
anticipation (Thomas & Johnston, 1981, s.51-53) då karaktären höjer handen en extra gång 
i återhämtningen innan den sänks ner i ett slag. Detta var en viktig del av slaget och en viktig 
del av kurvan för att kunna visa på kraften bakom slaget. Slagen i de flesta fallen varade 
inte längre än två key frames. Ibland bara en key frame. För att få en mer realistisk känsla 
på slaget användes två key frames för slagrörelsen. Vid kollisionen var tanken först att 
handleden skulle stanna upp i två frames för att skapa ett moving hold som det i Street 
Fighter (2008), realismen haltar vid ett moving hold men förhoppningen var att detta skulle 
ge extra tyngd till slaget. I den slutgiltiga skissen av kurvan togs det bort då det ansågs vara 
ett för stilistiskt drag i en annars väldigt mjuk och realistisk rörelse. Kollisionsdelen av 
kurvan gjordes först spetsig för att undvika effekten av principen slow in och slow out (1981, 
s.62) och därmed skapa illusionen av att handen kolliderar med något. Detta togs bort i den 
sista skissen men teorin användes i andra kurvor än IK-positionskurvan i artefakten. 
Därefter formades slutet av kurvans rörelse i en bakåtriktad rörelse som skulle agera follow 
through (1981, s.59). i rörelsen och skapa en naturlig och mjuk återhämtning efter det 
plötsliga och hårda slaget. Förhoppningen var att slaget som skapas med kurvan som har 
plötsliga förändringar i hastighet och mjukhet ska efterlikna punching effort (Hutchinson, 
2005, s. 200) och få de egenskaper och reaktioner som denna effort har. Två versioner till av 
kurvan skapades för att kunna jämföra kurvan under olika förhållanden och för att 
undersöka validiteten i kurvans tilltalande eller icke tilltalande aspekter under dessa 
förhållanden. En mellantung (se figur 17) och en lätt (se figur 18) kurva. 

 
Figur 17 Skiss av det mellantunga slagets kurva. 
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Figur 18 Skiss av det lätta slagets kurva. 

Disney’s principer timing, slow in-slow out, follow through och overlapping action 
(Thomas & Johnston, 1981) och Labans punching effort (Hutchinson, 2005, s. 200) 
visade sig värdefulla då de bidrog med värdefull information kring utformandet av kurvan. 
Timing spelade framförallt en vital roll i utformningen av de tre kurvorna. Tanken var att det 
hårda slaget skulle följa en klassisk timing för slagrörelser där slaget är kortare och 
återhämtningen längre, detta skapar en snärtig känsla. Det mellantunga slaget hade lika lång 
återhämtning som nedslag vilket skapar en jämn rörelse som skulle kunna testas som en 
robotisk eller vardaglig rörelse. Det lätta slaget var det hårda slagets motsats där slaget var 
längre och återhämtningen kortare. Slaget utfördes på dubbelt så många frames då den 
korta återhämtningen hade sett ryckig och onaturlig ut på endast 18 frames. Idén med 
rörelsen är att den skulle kunna efterlikna en slagrörelse där personen ifråga inte vill slå 
objektet eller en rörelse som inte i grunden är våldsam.  Den snabba återhämtningen 
skulle kunna träda fram och uppfattas som huvudrörelsen vilket i så fall skulle gör att 
rörelsen kan användas i dragande eller ryckande sammanhang. 

Då rörelsen var tänkt att kunna användas i spel och procedurella system var det viktigt att 
skapa en rörelse som fungerar i en loopning, som ser bra ut i flera vinklar och som kan 
appliceras direkt på armen istället för att bero på kroppens rörelse. Därför lades en loopning 
av rörelsen till från tidigare iterationer. Det är också därför som inspirationen till kurvan 
togs mestadels från spel-klippen. De har ofta en fast kamera och slagen är utformade för att 
se bra ut i ett flertal vinklar och för plötslig interaktion som nämns av Thomlinson 
tidigare i rapporten (se 2.3) (2005, s.2). 
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4.2 Artefakten 

4.2.1 Val av modell och animering 
För att kunna skapa artefakten krävdes en riggad och skinnad modell med ben knutna till 
den. Modellen som valdes ut för animationen var en gratis-rigg från hemsidan Highend3d 
(2018). Modellen är i enlighet med diskussionen McDonnell (2012) för i avsnitt 2.1.5 manlig 
och har inte mer muskler än en medelmåttig person. Efter det att modellen valts ut 
påbörjades animeringen av artefakten. Kurvan från förstudien (se 4.1.3) användes för 
animationen av handledens IK-position. Justeringar gjordes av handledens rotation för att 
simulera ett realistiskt slag. Efter det att nyckelposerna för handleden satts ut animerades 
fingerlederna och armbågen för att skapa anticipation, follow through och secondary action 
(Thomas & Johnston, 1981) (se 2.1.3). I figuren nedan har en motion path skapad i Maya 

2018 synliggjorts som utgick ifrån handledens IK-kontrolls positionering genom slaget (se 
figur 19). 

 
Figur 19 Motion path av hårt slag framifrån (t.v.) och från sidan (t.h.). 

Ytterligare två versioner av slaget skapades med samma positioner och rotationer av handled, 
fingrar och armbåge och axel.  De tidigare versionerna av alla slag innefattade ingen 
animation på axeln men efter återkoppling från pilotstudien blev det tydligt att detta 
var viktigt för realism i slaget. Som nämndes i förstudiens sammanfattning (4.1.3) var 
förhållandet mellan de tre delarna av det hårda slaget anticipation, slagrörelse och follow 
through 2:1:2. Där de förberedande och återhämtande rörelserna hade dubbelt så många 
frames som slagrörelsen. Detta för att skapa en känsla av att slagrörelsen sker snabbt och 
därmed blir tung. Efter testning av artefakten mot utomstående parter reviderades 
animationen från en rörelse med början och slut till en loopande rörelse. Detta för att det 
onaturliga stoppet i rörelsen inte skulle hindra en observatör från att bedöma rörelsens 
egenskaper genom att observera den om och om igen. 

I de första iterationerna animerades armen i samband med animation av resten av kroppen. 
Detta distraherade från fokusrörelsen. Animation av alla kroppsdelar kan inte undgå att 
bidra med information kring hur tungt slaget förväntas vara, exempel på detta kan vara att 
man vid ett riktigt tungt slag lutar sig bakåt och lyfter lite på foten (se figur 20). En rörelse 
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som enskilt skulle uppfattas som lätt kan därmed få en oönskad känsla av tyngd enbart 
genom kroppsliga signaler som förmedlar tyngd. Kroppen påverkar också handens bana 
genom luften vilket skulle innebära att kurvan inte blir generell för slagrörelser utan specifik 
kroppsanimation. Detta kan komma att påverka rörelsens staging (1981, s.53-56) (2.1.3) 
negativt då det inte alltid är uppenbart i varje enskild stillbild vad som händer eller 
karaktärens avsikt om enbart armen är animerad. En annan tidigare iteration bestod av en 
animerad arm utan någon kroppsrörelse, denna skrotades då den upplevdes som stel och 
onaturlig i pilotstudien. En annan version testades där karaktären poserades med en 
animerad arm. Det slutgiltiga beslutet att enbart armen skulle synas baserades på idén om 
att det skulle vara svårt för personer som inte studerar animation att bortse från stelheten i 
karaktärens kropp. Med en animerad arm som visar upp en naturlig rörelse var tanken att 
respondenter skulle kunna föreställa sig själva kroppen som armen satt fast på. Likt en arm 
som kikar ut från under ett skynke fyller de själva på med information om de kroppsliga 
rörelserna bakom. 

 

 

Figur 20 Animation med kropp  

Efter det att det tunga slaget hade utformats skapades de två andra slagen. Det lätta slaget 
(se figur 21) vars tanke var att efterlikna en puttande eller dragande rörelse (se 4.1.3) är det 
tunga slagets raka motsats.  Problemformuleringen eftersöker endast en kurva varför 
skillnaderna på de olika slagen uttrycks som samma kurva och rörelse med olika timing 
(Thomas & Johnston, 1981, s.64-65) istället för att låta slagen följa olika positions och/eller 
rotationsförändringar. Det lätta slagets skapades med förhållandet 1:2:1, rörelsen saktades 
även ner till hälften av det tunga slagets hastighet för att inte hastigheten skulle förmedla 
oönskad tyngd. I jämförelse med den tunga rörelsen blev förhållandet mellan den 
förberedande, slående och återhämtande rörelsen 2:4:2.  
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Figur 21 Motion path av lätt slag framifrån (t.v.) och sett från sidan (t.h.) 

En mellantung rörelse (se figur 22) skapades för att undersöka vad som händer i övergången 
mellan de olika timing-förhållandena hos respondenterna och som en buffert för att den 
avsiktliga skillnaden mellan de två slagrörelserna inte skulle bli uppenbar. Om det blev 
uppenbart vad studien ämnade undersöka kunde det färga respondenternas svarsalternativ. 
Tanken var även att rörelsens egen validitet som en generell tilltalande rörelse skulle 
undersökas. Förhållandet mellan den förberedande, slående och återhämtande rörelsen var i 
jämförelse med den lätta och den tunga rörelsen 2:2:2.  

 

Figur 22 Motion path av mellantungt slag framifrån (t.v.) och sett från sidan 
(t.h.). 

4.2.2 Analys 
En kurva som baseras på endast IK-positioner skapar problem vid rotation, under arbetets 
gång fick rotationen på handleden ofta justeras ett flertal gånger för att rörelsen skulle 
uppfattas som naturlig. I slutprodukten fungerar den för syftet men handleden ser 
fotfarande onaturlig ut i vissa positioner. Applicering på en verklig produkt skulle kanske se 
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bättre ut om IK-kurvan kompletterades av en funktion som blandar IK-värdena med FK- 
värden för att få en mjukare animation. Generaliserade FK-värden skulle kunna undersökas i 
en ytterligare studie och genom en blandning med den lösning som presenteras i den här 
studien kan man möjligtvis få till en animation av högre kvalité. I loopen kunde 
anticipation-delen (Thomas & Johnston, 1981, s.51-53) av kurvan inte integreras som 
förväntat då det i en loopande rörelse inte sker samma förberedelse som i en engångsrörelse. 
I en loopande rörelse vet animationssubjektet redan hur rörelsen kommer att se ut i nästa 
loop och samlar även kraft från slutet av rörelsen till början av rörelsen. Därför blev kurvan 
jämfört med skissen mer plan. En annan förändring från skisskurvan var att rörelsens slut 
blev mer skarpt. Rörelsen riktades likt slagen i Street fighter (2008) och Uncharted (2016) 
(4.1.1) nedåt omedvetet. Det var oklart om detta skulle komma att påverka resultatet, en 
nedåtriktad rörelse kan uppfattas som mer kraftfull. Modellen stötte på problem med 
programvaran då Maya 2018 inte fanns tillgängligt, vilket skapade visualiseringsproblem (se 
figur 23). Detta slutade vara ett problem då ljussättning lades till i scenen. 

 
Figur 23 Renderingsproblem (t.v.) nuvarande artefakt (t.h.). 

Rörelsekurvan som skapades genom att animera både armen och alla delar av kroppen blev 
mer lik den som märktes av i spelen Uncharted (2016) och Fallout (2015) (se 4.1.1) där 
kroppen har stor inverkan på handledens kurva. Slaget utan animering av kroppen började 
istället likna kurvorna på slag som det realistiska boxningsslaget (4.1.1) och den i spelet 
Street Fighter (2008) (se 4.1.2). I en slag-rörelse som endast skapas utifrån handledens 
position blir kurvan betydligt rakare än det kurvade utseende den får när den påverkas av 
ryggradens rotation i kroppen. Framförallt mot slutet av slaget blev rakheten ett naturligt 
utfall av att det animerade subjektets avsikt fokuserades. Innan låg fokus på att förbereda 
rörelsen tills det att önskad kraft i slaget har uppnåtts. Teorin är att fokus efter detta ligger 
på att träffa målet varför handledens positionskurva blir rakare. Det är viktigt att rörelsen 
upplevs som levande, varför även knogen animerades så att den stängs i förberedande syfte i 
början av rörelsen och direkt efter att de simulerade slaget träffade sitt mål öppnas knogen 
igen. Den stängda knogen är en naturlig förberedelse på ett kraftfullt slag då all massa i 
handen samlas i en punkt och den spända knogen likt en sten fördelar en mer kraftfull och 
riktad effekt. En öppen knoge är inte bara mindre kraftfull utan kan även vara rent av skadlig 
för den som slår slaget, beroende på hur handen träffar sitt mål. Att knogen öppnas i slutet är 
även det en naturlig reaktion på att kraften som krävs för att hålla näven spänd och knuten 
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inte längre är nödvändig. Den här sortens Secondary action (Thomas & Johnston, 1981 
s.63-64) (se 2.1.3) stödjer den rörelse som det är mest fokus på och 
bekräftar ”huvudrörelsen” utan att störa eller hindra. 

Animeringen har använt sig av den timing (1981, s.64-65 som mallen som skapades i 
förstudien (se 4.1.1) använder och har därmed animerats helt och hållet enligt principen Pose 
to Pose (Thomas & Johnston, 1981, s.56-58) (se 2.1.3). Det innebär att de poser som kan 
berätta något om rörelsen skapas först, därefter fyller animatören på med poser mellan dessa 
nyckelposer. Det effektiviserar processen, men animationerna blir stelare och mer 
förutsägbara. Processen är bra för att få till hastiga och snärtiga rörelser, varför det kan visa 
sig vara till fördel för artefakten. I det första, tunga slaget kan punching efforts (Hutchinson, 
2005, s. 200) kvalitéer urskiljas (se 2.1.3). Rörelsen är direkt, stark och snabb. I det lätta 
slaget förväntades det tidigare (se 3.1) att egenskaperna hos dabbing effort (2005, s. 200) 
skulle synas. Direkthet, lätthet och snabbhet. Då rörelsen för att undvika snärtighet skapades 
på dubbelt så många frames som de två andra upplevs den inte som snabb. Pressing effort 
är en mer korrekt beskrivning av den lätta rörelsen. Där punching strävar mot både vikt, 
rymd och tid McCaw (2011) (se 2.1.3) strävar pressing mot vikt och rymd men tillåter tid 
(2011, s.200). Det är essentiellt samma rörelse som får andra egenskaper då den tar 
längre tid på sig att utföras och då tidsförhållandet mellan de olika delarna av rörelsen 
förändras. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Inledande frågor 
Undersökningen utvärderade svar från 12 respondenter. Könsfördelningen var relativt jämn 
mellan respondenter 41,7 % (5 st.) var kvinnor, 58,3 % (7 st.) män. Fördelningen mellan 
grupperna var helt jämn, där 4 av 12 respondenter deltog i varje grupp. Ålder hos 
respondenterna såg en relativt jämn spridning mellan åldrarna 20 och 30, där majoriteten 
av respondenterna (3 st.) var 21 (se figur 24). 

  
Figur 24 Fördelning av ålder hos respondenterna. 

Majoriteten av respondenterna, 58,3 %, studerade. Minoriteten, 16,7 %, arbetade och 25 % 
både studerade och arbetade. 3 respondenter av 5, 60 %, arbetade inom spelutveckling och 
de resterande 2 inom vård respektive handel. Av de studerande var det en stor majoritet av 
respondenterna (70 %) som studerade något härrörande spelutveckling. 20 % av de 10 
svarande studerade ämnen härrörande samhällsvetenskap och 10 % (1 av de svarande) 
studerade programmering.  

Av den tredjedel som hade erfarenhet av animation var det endast respondent J som hade 
kunskap om ramverken som används inom området. Respondent J svarade att denne hade 
kände till ”Disneys principer och Labans ramverk” och att denna hade fått sin kunskap 
genom sin utbildning inom spelutveckling. 66,7 % av respondenter hade inte någon 
erfarenhet av animation. 

5.1.2 Tung animation 
I grupper där den tunga animationen visade först nämndes det 4 gånger av 22 att 
rörelsen var kraftig eller kraftfull. Tre fraser nämnde att den var snärtig eller ryckig. 
Ytterligare tre gånger nämndes det att den var tam, orutinerad eller vek. Tre gånger 
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nämndes det att den var inövad och monoton. Två fraser nämnde att den uppfattades som 
arg eller aggressiv. 

Åtta respondenter beskrev situationer där rörelse kunde användas. Av 24 fraser och 
situationer nämndes möjligheten att armen slår, matar eller boxar 12 gånger. Tre 
respondenter tyckte att armen hugger, håller ett redskap eller använder en skiftnyckel. Två 
respondenter anmärkte på att rörelsen är riktad neråt, och två respondenter menade att 
personen bakom armen visste vad han ville eller verkligen försökte göra något. Rörelsen 
beskrevs även som inövad, ovan, utövad i själförsvar samt inte i självförsvar. 

Alla åtta respondenter upplevde rörelsen som naturlig där fyra respondenter menade att det 
berodde på att alla delar av armen rörde sig. Fyra respondenter menade att den kändes 
verklighetstrogen, något som en människa kunde utföra och riktig. Tre respondenter 
nämnde att rörelsen var mjuk och utan hack. 

När det tunga slaget visades efter det lätta slaget beskrevs det som snärtigt, starkt, snabbt, 
ryckigt, omänskligt snabbt, väldigt våldsamt samt ”normal-versionen av slow motion (det 
lätta) slaget”. När det visades efter det mellantunga slaget beskrevs det som att det träffade 
något på riktigt och att det kändes hårdare, studsigare och mindre ”fluid”. 

5.1.3 Mellantung animation 
Fyra respondenter av tio beskrev slaget som utan kraft, icke aggressivt och ett ”tjejslag”. 
Slaget beskrevs även som aggressivt, snabbt, häftigt och bestämt. Två respondenter beskrev 
det som pumpande och robotiskt. Tre respondenter av fyra såg det som att armen brukade 
våld eller slog någon/något. Två respondenter såg det som en bankande rörelse. 
Respondent H såg det som en dragande rörelse och respondent C anmärkte på att rörelsen 
var riktad neråt. 

Tre respondenter upplevde rörelsen som naturlig där två nämnde follow through (Thomas 
& Johnston, 1981, s.59) i rörelsen som att den ”saktar ner” samt ”drar handen uppåt” efter 
slaget. Respondent C nämnde secondary action (1981, s.63-64) i att handen ”greppar när 
den slår i längst ner”. En respondent nämnde hastigheten som en bidragande faktor till 
naturlighet och en annan att rörelsen var ”smooth” och ”inte cartoony”. Respondent I ansåg 
att rörelsen var onaturlig då den var för stel, inte hade något flow, ingenting fladdrar eller 
spänns ut, I anmärkte också på att det är ”samma hastighet [genom hela] rörelsen”. Andra 
aspekter som ansågs onaturliga var att rörelsen var loopad och att endast en arm syntes. 

När det mellantunga slaget visades efter det tunga slaget beskrevs det som lealöst, fel, 
tråkigt och onaturligt. Av fjorton fraser beskrev sex det som segt, slappt, oengagerat eller 
långsamt och tre beskrev det som inte effektivt, mindre kraftfullt eller mindre hotfullt. 
Situationer som dök upp som alternativ från respondenterna var att ”slå en 
kompis”, ”hålla i något”, ”dra i en spak”, ”slåss i en dröm” samt ”använda en 
gym/rodd-maskin”.        Respondent D upplevde det som att rörelsemönstret hade ändrats. 
När det mellantunga slaget visades efter det lätta slaget och det tunga slaget beskrevs det 
som en ”kombination av de [två tidigare slagen]” samt ”mittemellan de två [slagen]”. 
Rörelsen upplevdes av respondent K som mer naturlig än det lätta slaget. 
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5.1.4 Lätt animation 
När det lätta slaget visades efter det tunga slaget beskrevs den som mindre kraftfull, mindre 
hotfull och konstig. Av fyra respondenter anmärkte alla på att det gick långsammare och 
kändes som i ”slow motion” i det lätta slaget. Två av respondenterna beskrev det som att 
armen inte ”[slog] i något” samt ”inte [...] träffar något”. Respondent K beskrev rörelsen 
som linjär, respondent C som att den olikt det tunga slaget ”har en högre sving” och 
att ”handen kommer upp till axeln”. Respondent A beskrev rörelsen som att någon ”vevar 
med armen”. 

När det lätta slaget visades upp efter det mellantunga slaget beskrevs rörelsen som långsam 
eller slow motion av två respondenter av tre. Respondent H upplevde rörelse som ”lik [den 
mellantunga rörelsen]” och anmärkte att näven knöts, hen upplevde rörelsen som naturlig. 
Respondent I upplevde det som att vinkeln hade ändrats jämfört med det mellantunga 
slaget samt att rörelsen nu har mer anticipation (Thomas & Johnston, 1981, s.51-53) och 
drar tillbaka armen mer. Respondent B upplevde den som mer kraftfull än den mellantunga 
rörelsen med lika mycket kraft och hastighet genom hela slaget. Respondent I beskrev det 
som att ”[Det känns] mer som en person som stretchar än en person som slår.”. 

5.1.5 Skalor 
Skalorna som skapades utav respondenterna delades in i tre kategorier, kraftigt, realistiskt 
och tilltalande. Ord som placerades i den kraftfulla skal-gruppen (se figur 25) var kraftfullt, 
hur ont det gör, hotfullt samt impact/snabbhet. Ord som placerades i den realistiska skal- 
gruppen (se figur 26) var verklighetstroget, naturligt och realism. Ord som placerades i 
gruppen med tilltalande skalor (se figur 27) var intressant och appeal. 
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Figur 25 Kraftfulla skalor från 1-10 för de tre slagen. 

 
Figur 26 Realistiska skalor från 1-10 för de tre slagen 
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Figur 27 Tilltalande skalor för animation A och C från 1-10. 

5.1.6 Avslutande fråga 
Då respondenterna fick frågan vilken animation de helst skulle använda sig av i ett spel 
svarade samtliga respondenter, 100 %, animation C. Även då frågan utvecklades ytterligare 
till att förklara att rörelsen kunde användas till vilket spel som helst och hursomhelst, inte 
bara våldsspel. Tanken var att de andra två rörelsernas legitimitet som rörelser skulle 
undersökas. Om respondenternas tankegångar frångår att handlingen är våldsam vilka 
associationer kunde de då dra till animation A respektive B? Kunde dess användas i en 
kapacitet där spelkaraktären exempelvis ska slå lekfullt på sin kompis axel, dra ut en bok 
eller veva en spak? 

Anledningarna till detta avgavs av två respondenter vara att detta kändes som en rörelse som 
skulle användas i ett våldsamt spel. Anledningar till att spelet skulle vara just våldsamt som 
gavs var att det är den sortens spel man ser/spelar [ofta], att det är [våldsamheten] som går 
enklast att relatera till samt att våldsspel känns mest naturligt. Respondent I beskrev 
rörelsen som ”snabbare [än den mellantunga rörelsen]” och för snabb. Men ville ändå 
använda den i ett spel då den ”känns mest riktig [...] som att man slår något på riktigt”. 
Respondent E angav att de skulle välja animation C i ”ett spel där man puttar” och 
respondent H valde animationen då den ”känns [bättre] för att den är så kraftfull”. 

5.2 Analys 

5.2.1 Slagen 
Det nämndes nästan lika många gånger att den tunga rörelsen uppfattades som tam och vek 
som att den uppfattades som kraftfull och hård. Om man inkluderar de fraser som beskrev 
den som snärtig eller aggressiv i den kraftfulla gruppen har dessa dock övertag. Överlag var 
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adjektiven splittrade då den visades för sig själv, men då den sattes i kontrast till de två 
andra rörelserna beskrevs den i större utsträckning som snärtig, våldsam och omänsklig. De 
flesta var överens om att rörelsen avbildade någon slags våldsam handling eller en där 
verktyg som kräver mycket kraft används. Respondent A beskrev det som en rörelse utförd 
av någon som är ovan vid att slåss eftersom ”[de] tar i med armen, inte kroppen, rörelsen 
utgår ifrån slaget inte från kroppsrörelsen”. Påståendet kan sägas vara sant för alla tre slag 
då de har animerats helt utan påverkan av kroppens rörelse och kan förklara varför det 
tunga slaget uppfattas som vekt och tamt. Respondent G uppfattade rörelsen som icke 
kraftfull för att ”Vinkeln känns konstig då handleden är för avslappnad för någon som 
verkligen vill skada”. Att rotationerna av handleden inte känns verklighetstrogna har tagits 
upp tidigare med orsaken att IK-positionerings rotation lätt blir onaturlig och svårhanterlig. 

Det var tydligt att det mellantunga slaget sågs som en mindre våldsam handling där 
hastigheten enligt många var en bidragande faktor. Både i det att den uppfattades som 
långsam och att en respondent märkte att hastigheten var konstant genom rörelsen. Detta 
var även den enda respondent som beskrev en rörelse som onaturlig. Även i den här rörelsen 
blev kontrasterna tydligare när den visades i jämförelse med de två andra animationerna. 
Efter den tunga animationen upplevdes rörelsen som väldigt mycket långsammare och fler 
personer fångade det onaturliga rörelsemönstret utan slow in och slow out (Thomas & 
Johnston, 1981, s.62).  I jämförelse med båda de andra slagen sågs det endast som ett 
mellanting och båda respondenter i gruppen undersökte det inte närmare efter att de hade 
dragit den här slutsatsen. 

Den lätta rörelsen undersöktes inte i lika stor utsträckning som de två andra då den inte dök 
upp i lika många grupper. Gemensamt för respondenterna verkade vara en känsla av att 
rörelsen inte var naturlig. Trots att alla respondenter när de blev tillfrågade gav den 
attributet naturlig beskrev många de slow motion effekter som slaget ingav och beskrev 
rörelsen som konstig. Respondent B plockade upp att rörelsen rimligtvis var mer kraftfull än 
den mellantunga rörelsen då den innefattade acceleration och de-acceleration. Flera 
respondenter anmärkte på att rörelsemönstret nu teddes ha förändrats och vissa aspekter av 
slaget som greppandet av handen synliggjordes antagligen på grund av rörelsens långsamma 
natur. Att så många uppfattade slaget som att det hände i slow motion kan visa på att det var 
ett felaktigt val att dubbla antalet frames i slagets tidslinje. Tanken med valet var att 
rörelsen som skulle efterlikna pressing effort (Hutchinson, 2005, s 200) i grundrörelsen 
blev för snärtig i sin follow through (1981, s.59) och därför inte upplevdes ha de önskade 
egenskaperna. 

Många respondenter angav att rörelserna kändes monotona, känslolösa, inövade 
och ”matande”.  Vissa menade att det var loopningen av rörelsen som gav en effekt av att 
personen bakom armen hade ett oförändrat sinnestillstånd eller som respondent D beskrev 
det var ”lite psycho” och känslolös. Extra tydligt blev detta i den mellantunga rörelsen där 
även hastigheten var oförändrad och det var troligtvis därför den beskrev som robotisk och 
monoton. Flera respondenter anmärkte på att rörelsen var riktad neråt, att karaktären ”slog 
på någon som ligger ner”, ”sitter på huk” eller slår någon så att de ramlar. Aspekterna går att 
återfinna i slagen som studerades i förstudien, framförallt i slaget från Street fighter (2008) 
och från Uncharted (2016) där målet för karaktären som slår är att få sin motståndare på 
fall. 
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5.2.2 Skala och spelanimation 
Skalorna delades in i tre naturliga grupper utan yttre påverkan. Möjligtvis kan idén om den 
kraftfulla skalan komma från den tydliga skillnaden i kraft mellan de tre slagen samt 
inledningstexten som avslöjade att en eller fler av rörelserna gestaltade en våldshandling. 
Idén att skalan skulle baseras på hur pass verklighetstrogna slagen var kan ha härstammat i 
frågan kring hur naturliga slagen kändes, men skulle lika gärna bero på att det är ett vanligt 
sätt att mäta hur tilltalande en rörelse är. Att rörelserna naturligt mättes efter hur tilltalande 
de var kom som en överraskning. Det är antagligen en vanlig åsikt om animation att dess 
huvudsakliga uppgift är att vara tilltalande för sin publik förutom att förmedla information. 
Enligt förväntningar rankades det tunga slaget som mest kraftfullt och tilltalande. Att det 
även uppfattades som mest realistiskt var inte helt förväntat men ett rimligt utfall då kurvan 
från början är formad för att passa den sortens rörelse som c förmedlar. Det mellantunga 
slaget fick ganska spridda rankningar inom alla kategorier och i princip klassades det lätta 
slaget som minst kraftfullt och tilltalande. Det var förutsett att 100 % av respondenter 
skulle välja animation C i ett vålds spel, vad som däremot inte förutsågs var att de skulle 
välja animationen även efter att situationen förklarats som ett icke våldsamt spel. De två 
animationerna verkar helt enkelt inte vara tilltalande nog för att få deltagarna att se dem 
som användbara i en spelsituation. Till och med de som uppfattade det som för våldsamt 
eller omänskligt valde rörelsen framför de två andra. Undersökningen hade i förlängning 
kunnat innefatta en realistisk spelsituation där de framtagna rörelserna kan användas för att 
utföra olika uppgifter i spelet. Det intressanta i en sådan undersökning är att man utforskar 
validiteten på rörelserna i dess faktiska möjliga situationer, istället för att be respondenter 
utvärdera rörelserna gentemot varandra inom enbart ett utfall. 

5.3 Slutsatser 
Den frågeställning som rapporten har ämnat undersöka är följande: 

Kan en animationskurva utformas för att generera en tilltalande och i spel användbar 
slagrörelse? 

samt 

Arbetet söker i andra hand studera tendenser kring i vilken utsträckning det går att 
generalisera animationsfenomen som slag till rörelsekurvor. 

Gällande den första delen av frågeställningen kan vi från undersökningen klargöra att utav 
de tre animationer som skapades är den som är mest användbar i spel animation c, det tunga 
slaget. Att respondenterna helst använde sig av den animationen behöver inte betyda att de 
upplever den som en bra spelanimation eller ens en tilltalande animation. Eftersom den 
sattes mot två andra animationer som kanske fungerar sämre som spelanimationer eller 
animationer överlag. Då så många av respondenterna kopplade rörelsen till en våldshandling 
direkt skulle det kunna hävdas att den skulle vara fördelaktigt användbar i ett våldsamt spel. 

Kurvan kunde utformas för att skapa en rörelse som respondenter upplevde som naturlig 
och tilltalande majoriteten av tiden. Den mellantunga rörelsen kan mycket väl ha ratats på 
grund av sitt onaturligt förekommande rörelsemönster och den lätta rörelsen på grund av sin 
onaturliga de-acceleration. Varvid det inte går att bestämma om dessa två skulle vara 
användbara i spel eller inte. 
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Att generalisera slaganimationen har fungerat i den bemärkelse att de flesta respondenter 
verkade acceptera rörelsen som ett slag och kopplade ihop den med adjektiv som ofta hör 
ihop med våldsrörelsen. Men som många av respondenterna anmärkte på är det ett slag som 
är anpassat för en specifik situation. Det skulle vara svårt att översätta det nedåtvinklade 
slaget för någon som slår en fiende som är mycket större än de själva eller om det behöver 
ske över en längre tid då rörelsen är såpass anpassad till att vara snabb och direkt. Det har 
också varit svårt att isolera rörelsen från resten av kroppen då den självklart både påverkar 
och påverkas av kroppens rörelser.  Med ett mera utförligt system där kroppsrörelserna 
skulle kunna utgå från de aspekter av rörelserna som respondenterna reagerade på, istället 
för bara våldshandlingar, skulle en mera utförlig studie göras kring huruvida rörelsen är 
valid. 

Så för att tydligt besvara frågeställningen, ja en tilltalande och i spel användbar slagrörelse 
kan genereras med hjälp av en animationskurva. Det är inte helt tydligt i vilken utsträckning 
animationsfenomen går att generalisera med hjälp av rörelsekurvor. Det är tydligt att 
mer arbete kommer behöva göras innan det går att använda en enskild kurva generellt som 
bas för flera olika sorters slagrörelser eller andra animationsfenomen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Studien i rapporten gick ut på att undersöka huruvida animationskurvor kunde användas för 
att generera slagrörelser som var användbara i spel samt uppfattades som tilltalande av en 
publik. Den ville även undersöka i vilken utsträckning det går att använda sig av 
rörelsekurvor för att generalisera animationsfenomen som slagrörelser. Detta gjordes genom 
att tre animationer av en slående rörelse utformades som hade samma kurva med olika 
hastighet eller timing (Thomas & Johnston, 1981, s.64-65). Kurvan utgick ifrån handledens 
IK-positioner och skapades utifrån en förundersökning av slagrörelser inom medierna spel 
och film. Originalrörelsen baserades på de aspekter som innehas av Rudolf Labans punching 
effort (Hutchinson, 2005, s. 200) och skulle uppfattas som direkt, snabb och stark. Rörelse 
nummer två som var den första rörelsens motsats i hastighet hade som mål att uppfattas 
som en direkt, stark och långsam pressing effort (2005, s. 200). Den tredje rörelsen 
skapades med tanken att inte påverkas av tid utan hålla en konstant hastighet och 
undersökas mot de två andra. 

12 respondenter intervjuades i semistrukturerad form för att ta reda på deras kvalitativa 
åsikter kring de tre rörelserna. Generellt uppfattades den tunga/starka rörelsen som en 
våldsam slagrörelse där loopningen och handledens rotation gjorde att den även uppfattades 
som ovan och vek. Den mellantunga rörelsen hade spridda uppfattningar som ofta berodde 
på i vilket sammanhang den presenterades. Vissa respondenter uppfattade det konstanta 
rörelsemönstret som robotiskt och onaturligt medan andra såg en vevande eller inövad 
rörelse. Den lätta/långsamma rörelsen uppfattades som en nedsaktad version av de två 
andra och upplevdes som onaturlig, filmisk och långsam. Slutsatsen drogs att det är svårt att 
generalisera animationsrörelser med enbart en kurva utifrån ett litet urval slagrörelser som 
dessutom utförs i olika situationer, men att det går att använda sig av kurvor för att skapa 
tilltalande och användbara kurvor till spel. 

6.2 Diskussion 
Något som tydliggjorts i de olika rörelserna är situationer då det kan vara fördelaktigt att 
använda sig av liknande rörelser eller rörelsemönster så som ”drag av en båtmotor” för den 
mellantunga rörelsen och ”stretchning” för den lätta. Något som skulle kunna vara intressant 
framåt skulle vara att testa dessa rörelser i liknande situationer istället för att jämföra dem 
med våldshandlingar. För att kunna avgränsa arbetet låg fokus specifikt på slag och 
våldshandlingar men något som kanske är mer intressant i framtiden är de åsikter vi har om 
de mänskliga, dynamiska rörelser vi använder i vardagen. De har många nyanser och 
framförallt är de svåra att skapa då många snabbt kan uttyda om de upplevs som onaturliga. 
Som i Bruderlin och Calverts (1993) arbete skulle man kunna fokusera på att bygga upp ett 
system där krafterna styrs genom att simulera ett äkta mänskligt system men där man 
använder sig av kurvor för att styra vissa mindre komplexa delar av animationen, som hur 
den rör sig genom rymden. 

Problemet kvarstår dock i generaliseringen av slagrörelsen. För att kunna generalisera 
animationer som slag i form av rörelsekurvor behövs det nog en dynamik i kurvans beteende 
utöver enbart en generaliserad kurva. Det vill säga om kurvan i sig fungerade som ett 
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procedurellt system skulle de genererade kurvorna i större utsträckning kunna testas ur flera 
olika aspekter. Efter testning skulle dessa kurvor kunna avgränsas och optimeras för att hitta 
optimala rörelsemönster som fungerar generaliserande för rörelser som slag och i längden 
även andra rörelser. Personligen tror jag inte att framtiden för den här sortens 
generaliseringar ligger i händerna på en grafiskt lagd animatör som jag. Snarare borde 
tekniken och området gå en mera teknisk riktning, att generera en stor mängd kvalitativ data 
som sedan kan undersökas för att hitta generella trender. Det tror jag är mer effektivt i 
sammanhanget, istället för förlita sig på åsiktsbaserad forskning och fallstudier som i den 
här rapporten. 

Det saknades frågor i intervjun som i större utsträckning undersökte huruvida rörelserna var 
tilltalande eller inte och det var tur som gjorde att respondenterna själva tog upp begreppet i 
sin återkoppling. Den manliga aspekten av slagen som undersöktes i pilotstudien och slaget 
som skapades nämndes i förbifarten men undersöktes inte i någon större utsträckning. 
Något som var intressant att det dök upp i diskussionen kring det mellantunga slaget var 
termen ”tjejslag”. Respondenten var själv lätt generad i sin användning av termen men 
tyckte likväl att den beskrev slaget som hen annars beskrivit som icke aggressivt och utan 
kraft. Det var uppenbart att slagets utformning när det sattes in i andra rörelsemönster 
skapade obehag och rörelsen upplevdes som ”konstig”. Rachel McDonnell beskriver att form 
och rörelsemönster måste vara konsekventa för att undvika The Uncanny Valley precis som 
att kön på karaktären och rörelsen måste vara konsekventa (2012, s.110). På samma sätt kan 
det vara så att den tydliga rörelsen baserad på ett slag med ett inkonsekvent rörelsemönster 
skapar obehag snarare än att rörelsen eller timingen (Thomas & Johnston, 1981, s.64-65) är 
dålig. 

Kanske kan kurvor mer effektivt användas inom arbete med film. Mycket av arbetet i den här 
rapporten har fokuserat på kurvor som ett verktyg för att automatisera processer och en 
byggsten i procedurella system. Om man istället använder kurvor som mjuka nödlösningar 
kräver det inte en lika genomarbetad process och inte en lika färdig produkt som 
spelindustrin behöver. Det som Thomlinson (2005) kallar för ”linjär animation” kan 
möjligtvis fungera bättre ihop med kurvornas ofta linjära process som ligger i att förändra ett 
värde mellan två tidpunkter. 



 

40 
 
 

Referenser 
Autodesk Knowledge Network. (2018). Bezier curves. 
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn- 
explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-
8370-0533DC468277-htm.html [2018-03-05] 

Autodesk, Inc. (1998-2018). Autodesk Maya (Version 2018.1.1) [programvara]. Tillgänglig: 
https://www.autodesk.se/products/maya/overview 

Avgarakis, George. (2004). Digital Animation Bible. McGraw-Hill: New York, USA. 

Bethesda Game Studios. (2015). Fallout 4. [programvara].  Maryland: Bethesda Softworks. 
Tillgänglig: https://fallout4.com/ 

Big Fish Games. (2017). 2017 Video Game Trends and Statistics – Who’s Playing What and 
Why?.     https://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos- 
playing-what-and-why/ [2018-02-09] 

Ceaser (2018). CSS animation tool. https://matthewlein.com/tools/ceaser [2018-02-09] 

Easings.net. (2018). Dämpningfunktionerna. http://easings.net/sv-se [2018-02-09] 

Ejvegård, Rolf. (2012).Vetenskaplig metod. Studentlitteratur AB: Lund, Sverige. 

Fight Club (1999) [film]. Regissör: David Fincher. Los Angeles: Fox 2000 Pictures, Regency 
Enterprises & Linson Films. 

Highend3d. (2018). Ultimate Bony 1.0.5 for Maya. [3D model]. 
https://www.highend3d.com/maya/downloads/character-rigs/c/ultimate-bony-for-maya 
[2018-04-02] 

Hutchinson, A. (2005). Labanotation: The System of Analyzing and Recording Movement. 
Routledge: New york. 

Izdebski, L & Sawicki, D. (2016) Easing Functions in the New Form Based on Bézier Curves. I 
ICCVG ‘16, Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Graphics. 
Warsaw, Poland, September 19-21 2016, ss.37–48. Doi: 10.1007/978-3-319-46418-3_4 

Kothari, C. R. (1985). Research methodology: Methods & Techniques. New Age international 
(P) Limited: New Delhi. 

Kung Fu Hustle (2004) [film]. Regissör: Stephen Chow. Beijing: Star Overseas, Beijing 
Film Studio, Taihe Film Investment, China Film Group & Huayi Brothers 

Kung Fu Panda (2008) [film]. Regissör: John Stevenson & Mark Osborne. California: 
DreamWorks Animation 

McCaw, D. (2011). The Laban Sourcebook. Routledge: Abingdon-on-
Thames, Storbritannien.   

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-8370-0533DC468277-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-8370-0533DC468277-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-8370-0533DC468277-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-8370-0533DC468277-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Maya/files/GUID-5A399D05-9271-4517-8370-0533DC468277-htm.html
https://www.autodesk.se/products/maya/overview
https://fallout4.com/
https://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what-and-why/
https://www.highend3d.com/maya/downloads/character-rigs/c/ultimate-bony-for-maya
https://www.highend3d.com/maya/downloads/character-rigs/c/ultimate-bony-for-maya


 

41 
 
 

MacDorman, F. K & Kageki, N. (2012). The Uncanny Valley. IEEE ROBOTICS & 
AUTOMATION MAGAZINE, 19(2), ss.98-100. Doi: 10.1109/MRA.2012.2192811 

McDonnell, R. (2012) Appealing Virtual humans. I MIG ‘12, Proceedings of the 5th 
International conference on motion in games. Rennes, France, November 15-17 2012, 
ss.102-111. Doi: 10.1007/978-3-642-34710-8_10 

Motion Picture Association of America. (2016). Theatrical market statistics. (Rapport 
2016:1). Washington : Motion Picture of America. Tillgänglig: https://www.mpaa.org/wp- 
content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2016_Final-1.pdf 

Naughty Dog. (2016). Uncharted 4: A Thief's End. [programvara]. California: Sony Computer 
Entertainment. Tillgänglig:  https://www.unchartedthegame.com/en-us/ 

Dimps & Capcom. (2008). Street Fighter IV. [programvara]. Tokyo: Capcom. 

Penner, R. (2002). Robert Penner's Programming Macromedia Flash MX. 
Osborne/McGraw-Hill: Berkeley, CA. 

Thomlinson, Bill. (2005). From linear to interactive animation: how autonomous characters 
change the process and product of animating. Computers in Entertainment - Theoretical 
and Practical Computer Applications in Entertainment, 3(1), ss. 5-5. Doi: 
10.1145/1057270.1057282 

Perlin, K & Seidman, G. (2008). Autonomous Digital Actors. I MIG ‘08, Proceedings of the 
1st International conference on motion in games. Utrecht, The Netherlands, June 14-17-
2008. ss.246-255. Doi: 10.1007/978-3-540-89220-5_24 

Pluralsight. (2014).  How Animation for  Games  is  Different  from Animation for  Movies. 
https://www.pluralsight.com/blog/film-games/how-animation-for-games-is-different-from-
animation-for-movies [2018-02-09] 

Sofge,   Erik.   (2010).   The   Truth   About   Robots   and   the   Uncanny   Valley:   Analysis. 
https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a5001/4343054/ [2018-04-04] 

Statista. (2016). Leading film markets worldwide in 2016, by gross box office revenue (in 
billions   U.S.   dollars).   https://www.statista.com/statistics/252730/leading-film-markets-
worldwide--gross-box-office-revenue/ [2018-02-09] 

Statista.  (2017).  Age  breakdown  of  video  game  players  in  the  United  States  in  2017. 
https://www.statista.com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-since-2010/ 
[2018-02-09] 

Thomas, F & Johnston, O. (1981). Illusion of life. Abbeville press: New York City, NY. 
Whitaker, H. (1981). Timing for animation. Elsevier Ltd.: Jordan hill, Oxford. 

Youtube. (2007). Ken's Street Fighter 4 SHORYUKEN (Dragon Punch). [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=XPcmf6Qhfcs&feature=youtu.be&t=19s [2018-02-09] 

Youtube. (2015a). Fight Club (1/5) Movie CLIP - I Want You to Hit Me (1999) HD. [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=CR5Jp_ag2M8&t=46s [2018-02-09] 

https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2016_Final-1.pdf
https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2016_Final-1.pdf
https://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2016_Final-1.pdf
https://www.unchartedthegame.com/en-us/
https://www.pluralsight.com/blog/film-games/how-animation-for-games-is-different-from-animation-for-movies
https://www.pluralsight.com/blog/film-games/how-animation-for-games-is-different-from-animation-for-movies
https://www.pluralsight.com/blog/film-games/how-animation-for-games-is-different-from-animation-for-movies
https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a5001/4343054/
https://www.statista.com/statistics/252730/leading-film-markets-worldwide--gross-box-office-revenue/
https://www.statista.com/statistics/252730/leading-film-markets-worldwide--gross-box-office-revenue/
https://www.statista.com/statistics/252730/leading-film-markets-worldwide--gross-box-office-revenue/
https://www.statista.com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-since-2010/
https://www.statista.com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-since-2010/
https://www.youtube.com/watch?v=XPcmf6Qhfcs&amp;feature=youtu.be&amp;t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=CR5Jp_ag2M8&amp;t=46s


 

42 
 
 

Youtube (2015c). How to Throw a Right Cross. [video].  https://youtu.be/aCAcFAVzF- 
c?t=2m2s  [2018-02-09] 

Youtube. (2016a). Fallout 4 Bar fist fight!. [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=c82l3pZjLu8&feature=youtu.be&t=2m3s [2018-02-09] 

Youtube. (2016b). Uncharted 4 Fist Fights!! . [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv2EvhStzO8&feature=youtu.be&t=1m46s   [2018 -02-
09] 

Youtube. (2016c). Kung Fu Hustle - Wow, that's a big fist!. [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=8tcIJvae1fI  [2018-02-09] 

Youtube. (2015b). Kung Fu Panda Tigress & Furious Five bridge fight scene (1080 HD). 
[video]. https://www.youtube.com/watch?v=sHKG3D1ysqM&feature=youtu.be&t=2m25s 
[2018-02-09] 

https://youtu.be/aCAcFAVzF-c?t=2m2s
https://youtu.be/aCAcFAVzF-c?t=2m2s
https://youtu.be/aCAcFAVzF-c?t=2m2s
https://www.youtube.com/watch?v=c82l3pZjLu8&amp;feature=youtu.be&amp;t=2m3s
https://www.youtube.com/watch?v=Fv2EvhStzO8&amp;feature=youtu.be&amp;t=1m46s
https://www.youtube.com/watch?v=8tcIJvae1fI
https://www.youtube.com/watch?v=sHKG3D1ysqM&amp;feature=youtu.be&amp;t=2m25s
https://www.youtube.com/watch?v=sHKG3D1ysqM&amp;feature=youtu.be&amp;t=2m25s


 

 I 

Appendix A -   
Länkar till de tre animationer som utgjorde artefakten, samt hemsidan där de visades upp. 

Bilaga 1: Animation A, mellantungt slag. Se länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=H2r75LqaV8A&feature=youtu.be  

 
Bilaga 2: Animation B, lätt slag. Se länk:  https://www.youtube.com/watch?v=C_uCwCh- 
PV8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2r75LqaV8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_uCwCh-PV8&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_uCwCh-PV8&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_uCwCh-PV8&amp;feature=youtu.be


 

 II 

Bilaga 3: Animation C, tungt slag. Se länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=uNf2XtYxOKs&feature=youtu.be  

 
Bilaga 4: Hemsida. Se länk:  https://tekla36.wixsite.com/examensarbetets 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uNf2XtYxOKs&amp;feature=youtu.be
https://tekla36.wixsite.com/examensarbetets
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Appendix B -   
Skärm-dumpar från pilotstudien 

Sida 1 av pilotstudien 
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Sida 1, del 2 av pilotstudien 
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Appendix C -   
Skärm-dumpar från enkäten där svaren från respondenter fylldes i under intervjuer. 

Sida 1, del 1 av enkäten 
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Sida 1, del 2 av enkäten 
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Sida 2 av enkäten 
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Sida 3, del 1 av enkäten 
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Sida 3, del 2 av enkäten 
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