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Sammanfattning 
Denna undersökning studerar om traditionella stiliserade rörelsefenomen kan återskapas via 

generaliserade interpoleringskurvor. Argumentet som denna studie tar upp är kopplat till om 

specifika rörelsefenomen kan visualiseras samt mallbaserad till kurvor och appliceras på 

objekt där de uppnår önskad effekt. Bakgrunden till denna undersökning presenterar 

traditionella animationsprinciper samt digital animation och generaliserade 

interpoleringstekniker kopplade till animationsprinciper. Automatiserade procedurella 

system och mallbaserade system presenteras även som alternativ till traditionell animation.  

Undersökningen försöker besvara om rörelsefenomenen förväntning, igenom-följande och 

överlappande rörelse, kompression och töjning, mjuk-in-ut kan skapas via 

interpoleringskurvor och upplevas som stiliserade men även uppfattas som de beskrivs i 

animationshandböcker.  

Undersökningens praktiska arbete inleddes med riggning av ett skelettsystem av en kub och 

pyramid som sedan animerades utifrån teorier presenterade i bakgrunden med generaliserade 

interpoleringskurvor. Animationerna exporterades som 5 videoklipp.  

Videoklipp 1 har samtliga animationsfenomen, videoklipp 2 har inte förväntning, videoklipp 

3 har inte förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, videoklipp 4 har inte 

förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse eller kompression och töjning, 

videoklipp 5 har inte förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, kompression 

och töjning eller mjuk-in-ut.  

Dessa videoklipp visades upp för tio informanter i semi-strukturerade intervjuer där de fick 

beskriva hur de upplevde rörelserna. Informanterna blev indelade i två grupper där ena fick 

se videoklippen i olika ordning. Grupp 1 fick se videoklippen i ordningen 1,2,3,4,5 medan 

grupp 2 fick se den i motsatt ordning, detta gjordes för att se om uppfattningen skiljde sig 

drastiskt hur de upplevde animationerna beroende på om de fick mer och mer rörelsefenomen 

eller om de fick färre och färre. Resultatet av undersökningen var att rörelserna med fler 

rörelsefenomen upplevdes som både stiliserade samt mer trovärdiga än de som hade färre 

rörelsefenomen. Rörelsefenomenen som skulle representeras i animationerna beskrevs av 

informanterna på liknande sätt som i animationsteorierna vilket tyder på att 

rörelsefenomenen går att återskapa via generaliserade interpoleringskurvor med denna typ av 

förflyttning.  

 
Nyckelord: Automatisk, mallanpassad animation   
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1 Introduktion 

Inom animation finns det en mängd återkommande rörelsefenomen som behöver animeras. 

Denna animation består i digital animation mestadels av placering av keyframes och 

förflyttning men även av en mindre känd aspekt vilket är interpolering. Interpolering påverkar 

hur mycket och hur snabbt rörelser sker mellan keyframes och förmedlar hur rörelsen 

upplevs. Det praktiska arbetet med interpolering är att skapa kurvor som påverkar denna 

förflyttning anpassat till tiden och denna process korrigeras och repeteras kontinuerligt för att 

skapa animationer av hög kvalité. Dock så kan denna process förbättras genom större 

förståelse kring hur rörelse kan representeras i kurvor samt hur vanligt förekommande 

rörelsefenomen kan visualiseras samt begripas i interpolering.  

Denna studie undersöker hur animationer skapade av generaliserade animationskurvor 

uppfattas och om de lyckas förmedla välanvända rörelsefenomen inom animation för att 

återskapa teorianknutna och uttrycksfulla animationer som i förlängningen skulle kunna 

automatiseras eller bli mallbaserade.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är ger en överblick av manuella animationsteorier, studier inom procedurell 

animation, trovärdighet och rörelseanalys. Detta kommer att vara underlag för artefaktarbetet 

som undersöks i senare kapitel. Bakgrunden inleds med att introducera vanliga ramverk inom 

animation samt problematisering dessa. Därefter behandlas automatisering och mallbaserad 

animation och rörelse, då detta knyter an både till utveckling inom animation och 

problematisering av nya tekniker samt till hur animatörer ska förhålla sig till ett automatiserat 

eller mallbaserat arbetssätt. Dessa automatiserade system har styrkor och svagheter som 

kommer att behandlas för att ge en nyanserad bild av potentiella användningsområden av 

dessa system. Tidigare forskning kring hur observatörer upplever rörelser kommer att beröras 

då detta ger underlag för min egen observationsanpassade studie.  

2.1 Animationsteori 

Disneys animationsprinciper (Thomas & Johnston 1992, s. 48) anses av många vara grunden 

för kvalitativ västerländsk animation. Ramverket utvecklades eftersom det fanns ett behov av 

animatörer på Disney att kunna ge kritik och ha något att utvärdera animation ifrån. Därför 

sammanställdes tolv grundläggande principer för att beskriva olika arbetsmetoder och 

rörelsefenomen inom animation. 

2.1.1 Missbruk av animationsprinciperna. 

Bishko (2007, s. 24-27) menar att det som kallas tecknad animation i stora drag är baserat på 

Disneys animationsprinciper, samt att dessa är välkända för alla animatörer och används som 

utvärderingsverktyg för kvalitativ animation. Bishko ser dock en problematik med 

användningen av detta som utvärderingsverktyg då det inte är ett komplett rörelseramverk 

utan något som manar till vissa rörelsemoment. En frekvent användning av 

animationsprinciperna utan eftertanke skapar karaktärisering utan trovärdighet som kan leda 

till att det är svårt att relatera till karaktären. Detta exemplifieras genom att karaktärer har 

eller plötsligt byter till ett rörelsesätt som inte överensstämmer med kroppsbyggnaden eller 

röstskådespelarens utförande. 

Bishko menar att avsaknad av avsikt och handling i en animation ger en mindre trovärdig 

upplevelse. Animationsrörelser behöver anpassas till temat, karaktärens personlighet samt 

form, och inte skapas oberoende från dessa aspekter. Bishko argumenterar för att användning 

av animationsprinciperna inom hemsidor samt digitala vykort är ett problem då det tar 

essensen av animation och tillämpar det utan kreativitet eller eftertanke. Denna tillämpning 

av animationsprinciperna resulterar i ett komiskt uttryck som saknar trovärdighet. 

Sultana, Peng och Meissner (2013) menar att nybörjare inom animation förhåller sig till 

Disneys animationsprinciper för att evaluera animation utan att observera rörelser i 

verkligheten. Detta har lett till att de begränsar sin egen förmåga att observera och återge 

verkligheten samt att de får en begränsad förståelse av Disneys animationsprinciper för att 

förmedla trovärdiga karaktärer. De menar även att forskning inom animation till mestadels 

förhåller sig till ansiktsanimation och fokus på fotografier, datorgenererade stillbilder, 

teckningar istället för karaktärer i rörelse. Bristen på allsidig forskning av animation kan alltså 

bidra till att upprätthålla den begränsade förståelsen. 
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2.1.2 Essentiella animationsprinciper 

Bishko (2007, s. 32-34) jämförde animationstekniker mellan olika animationsstudior och 

fastställer att användningen av förväntning, kompression och töjning igenom-följande och 

överlappande effekt är de tekniker som används oberoende av animationsstil. Bishko menar 

att dessa tre animationsprinciper är de som behövs för att skapa avsikt och handling. 

Teknikerna används däremot i varierande omfattning samt metoder för att uppnå dessa 

resultat kan skilja drastiskt vilket resulterar i en animation stil som inte efterliknar Disneys. 

Det framstår alltså som att dessa tre animationsprinciper är bra att inkludera oavsett vilken 

animationsstil som skall följas.  

2.1.3 Kompression och töjning  

Kompression och töjning är ett bra verktyg för att visa när ett objekt ska se ut som de rör sig 

väldigt snabbt. Genom att förlänga objektet i dess färdriktning så ger det illusionen att objektet 

rör sig snabbare, detta efterliknar rörelseoskärpa som inte var välanvänt i traditionell 

animation. Idag så kan båda teknikerna användas för att uppnå liknande rörelse eller 

kombineras. (Brooks 2017, s. 50). 

Bishko (2007, s. 33) menar att denna typ av kompression och töjning kan vara ett verktyg för 

att förmedla tyngd men inte ett optimalt verktyg för det då det endast fungerar när ett objekt 

rör sig mot eller med gravitationen, i alla andra scenarier kan tyngd och kompression och 

töjning samexistera oberoende av varandra. Bishko väljer istället att jämföra kompression och 

töjning till form då båda teorierna behandlar hur volymen förändras.  

2.1.4 Förväntning 

Tekniken förväntning utvecklades för att förberedda åskådaren på en händelse eller handling, 

då tidig animation kändes plötslig och oförberedd vilket ledde till förvirring hos publiken. För 

att förtydliga rörelser så animerades därför en förberedelse för det som skulle komma härnäst. 

Exemplifierat med en karaktär som ska plocka upp något i fickan behöver först sträcka ut 

handen och rikta den mot fickan innan för att förtydliga rörelsen (Thomas & Johnston 1992, 

s. 52-53). 

2.1.5 Igenom-följande and överlappande effekt 

Thomas och Johnston (1995, s. 48-52) menar att objekt som rör sig abrupt för att sedan återgå 

till ett stillastående läge upplevs som onaturligt och stelt. Tekniken igenom-följande och 

överlappande effekt utvecklades därför för att ge rörelserna ett mer naturligt uttryck.  

En karaktär med bihang som stora öron, svans eller en stor rock så är det viktigt att låta dessa 

delar av karaktären fortsätta röra sig efter karaktären blivit stillastående. Man behöver ha i 

åtanke för tyngden samt känslan av dessa rörelser för att få dem att känna trovärdiga. De 

menar även att kroppsdelar inte rör sig samtidigt och påverkar varandra och därför så kommer 

de inte heller till ett stillastående läge samtidigt. Material spelar även in i hur en rörelse 

kommer till stillastående läge, ett väldigt löst material kommer till ett stillastående läge 

långsammare än ett väldigt stelt material.  
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2.1.6 Laban 

Bishko (2007, s. 27-30) menar att Disneys animationsprinciper inte har verktygen för att 

analysera avsikt och handling då de är kopplade till specifika rörelsefenomen och inte till 

karaktärens motivation samt personlighet. Därför föreslås användningen av Labans 

movement analysis förkortat LMA (referens). Som är ett mer robust ramverk för analys av 

rörelse. LMA används för att observera rörelser, beskriva de utifrån LMA samt dra slutsatser 

utifrån dessa. Ramverket har även en styrka som inte animationsprinciperna besitter, vilket 

är verktyg att koppla rörelse till hur rörelsen upplevs. Disneys präglas även av en specifik stil 

medan LMA är stilneutralt och adresserar förhållande mellan avsikt och handling vilket 

assisterar oss i att observera trovärdighet.  

LMA består av fem rörelsekategorier kropp, ansträngning, form, rymd och frasering. 

Frasering går att efterlikna med en talad mening eller ett musikaliskt stycke som innefattar en 

komplett betydelse eller tema. En fras innefattar förberedelse, handling och återhämtning, 

som går att jämföra med förväntning, kompression och töjning samt igenom-följande och 

överlappande effekt. Skillnaden ligger i samspel och uppfattning och inte specifikt 

rörelsemoment, en fras ska förmedla något.  

Kropp förklarar kroppen i rörelse, vilka delar som rör sig och vilka som är stillastående. Hur 

en rörelse genomlöper från en kroppsdel till den nästa. Detta används för att fastställa hur 

karaktären förhåller sig till sin kropp samt aspekter kroppen har i rörelse. Det går att jämföra 

med igenom-följande och överlappande effekt som är verktyg som använts för att visa 

kroppens uppbyggnad.   

Ansträngning består av en uppsättning av begrepp för att beskriva skiftningar i rörelser. Det 

finns fyra ansträngningsfaktorer, flöde, tyngd, rymd och tid där varje begrepp har två 

underbegrepp. Flöde består av fri och bunden, där fri hänvisar till utvändigt obegränsade 

rörelser och bunden till invändiga rörelser som är begränsade. Tyngd består av lätt och 

kraftfull, där lätt ger intrycket av att vara ömtålig, svävande samt välmenande medan kraftfull 

ger ett mer vågat, våldsamt, kraftfullt och bestämt uttryck. Rymd består av indirekt och direkt, 

där indirekt uppfattas som frigående, flexibelt medan direkt uppfattas som linjärt, fokuserat 

och förbestämt. Tid består av ihållande och plötslig, där ihållande uppfattas som mer 

kontinuerlig, kvardröjande och lugn medan plötslig känns mer explosiv, oförberedd, 

överraskande och brådskande. 

2.2 Digital animation 

Jensen (2015) argumenterar att all form av animation är baserad på samma princip oavsett 

medium, principen som ger illusionen av rörelse är bildsekvenser med positionsförändringar. 

Traditionell animation skapar dessa rörelser genom att teckna huvudposer och sedan teckna 

bilder emellan dessa poser, dessa mellanliggande teckningar benämns som in-betweens. 

Digital animation skiljer sig då rörelser sker via förflyttningar längst en tidslinje istället för 

teckningar, dessa förflyttningar sparas som koordinater som datorn sedan interpolerar 

mellan. Denna typ av beräkning kan ge oönskade resultat då datorn inte kan agera, därför 

behöver animatörer påverka hur interpoleringen sker. Jensen menar att denna manipulering 

av interpolering är ett möte mellan matematik och konstnärskap samt att det finns 

interpoleringsmetoder som kan ge olika uttryck beroende på vikt, personlighet och tyngd. 

Även då datorn hjälper oss med att skapa beräknade in-betweens är det främsta arbetet 

skådespeleri och anpassning av interpoleringskurvor för att nå rätt resultat.  
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Head (2016, s. 18-24, 34,35) utgår från Disneys animationsprinciper anpassat till gränssnitt 

och menar att dessa animationsprinciper förhöjer trovärdigheten samt kan förmedla tillstånd, 

känslor och reaktioner av ett gränssnitt. Inom gränssnittsanimation behöver man inte förhålla 

sig till fysikens lagar men bör förhålla sig till dem för estetiska skäl.  

Head menar att inom webbanimation sker rörelser via dämpningsfunktioner som anpassar 

hur snabbt ett objekt rör sig samt hur hastigheten förändras, och det är detta som är den 

tydligaste indikatorn på tillståndet av objektet samt dess personlighet. De grundläggande 

dämpningsfunktionerna är linjär, mjuk-in, mjuk-ut. En linjär rörelse är en rörelse med jämt 

avstånd mellan avståndsförändringar, dessa rörelser upplevs som mekaniska och inte 

naturliga medan mjuk-in och mjuk-ut känns mer naturliga då de antingen accelererar 

hastigheten exponentiellt eller saktar in exponentiellt. De exempel som Head ger är väldigt 

förenklade och förhåller sig till två axlar där justeringen av animationskurvorna har en 

förbestämd utgångspunkt och slutposition. Denna typ av interpolering mellan två punkter är 

inte anpassad till avancerad 3D-interpolering då interpolering kan ske via tre axlar i 3D-miljö.   

 

 Översta: mjuk-in-ut/sakta in sakta ut längst en tidslinje. Nedersta: 

linjär interpolering (Head 2016, s. 22). 

 

 Exempel på interpoleringskurvor. Linjär, mjuk-in-ut, mjuk- ut (Head, 

2016) 

En kombination av mjuk-in-ut ger därför en rörelse som inleds långsamt för att accelerera och 

sedan sakta ner innan de nått sitt mål. Mjuk-in och mjuk-ut går att direkt koppla till 

animationsprinciperna eftersom detta finns med i ramverket.  

 

2.2.1 Igenom-följande och överlappande rörelse i kurvor 

Head (2016, s. 25-27) menar att användning av igenom-följande rörelse inom 

gränssnittsanimation oftast benämns som överskjutning. Detta ger intrycket att ett objekt har 
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för mycket energi och moment och därför inte lyckas stanna vid slutmålet. Head gör liknelsen 

till en bulldoggs hängiga kinder som i en snabb och abrupt vridning av huvudet fortsätter röra 

sig trots att huvudet stannat.  Effekten av igenom-följande kan även förstärkas genom att 

förvränga objektet så delar av objektet inte stannar samtidigt, ett exempel är att övre delar av 

objektet inte stannar lika snabbt som den undre.  

 

 Interpoleringskurva som visar överskjutning (Head 2016, s. 26) 

Överlappningseffekten används inom gränssnittsanimation men benämns då oftast som en 

förskjutning. Förskjutningen sker oftast genom objekt som förhåller sig till en förälder men 

har en förskjutning av keyframes så de når positionen tidigare eller senare än objektet de 

förhåller sig till.  

2.2.2 Förväntning i kurvor 

Head (2016, s. 28-30) menar att förberedelse sker i nästan alla rörelser och därför kan 

användning av förväntning vara väldigt användbart för att återskapa mer verklighetstrogna 

rörelser som åskådaren kan relatera till. Denna effekt kan uppnås genom att lätt få ett objekt 

att röra sig i motsatt riktning mon den angivna slutpunkten för att sedan röra sig i den angivna 

riktningen. I kurvor sker detta genom att påverka kurvan så den rör sig i motsatt riktning av 

den axel som förflyttningen ska ske, keyframes innan och efter den önskade förflyttningen 

kan ge mer kontroll över denna teknik. 

 

 Interpoleringskurva för enkel anticipation (Head 2016 s. 30) 

2.2.3 Båge i kurvor 

De flesta naturliga rörelserna sker längst en kurvad bana, vilket är något av en utmaning i 

digital animation. Eftersom datorer är bra på att räkna ut precisa förflyttningar längst rak linje 

uppstår det ett problem med bågar. 2D-animation i en digital miljö förhåller ofta sig till x & y 

koordinater och där interpolering sker över det kortaste avståndet, vilket resulterar i en rak 

linje om inte manuellt anpassar denna.  
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2.2.4 Kompression och töjning i kurvor 

När det kommer till kompression och töjning anser Head (2016, s. 33-34) att en förenklad 

version av detta är att skala objektet i den riktning som den rör sig i, dock att ett mer avancerat 

system även skulle förhålla sig till objektets volym då kompression och töjning ska förhålla sig 

till objektets totala volym oavsett hur mycket det komprimeras eller töjs. Head argumenterar 

även för att överanvändning av kompression och töjning kan leda till animationen känns 

barnslig och slarvig.  

2.2.5 Procedurell animation 

Undersökningen Simulating Cartoon Style Animation (Chenney m.fl, 2002) utgår från att 

skapa stiliserad procedurell animation. De menar att traditionell animation sällan är 

interaktiv, och att procedurell animation går snabbt att skapa men saknar ofta stiliserade 

egenskaper. Men att detta håller på att förändras genom framsteg som kan ge ett mer stiliserat 

uttryck i procedurell animation och möjlighet till kompression samt töjning. I sitt experiment 

använder författarna hastighet samt kollision för att bedöma förvrängningen av objektets 

form, detta leder till ett automatiserat system som tidigare enbart kunde skapas manuellt. 

Vidare resonerar författarna att livlösheten hos automatiserade system beror på animatörers 

förmåga att använda abstraktion, vilket betyder att animatörer förmedlar det viktigaste i ett 

visst scenario och har förståelse för att använda människors bristfälliga förmåga att uppleva 

rörelser till deras fördel. Denna brist utnyttjas genom deformation, tajming samt en mängd 

andra animationskoncept för att illustrera en rörelse. Styrkan med en procedurell system för 

kompression och töjning är att det är anpassningsbart och inte skräddarsytt till ett specifikt 

scenario, att parametrar som tyngd, hastighet, mjukhet är justerbara vilket leder till 

flexibilitet. Svagheter de ser hos sitt system är att det förhåller sig till ett sfäriskt objekt och 

förutsägbara deformationer av andra objekt kan leda till oönskade resultat samt att de inte har 

en lösning för förväntning, igenom-följande och överlappande effekt i deras system.  

2.2.6 Trovärdighet hos automatiserad animation  

Dehn och Mulken (1999) argumenterar för användning av intelligenta gränssnittsagenter, ett 

datorprogram som hjälper användaren att utföra uppgifter. Dessa agenter skulle fungera som 

automatiska hjälpredor i en digital miljö med syfta att hjälpa med både förståelse samt 

motivation. Dehn och Mulken argumenterar att de agenter som uppskattas mest är de som 

både är trovärdiga samt uttryckningsfulla. Att människoliknande karaktärer skulle vara en bra 

form av sociala agenter då människor är erfarna att interagera med andra människor. 

Däremot är menar författarna att ett mänskligt uttryck inte är kritiskt då användare tenderar 

att förhålla sig till datorer som sociala agenter oavsett.  

Bates (1994) menar att utvecklare av artificiell intelligens, härefter förkortat som AI, och 

animatörer drömmer om självverkande karaktärer som framstår som trovärdigt levande, eller 

som Bates kallar dessa: trovärdiga agenter. Inom AI utvecklas agenter med syfte att framstå 

som tänkande och levande varelser, men att animatörer hittills har kommit närmast denna 

målbild. Givet resonemanget kan vidare efterforskning särskilt inom karaktärsanimation leda 

till viktig information för att återskapa beräkningsmodeller för trovärdiga interaktiva agenter.  

Badler (2000) menar att manuellt animerande kommer finnas kvar men att automatiska 

system eller bibliotek av rörelsefenomen kommer ersätta vissa delar av arbetet. Detta menar 

Badler innebär att animationsmediet kommer sprida sig till flera kommunikationsområden 

och att budskapet kommer skapas av experter inom sina respektive områden istället för av 
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tränade animatörer. Badler beskriver vidare animation som en iterativ process av skapandet 

och justering, där parametrar förändras för att uppnå ett önskat resultat av rörelser som 

interagerar i rymden. Men att nya tekniker inom området kommer att förbättra denna process 

genom verklighetsbaserade rörelseramverk och tilläggsprogram som man istället förhåller sig 

till. Badler menar att tilläggsprogram vanligtvis inkapslar ett rörelsefenomen som tyg, 

partiklar, vätskor eller ansikten men kommer att utvecklas till fler rörelsefenomen.  

Utifrån de nämnda källorna verkar framtiden innebära att animatörers arbetsbörda minskas 

och effektiviseras då förenklade animationer kan skapas genom generella rörelsebibliotek som 

kommer att generera beteenden på objektet med hänsyn till objektet attribut samt 

förhållanden. AI kommer att hjälpa till i denna process och användning av dessa 

tilläggsprogram kommer att göra objekten självtänkande, men att större biomekanisk 

precision baserat på verkliga rörelser behövs för att återskapa trovärdiga rörelser.  

2.2.7 Igenkänning av rörelser 

Camurria, Lagerlöf och Volpe (2002) gjorde komparativ underökning angående igenkänning 

av känslor förmedlade genom dans. Studien fokuserade kring att jämföra hur människor 

upplevde känslouttrycket jämtemot ett automatiserat system som analyserade rörelserna. 

Undersökningen utgår efter LMA för att bedöma rörelser som de menar är ett bra verktyg för 

att evaluera rörelser. Experimentets mål var att särskilja vilka rörelser som mest förmedlar 

dansaren känslomässiga uttryck och klassificera dansgester till grundläggande känslouttryck. 

De rörelser som evaluerades var ilska, rädsla, sorg och lycka som kopplades ihop med 

rörelsefenomen. Resultatet var följande: 

Ilska: snabba rörelser med frekventa förändringar I hastighet med korta uppehåll mellan 

rörelser. Att rörelserna sträcker sig från kroppens mittpunkt och hög spänning i rörelserna, 

att denna spänning byggs upp för att sedan explodera.  

Rädsla: frekventa hastighetsförändringar med långa uppehåll mellan rörelserna och att 

rörelserna håller sig nära kroppen mittpunkt och att rörelserna är ihållande med hög 

spänning.  

Sorg: långsamma rörelser med få tempoförändringar med en låg spänning i rörelserna.  

Glädje: frekventa tempo förändringar, längre uppehåll mellan förändringarna, rörelser som 

rör sig ifrån kroppens mittpunkt och dynamisk spänning i kroppen som förändras mellan 

avslappnad och spända rörelser.  

De hade 32 mänskliga deltagare som delades in i två separata grupper med jämn 

könsfördelning. Alla deltagare var studenter vid Uppsala universitet men från olika 

inriktningar utan tidigare erfarenhet inom dans. Materialet som deltagarna bedömde var 

videofilmer från fem olika dansörer som alla dansade samma dans med dessa fyra olika 

känslomässiga uttryck. Danserna filmades även av en separat kamera som var anpassat till att 

optimera den automatiska igenkänningen av rörelsefenomen. Totalt spelades det in 20 

videoklipp av dansen, alltså att de fem dansörerna dansade varje koreografi för varje 

känslouttryck. Dessa klipp visades upp i slumpmässig ordning för de två grupperna av 

deltagare. I den ena gruppen var bedömningen påtvingad, alltså att de var tvungna att välja 

ett känslouttryck och bedöma hur starkt uttrycket var, den andra gruppen fick istället mer 

valmöjlighet och kunde kombinera samtliga känslor.  



 
9 

Den automatiska bedömningen skedde via flera lager, den bedömde först position, hastighet 

och accelerationen av kroppsdelar för att sedan gå bedöma rörelsens ledighet, rörde sig utan 

omvägar och impulsivitet. Resultaten av studien visade att deltagarna kunde urskilja det 

avsedda känslouttrycket i dansen, men även att automatisk igenkänning kan användas för att 

särskilja mellan känslouttryck i rörelser samt att dessa tolkningar överensstämmer med 

förutsedda kopplingar mellan känslor kopplade till rörelser.  

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

För att återskapa stiliserade rörelsefenomen behövs en förståelse för vanligt förekommande 

fenomen samt vilka som är essentiella för att få animation att uppfattas som stiliserade. I 

denna studie är det viktigt att kunna koppla ihop dessa rörelsefenomen med praktiska 

förhållningsätt i digital animation för att skapa specifika rörelsefenomen. Undersökningen 

kommer att fokusera kring rörelsefenomenen förväntning, igenom-följande och överlappande 

rörelser, kompression och töjning samt mjuk-in-ut då dessa bedöms som viktigast för digital 

animation oavsett stil av animation.  

Labans rörelseanalys är viktigt för att kunna diskutera dessa rörelsefenomen utifrån ett 

ramverk som baserar sig i uppfattningen av rörelser och inte specifika fenomen, detta gör det 

till ett bra verktyg för en studie i uppfattning. Forskning inom området av AI och intelligenta 

agenter ger framtidsmöjligheter för anpassningsbara förflyttningsegenskaper som har 

möjligheten att förenkla och automatisera en stor del arbete inom animation. 

Interpoleringsexempel presenterade i bakgrunden är något som är användbart som mall samt 

teoretiskt underlag för praktiskt arbete, dessa interpoleringsexempel skulle kunna jämföras 

med mallbaserade animationssystem där specifika rörelseegenskaper kan samlas för att 

appliceras på en animation vid behov.  
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3 Problemformulering  

Digital animation är i ständig utveckling och fler delar av det manuella arbetet håller på att 

effektiviseras genom automation. Trots denna utveckling är vissa aspekter av animation sig 

lika, som att animation i digital miljö fortfarande fokuserar kring att placera ut 

positionsförändringar där hastighetsförhållanden och positionsförhållanden påverkas av 

manuellt anpassade interpoleringskurvor.   Denna process av att manuellt anpassa 

interpoleringskurvor via försök och misslyckanden kan dels bero på otillräcklig kunskap inom 

området samt en avsaknad av generaliserade mallar för interpoleringar för att återskapa 

vanligt återkommande rörelsefenomen.   

Rörelsefenomen som förväntning, kompression och töjning, igenom-följande och 

överlappande effekt är vanligt förekommande inom animation, men dessa fenomen 

exemplifieras sällan i interpoleringskurvor utan via karaktärer som utför rörelser som 

anknyter till dessa tekniker. Delvis automatisering går att finna inom gränssnittsanimation 

men även där är den sporadisk, samt att denna kunskap inte verkar ha överförts till mer 

traditionella digitala animationssystem.    

Även om AI står för den främsta utvecklingen av automatisering är det fortfarande animatörer 

som i högre utsträckning lyckas skapa trovärdiga rörelser. Detta kan dock förändras genom 

vidare utveckling inom AI eller tilläggsprogram där specifika rörelsefenomen simuleras. 

Forskning inom manuell animation angående vad som gör en rörelse trovärdig eller vad som 

får en rörelse att väcka en specifik känsla kan leda till generalisering av dessa rörelsefenomen. 

Detta kan även leda till ett arbetsflöde där animatören kan välja att tillbringa mindre tid på 

generella rörelser som går att använda mallar för och därför producera mer animationer. 

Visualisering och förståelse av interpoleringskurvor kan vara något som kan leda till ett mer 

mallbaserat arbetsflöde.  

3.1 Frågeställning 

Hur uppfattas förväntning, igenom-följande och överlappande rörelser, kompression och 

töjning samt mjuk-in-ut i generaliserade interpoleringskurvor och kan dessa återge stiliserade 

förflyttningar?  

3.2 Metodbeskrivning 

 

3.2.1 Artefakten 

För att besvara frågeställningen så skapades fem animationer. Animationerna skapades 

genom att utgå från en linjär interpolering mellan två punkter där fler och fler rörelsefenomen 

togs fram genom förändring av interpoleringen. Arbetet utgick från att återskapa 

rörelsefenomenen förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, kompression och 

töjning, mjuk-in-ut för att sedan samlad i en animation. Animationen exporterades sedan som 

videoklipp 1 där samtliga rörelsefenomen var samlade. videoklipp 2 hade därefter inte 

förväntning. Videoklipp 3 hade inte förväntning eller igenom-följande och överlappande 

rörelse. Videoklipp 4 hade inte förväntning, igenom-följande rörelse, kompression och 
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töjning. Videoklipp 5 hade inte förväntning, igenom-följande rörelse, kompression och töjning 

eller mjuk-in ut.  

3.3 Studie 

3.3.1 Studiemetod  

Undersökningen till denna studie bestod av tio separata intervjuer med en deltagare åt 

gången. Antalet informanter bedömdes tillräckligt för att kunna visa trender inom uppfattning 

av rörelser men även begränsat för arbetet inte skulle bli allt för omfattande för en 

undersökning på denna nivå. Intervjuerna fokuserar kring frågeställningen kopplad till om 

förväntning, igenom-följande och överlappande rörelser, kompression och töjning samt mjuk-

in-ut via interpolering kan åstadkomma stiliserade förflyttningsegenskaper.  

Intervjuerna var semi-strukturerade då samma frågor och liknande följdfrågor var 

förbestämda och ställdes till samtliga informanter, med möjligheten att korrigera tidigare svar 

på frågor (Østbye m fl., s.103-106, 2008). Detta för att kunna få liknande svar under samma 

omständigheter för samtliga deltagare och tydligt kunna urskilja skillnader och likheter 

mellan svaren. Detta bedömdes vara den mest anpassade metoden för denna kvalitativa 

undersökning, då insamling av data associerat med uppfattningen av rörelserna var centralt 

och behövde vara omfattande samt jämförbara med varandra.  

Intervjuns framställning bestod av att visa upp samtliga animationer i sex videoklipp där 

informanterna själva fick beskriva hur de uppfattade rörelserna och objekten samt vad som 

påverkade deras uppfattning. Följdfrågor användes för att få deltagarna att utveckla sina 

påståenden. Deltagarna fick även i slutet rangordna animationer efter hur tilltalande de tyckte 

de var samt om de upplevde de som stiliserade. Semi-strukturerad intervju var även väl 

anpassat för denna undersökning då frågorna var utsatta och därför minimera risken att 

vägleda deltagarna till att ge påståenden direkt kopplade till frågeställningen, detta för att 

hålla undersökningen till så stor utsträckning som möjligt subjektiv.  

De sex videoklipp i undersökningen bestod av olika animationsfenomen applicerade på sig. 

Valet av antalet videoklipp baserades på att tydligt kunna representera rörelsefenomenen, 

samt göra så klippen särskilde sig från varandra. Resultaten från pilotundersökningen tydde 

på att klippen var alldeles för snarlika då igenom-följande och överlappande rörelser var 

separata videoklipp och rotationen i rörelsen var även separat. Dessa klipp sattes därför ihop 

till ett klipp då igenom-följande och överlappande rörelse beskrivs gemensamt och rotationen 

används för att förtydliga dessa rörelsefenomen.  

Videoklipp 1 bestod av förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, kompression 

och töjning samt mjuk-in-ut. Videoklipp 2 bestod av igenom-följande och överlappande 

rörelse, kompression och töjning samt mjuk-in-ut. Videoklipp 3 bestod av kompression och 

töjning samt mjuk-in-ut. Videoklipp 4 bestod av mjuk-in-ut och videoklipp 5 bestod av linjär 

interpolering. Videoklipp 6 bestod av de fem klippen sida vid sida där animationerna spelades 

upp samtidigt, detta för att lättare kunna se skillnad mellan animationerna. 
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 Videoklipp 6 som är en komposition av samtliga animationer.  

 

Informanterna var uppdelade i två grupper där ena gruppen fick de sex videoklippen 

presenterade i motsatt ordning, detta gjordes för att undersöka om resultatet skulle differera 

beroende på om rörelserna blev mer om mer förenklade eller mer och mer avancerade. 

Deltagarna fick själva styra uppspelningen av videoklippen och hade ingen tidspress och fick 

jämföra de sex filmklippen med varandra.  

Studien efterliknar även undersökningen av Camurri (2.1.6) där 16 informanter i varsin grupp 

bedömde rörelser utifrån hur de uppfattades. Denna undersökning har däremot ingen grupp 

där informanterna får en påtvingat rörelseuttryck som de får rangordna då detta skulle kunna 

vägleda informanterna och påverka hur de upplever rörelserna. Undersökningen liknar därför 

mer den andra gruppen i Camurris undersökning där informanterna hade fritt val att beskriva 

rörelserna.  

Samtliga intervjuer spelades in och antecknades för att sedan sammanställa hur de beskrev 

animationerna för att kunna sätta in dessa i diagram. Synonymer som användes av deltagarna 

för att beskriva samma fenomen satts även ihop, exempel på detta är ord som slime och gele 

eller robot och maskin.  
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3.3.2 Målgrupp  

Samtliga deltagare saknade tidigare erfarenhet av praktisk eller teoretisk animation, detta 

eftersom deltagare med tidigare erfarenhet inom ämnet möjligtvis hade kunnat gissa sig till 

undersökningens ändamål och därför besvara frågorna utifrån vad de trott vara önskvärda 

svar. Camurri (2.1.6). Fördelningen mellan könen var jämt då fem av deltagarna var män och 

fem av deltagarna var kvinnor, detta var önskvärt då det gjorde det möjligt för att se om det 

fanns tydliga trender som verkade vara kopplade till kön.  

3.3.3 Etik 

Deltagarna valdes ut genom att bli kontaktade personligen och tillfrågade om de kunde ställa 

upp på intervju kopplad till denna studie. Deltagarna blev försäkrade om att deras namn och 

personuppgifter endast användes för att samla in data och särskilja mellan olika deltagare, 

deras namn skulle inte presenteras i undersökningen eller något som skulle kunna identifiera 

dem som deltagare i undersökningen (Østbye m fl., s.126-132, 2008).  Deltagarna fick själva 

bestämma tid och intervjuerna skedde i ett grupprum på högskolan i Skövde. Samtliga 

deltagare gick med på intervjuformen av att bli intervjuade och intervjuas i person. Deltagarna 

som intervjuades var mellan 22 – 25 år och nio av tio studerade på högskolenivå och en som 

studerat på gymnasial nivå.  

3.4 Pilotundersökning 

För att kunna utvärdera om animationsfenomenen kunde urskiljas i animationerna behövdes 

någon form av undersökning där informanterna fick observera animationerna samt uttrycka 

vad de kunde urskilja ur rörelserna samt vad som skiljde sig från ena videoklippet till de andra. 

De hade möjlighet att spela upp klippen hur många gånger de ville samt jämföra klippen med 

varandra. Deltagare söktes som inte hade tidigare erfarenhet av animation då deras 

beskrivning av rörelser kunde kopplas till förklaring om vad animationsfenomen försöker 

förmedla istället. Lösningar på dessa problem gjordes genom att amplifiera kurvorna för att 

förtydliga rörelserna samt att kombinera igenom-följande och överlappande rörelse med 

rotation till ett klipp istället för 3 där varje fenomen presenterades separat. Då vissa 

rörelsefenomen endast upptäcktes av informanter som noggrant jämförde klippen separat för 

att se potentiella skillnader så ansågs det vara praktiskt att skapa ett separat videoklipp där 

samtliga animationer visades samtidigt för att lättare se skillnader mellan rörelserna.   

 

Samtliga informanter upplevde objekten med fler förflyttningsegenskaper som mer stiliserade 

och de utan som mindre stiliserade. Objekten med flera förflyttningsegenskaper upplevdes 

även som levande och medvetna och beskrevs som att de var konstruerade av gummiliknande 

material.  
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4 Genomförande/Implementation/ 

Projektbeskrivning  

Det praktiska arbetet för artefaktskapandet är till stor del baserat på interpoleringstekniker 

och vanligt förekommande animationsfenomen. Head exemplifierar samtliga rörelsefenomen 

med förenklade interpoleringskurvor mellan två keyframes, Head problematiserar att genom 

fler keyframes så kan tydligare samt mer avancerade rörelsefenomen skapas.  

Animationerna skulle till en början skapas i After effects (Adobe, 2018) men eftersom deras 

visualisering av interpoleringskurvor är drastiskt annorlunda än andra animationsprogram så 

skulle detta leda till problem i att tydligt visa upp generaliserade interpoleringskurvor. After 

effects använder sig av separata grafer för att visa förflyttningsegenskaper, en graf som visar 

hur objektet förflyttar sig och en graf som visar hastigheten för objektets rörelser.  Därför 

beslutades det att animationerna skulle skapas i en 3D miljö i Maya (Autodesk, 2018) som 

besitter verktygen för att skapa interpoleringskurvorna för denna studie men även ett tydligt 

och anpassningsbart sätt att visualisera dessa interpoleringar.  

4.1 Modellering 

Då studiens utgångspunkt är att återskapa generaliserade interpoleringskurvor baserade på 

välkända animationsprinciper så var det viktigt att objekten som animeras inte har allt för 

mycket personlighet samt ett mänskligt utseende då detta kan påverka hur rörelserna upplevs. 

Enligt Dehn och Mulken (1999) så är inte människoliknande utseende nödvändigt för att 

skapa trovärdiga sociala agenter vilket innebär att objekt utan mänskliga eller biomekaniska 

egenskaper ändå kan upplevas som trovärdiga.  

 

 Rektangeln och pyramidens 3D geometri till vänster och färgval till 

höger. 

 

Objekten som skapades för denna studie var en rektangel med en pyramid på toppen av sig. 

Dessa former är förenklade men har extra geometri som rundade hörn och flera rader 

polygoner, detta är dels för att objekten ska uppfattas som av högre kvalité men även för att 
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underlätta deformationsområden vid rigging processen. Larsson, Aronoff och Stuer (2011) 

menar även att hörn som inte är avrundade är mer negativt laddade och känns mer hotfulla 

och att rundade former upplevs mer positivt. För att tydligt kunna urskilja rörelserna så 

applicerades två olika färger på objekten, rektangeln färgades grön och pyramiden blå. Detta 

färgval kan dock påverka hur objektet upplevs då färg enligt Kaya & Epps (2004) är tydligt 

kopplade till olika känslomässiga lägen. Att färgen grön oftast förmedlar positiva känslor och 

att blå framkallar känslor kopplade till bekvämlighet och säkerhet. Ett annat val av färger kan 

därför potentiellt påverka hur animationerna och objekten upplevs.  

 

4.2 Rigging 

Processen av att skapa kontrollverktyg för att animera kuben i Maya skiljer sig från hur en 

vanlig riggningsprocess skulle ske. Generellt bygger man upp en ett skelettsystem som utgår 

från en hierarki där ett ben styr en längre sekvens av ben, när föräldern rör sig så följer barnen 

efter (Montgomery s.50). Detta är ett problem i denna studie då visualiseringen av objekten 

skulle drastiska skilja sig mot varandra i hur mycket de behöver förflytta sig. Därför är 

kontrollsystemet i denna studie separata för varandra och förhåller sig inte till varandra på 

traditionellt vis, när basen av rektangeln förflyttar sig så är resterande objekt kvar på sin plats 

och behöver individuellt förflyttas till samma position för att upplevas som de rör sig med 

basen.  

 

 

 Objektens uppbyggnad, kontroller och kanaler. 
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 Exempel på hur förflyttning sker individuellt. 

Animationerna kräver förflyttning i Z-axeln, rotation i X samt kompression och 

töjning av objektet. Detta system är anpassat för denna studie och andra parametrar 

är låsta och oförändrade för att kunna skapa tydliga resultat med ett fåtal parametrar. 

Kompression och töjning sker via ett reglage i rektangelns baskontroll där -1 är 

kompression, 0 är normalläge och 1 är töjning, detta reglage styr skalan på skelettet 

och kontrollerna. Med detta sätt kunde all kompression och töjning regleras med en 

variabel och då få en sammanhängande interpoleringskurva. Att ha i åtanke med detta 

är att interpoleringskurvan kan vara inverterad, alltså att 1 skulle vara komprimerad 

och -1 skulle vara utsträckt. 

 

 

 kompression och töjning. 
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Rotation styr endast rotationen av kontrollerna och inte positionen som i en vanlig 

skeletthierarki. Detta leder till att objekten roterar på plats och inte följer med 

varandra, då alla kontroller rör sig individuellt. Justering av positioner av objekten är 

därför essentiellt för att rotationen ska assistera i att förmedla igenom-följande och 

överlappande rörelse. En hierarki är att föredra emot individuell rotation, eftersom 

detta var lätt att åtgärda och att resterande animationer skulle bli tydligare i kurvor 

och detta behövde prioriteras högre.  

 

 

 Jämförelse med rotation med en hierarki och individuell. 

4.3 Interpolering 

Keyframes på tidslinjen är på bildruta 0, 30, 50, 80 och 110, dock sker endast en förflyttning 

på 80 med 30 i z led. Alla kontroller är därför förflyttade till z 30 på 80 men resterande 

bildrutor så är de alla nollställda. Detta val av keyframes och förflyttning är menade för att 

kunna ge så tydliga kurvor som möjligt och visa vad som kan förändra egenskaper hos ett 

objekt utan att förflytta den specifikt utan istället via interpolering bestämma hastigheten och 

hur objektet förflyttas samt återhämtar sig efter förflyttningen. Valet av flera keyframes som 

är nollställda är för att ge mer kontroll över effekter som förväntning samt ge objektet en stund 

i stillastående läge för att göra rörelserna tydligare och kunna urskilja början och slut.  

 

I denna studie har användningen av keyframes varit sparsam för att kunna skapa avancerade 

rörelsefenomen som tydligt ska visa interpolering. De är skapade utifrån ett animationsystem 

som inte utgår från fria kontroller som animeras separat. Detta för att kunna animera delar av 

objektet separat som skulle ge tydligare animationskurvor, dessa interpoleringar skulle dock 

utgå från samma förhållningsätt men kurvorna skulle inte vara lite amplifierade i ett 

skelettsystem som utgår från en hierarki där kontroller styr varandra. Att återskapa samma 

animationer utifrån ett sådant system skulle vara fördelaktigt för att jämföra men även 

exemplifiera hur dessa tekniker skulle kunna appliceras på ett sådant skelettsystem.  
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Processen att animera gick i stora drag ut på att utskilja rörelsefenomenen samt undersöka 

om interpoleringsmallarna framtagna av Head (2016) gick att använda för att återskapa dessa 

rörelsefenomen. Turordningen av animeringsfenomen i ordning var linjär interpolering, mjuk 

in-ut, kompression och töjning, igenom-följande, överlappning, förväntning, rotationen. 

Denna turordning valdes då fenomenen är snarlika varandra med relativt små förändringar 

emellan sig, det var även viktigt att göra det i en ordning där de viktigaste rörelserna skapas 

först för att sedan skapa nästa ovanpå och därför skapa mer och mer nyanserade och 

avancerade rörelser.   

 

Interpoleringskurvorna som skapades gav en tydlig bild av skillnader mellan hur de olika 

fenomenen förmedlas genom interpolering. En linjär interpolering förflyttar sig lika stort 

avstånd mellan varje bildruta och når sin exakta position och förflyttar sig omedelbart till sin 

nästa destination. Interpoleringen för en mjuk-in och mjuk-ut anpassar hastigheten innan de 

når destinationen, alltså att det finns acceleration och inbromsning.  

 

Igenom-följande och överlappande rörelse anpassas utifrån vad objektet ska uttrycka, om 

delar av objektet ska upplevas som lösare så drar de efter i rörelsen och fortsätter sin röra sig 

efter att de nått sin destination. I denna animation så är basen av rektangeln relativt stum 

medan resterande delar av objektet är flexibla och har mycket igenom-följande och 

överlappande rörelser. När det gäller distinktionen mellan igenom-följande och överlappande 

rörelse så menar Head att igenom-följande rörelse är när objekt har ett förhållande med 

varandra men påverkas annorlunda av rörelsen beroende på massa och position. Head menar 

att övre delen av ett objekt kan dras efter basen och detta skapar igenom-följande rörelser. 

Överlappande rörelse ger intrycket att objektet är separat men har ett förhållande till basen 

och rörelse, därför är pyramidens bas förskjuten från rektangeln vilket ger intrycket att det är 

ett enskilt objekt. 

 

 

 Jämförelse mellan samtliga  kontrollers interpolering med olika 

tekniker. 
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Förväntning skapades genom att låta de övre delarna av objekten luta sig tillbaka innan de för 

sig till sin destination, detta för att ge åskådaren en tydligare animation som är lättare att 

uppfatta. Detta var det sista egenskapen som lades till i förflyttningen i Z axeln, och i detta 

skede kunde interpoleringen mellan de olika delarna jämföras, desto högre upp i kedjan de 

var desto mer fördröjning av förflyttningen. 

 

 

 Jämförelse med och utan förväntning. 

 

 

 jämförelse mellan samtliga förflyttningar i Z axeln med varierande 

fördröjning. 

 

Då interpoleringen mellan de olika förflyttningarna i z-led överensstämmer med varandra så 

behövdes kompression och rotation skapas i interpoleringen med samma placering av 

keyframes. Interpolering av kompression och töjning behöver anpassa sig efter hastigheten 

och plötsliga förändringar i hastighet. Brooks (2017, s. 50) menar att kompression är ett 

fenomen som bör användas i höga hastigheter, för att efterlikna rörelseoskärpa. Därför 

behöver kompressionen vara som störst när objektet för sig som snabbast, alltså att när 
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förflyttningen är som brantast så bör interpoleringen av kompression vara som lägst och när 

förflyttningen plötsligt vänder riktning eller abrupt stannar så bör objektet sträcka ut sig 

under ett kort ögonblick. 

 

Rotationen av objektet bör vara som mest lutad vid plötsliga förändringar i riktning eller 

abrupta hastighetsförändringar men bör även ta hänsyn till igenom-följande och 

överlappande rörelser och därför förtydliga dessa fenomen genom att vara lutad när de skiljer 

sig från basen som mest. Både kompression och töjning är anpassade till hastigheten av en 

animation och förhållande till hastighet är viktigt för att det ska upplevas som trovärdigt.  

 

 

 Kompression och töjning och rotation relation till förflyttningen. 

 

Ändringar kopplade till resultaten av pilotundersökningen var generella där kurvorna 

amplifierades för att skapa tydligare skillnader, samtliga effekter blev därför mer överdrivna 

och Head (2016) menar att överdriven användning av kompression och töjning kan leda till 

ett barnsligt utseende och inte lika trovärdigt. Det behövdes därför göra en bedömning 

angående vad som var viktigast för denna undersökning, trovärdighet eller tydlighet, beslutet 

att förtydliga animationsegenskaperna valdes då informanter tidigare beskrivit 

animationerna som alldeles för snarlika.  
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 Samtliga videoklipp med rörelsefenomen kopplade till sig. 

 

Totalt exporterades fem separata videoklipp där rörelsefenomen minimerades mellan varje 

klipp samt ett klipp med samtliga animationer visades samtidigt. Figur 15 visar vilka 

animationsfenomen som är applicerade på videoklippen, bilden är en skärmbild från 

videoklipp 6.    Samtliga animationer var upprepningsbara för att kunna låta informanterna 

observera klippen hur länge de ville.  
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5 Utvärdering 

Studiens samlade data presenteras i detta kapitel för att kunna analyseras och dra slutsatser 

kopplad till frågeställningen och till teorier presenterade i bakgrundskapitlet. Sammanlagt 

deltog tio informanter i undersökningen, dessa grupperade i två grupper där de sex 

videoklippen presenterades. De första fem klippen presenterades i motsatt ordning mellan de 

båda grupperna och det sjätte klippet som visade sist för att underlätta jämförelse mellan 

klippen. Datan som samlades in under undersökningen var hur videoklippen upplevdes och 

beskrevs av informanterna. All data som används för jämförelse mellan beskrivning finns som 

bilagor i appendix – transkribering.  

5.1 Presentation av undersökning 

Det var viktigt att ha jämn fördelning mellan män och kvinnor för att se om det fanns trender 

som skilde mellan könen, detta val var i förebyggande syfte då tidigare pilotundersökning inte 

visade skillnader i uppfattning mellan könen. Analysen av svar från män och kvinnor verkade 

till stor del överensstämma med varandra och inga tydliga skillnader kunde upptäckas, dessa 

skillnader kan dock vara subtila och bli tydligare i en mer utförlig studie med större antal 

informanter.  

 

 Diagram över könsfördelning 

Grupperna fördelades så jämt som det gick under förutsättningarna, men det hade varit 

fördelaktigt att ha en jämn mängd deltagare för att kunna göra två grupper med jämn 

fördelning mellan könen.  

Kvinnor; 5; 
50%

Män; 5; 
50%

Kön

Kvinnor Män
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Tabell 1 Tabell av gruppfördelning 

 

Trender baserat på utbildning verkar inte påverka resultatet avsevärt då samtliga gav liknande 

förklaringar. Det fanns dock tendenser bland studenterna som studerade game writing vid 

Högskolan i Skövde att ge objekten narrativa förklaringar, detta tyder på att litterär utbildning 

ger ett annat ramverk för att beskriva animation eller karaktärer. Två 

programmeringsstudenter använde även begrepp som linjär och kontant samt påpekade 

fysiken hos objekten, men dessa begrepp förklarades med andra ord av samtliga deltagare. 

Men även i detta fall så kan en mer utförlig studie så kan dessa resultat ge större påverkan.  

 

 

 Diagram för utbildning 

 

Samtliga deltagare beskrev videoklipp 1 och 2 som stiliserade och åtta av deltagarna menade 

att även videoklipp 3 var stiliserade men inte i lika stor bemärkelse som videoklipp 1 och 2. 

Ingen av informanterna menade att videoklipp 4 och 5 var stiliserade.  Se figur 15 för vilka 

fenomen som är kopplade till videoklippen.  

3 2

2 3

5 5

Grupp 1 Grupp 2

Gruppfördelning

Män Kvinnor Totalt

Högskola

Gymnasial

UTBILDNING
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Tabell 2 Tabell som visar vilka klipp som ansågs vara stiliserade. 

 

Studien pekar även på att trots att fler informanter ansåg de icke stiliserade rörelserna var mer 

realistiska beskrev ingen dessa som trovärdiga och en beskrev en icke stiliserade rörelse som 

naturlig. Detta blir även tydligt då två deltagare menade att de stiliserade rörelserna var 

orealistiska men mer trovärdiga. Trovärdighet och realism verkar därför inte vara 

sammankopplade i dessa rörelser. Naturliga rörelser beskrevs även till de stiliserade, även fast 

de generellt beskrevs som tecknade karaktärer av deltagarna. Informanter beskrev de 

stiliserade rörelserna som mer levande och att de påminde om tecknade karaktärer från 

klassisk animation men att de var trovärdigare som karaktärer. Detta kan tyda på att 

animationsprinciper som är välanvända kan upplevas som trovärdiga då det påminner om 

tidigare erfarenhet av animerad film.  

 

Tabell 3 Tabell som visar hur stiliserade och icke stiliserade beskrevs kopplat till 

trovärdighet och realism. 

 

5 5 4
0 0

5 5 4

0 0

10 10
8

0 0
V I D E O K L I P P  1 V I D E O K L I P P  2 V I D E O K L I P P  3 V I D E O K L I P P  4 V I D E O K L I P P  5

STILISERADE RÖRELSER

Grupp 1 Grupp 2 Totalt

0
2

3

5
4

0 1 0

R E A L I S T I S K O R E A L I S T I S K N A T U R L I G T R O V Ä R D I G

Stiliserade Rörelser Icke Stiliserade rörelser
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Beskrivningen av de stiliserade rörelserna alltså videoklipp 1,2,3 var relativt snarlika därför 

kunde tabeller skapas för att visa de mer frekventa beskrivningarna.  

Förväntningen som sker i videoklipp 1 uppfattade samtliga deltagare, men majoriteten 

upptäckte inte detta innan videoklipp 6 där samtliga animationer visades samtidigt. Även då 

videoklipp 1 och 2 är identiska förutom förväntningen som sker genom att karaktären lutar 

sig tillbaka innan den för sig framåt så upptäcktes denna förändring inte initialt, 

informanterna påstod däremot att videoklipp 1 rörde sig mycket snabbare. Detta var något 

som blev uppenbart för de flesta vid videoklipp 6 då de upptäckte att båda rör sig lika snabbt 

men videoklipp 1 tar sats, vilket gör så den uppfattas som att röra sig en större sträcka på 

kortare tid.  

Något som samtliga deltagare upptäckte direkt var att objektet deformerar sig, men 

majoriteten menade att objektet endast komprimerades i videoklipp 3, även fast det sker 

samma deformation i videoklipp 1, 2 och 3. Två av deltagarna menade att utdragningen i 

karaktären verkade vara kopplat till hastigheten den färdades då den blev som bredast när den 

rörde sig snabbast. 

Objektet upplevdes inte som ett objekt utan som en levande medveten karaktär på videoklipp 

1,2 och 3. Gummi och böjbara samt vätskebaserade material applicerades även på objekten i 

de stiliserade rörelserna. Flera av deltagarna upplevde animationen som stressig och hetsig, 

samt beskrev det som en karaktär som har bråttom. Komiskt utseende och referenser till 

gammal animerad film var även frekvent. Deltagarna beskrev denna uppfattning var kopplad 

till att objekten tog sats samt behöll momentan efter när den byter riktning eller stannar. 

Informanter som menade att objekten var en tecknad karaktär menade att överdrift i 

animation är där för att förtydliga rörelser. Trots att objekten oftast refererades till som en 

karaktär så var det ingen av informanterna som könade objekten, alltså att ingen av 

informanterna talade om karaktären som en han eller hon. Detta kan tyda på att karaktären 

upplevs som könsneutral.   

 

6

7

5

6

2

5

3

3

10

3

3

10

7

2

2

2

10

0 2 4 6 8 10 12

Gummi/Böjbar

Karaktär

Komisk

Stressad/Hetsig

Duckar

Barnslig

Karaktär med hatt

Fånig

Deformeras

separata objekt

Lättsam

Tar sats

Levande

Spontan

Springer

Lekfull

Överdriven

Återkommande beskrivningar av de stiliserade rörelserna
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Tabell 4 Tabell av beskrivningar applicerade på de klipp som ansågs stiliserade 

 

De icke-stiliserade rörelserna hade deltagarna generellt mycket mindre att säga om, det fanns 

däremot en konsensus att båda rörelserna var stela och de beskrevs inte lika frekvent som 

karaktärer eller levande. En av deltagarna upplevde objektet som aggressivt men resterande 

yttrade ingenting kopplat till känsloläge eller livstecken. Deltagare som beskrev materialet 

kopplade det till hårda material som trä och metall, en skillnad mot de mjuka material som 

beskrev de andra animationerna. Materialet upplevdes däremot som mjukare i videoklipp 4 

än 5 då nio av tio deltagare upptäckte att det fanns en dämpningseffekt på videoklipp 4 som 

inte fanns på videoklipp 5, detta beskrev två av deltagarna som en fjäder.  

 

Tabell 5 Tabell av beskrivningar applicerade på de klipp som ansågs icke stiliserade 

 

Deltagarna fick rangordna videoklippen utifrån mest till minst tilltalande, denna rangordning 

omvandlades till ett poängsystem som gick från 5-1 poäng där 5 var mest tilltalande och 1 var 

minst tilltalande.  

Mellan grupperna märktes en skillnad under intervjuerna där grupp 1 med ett undantag 

rankade de tre första klippen som mer tilltalande och de senare som mindre tilltalande. Då 

gruppen inte är stor gör därför en informants rangordning stor skillnad, i detta fall var det 

videoklipp 5 som en deltagarna gav 5 poäng och resterande gav 1 poäng.   

2

3

10

2

1

3

2

3
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Mekanisk

Livlös
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Aggressiv

Hackig

Fjäder
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Återkommande beskrivningar av de icke 
stiliserade rörelserna
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Tabell 6 Resultatet av rangordningen av tilltalande i grupp 1 

 

Grupp 2 resultat skiljer sig från grupp 1, då den inte har samma tydliga ökning i vad som 

rangordnades som tilltalande. Videoklipp 3 är här det som flest rangordnat som mest 

tilltalande, vi ser även att samtliga har gett videoklipp 5 det lägsta betyget.    

Videoklipp 2 var oftast något informanterna påstod att de gillade mer än videoklipp 1 när de 

gick igenom animationerna var för sig. Men när de kom till videoklipp 6 där samtliga 

animationerna visades så upptäckte de att videoklipp 1 tog sats innan den förflyttade sig.  

Denna förflyttning påverkade uppfattningen av rörelsen tillräckligt mycket för att de efter 

rangordnade videoklipp 1 över videoklipp 2. Tre av deltagarna menade att objekten tog sats 

och gav mer karaktär, därför kändes denna som en mer komplett rörelse.   

 

19 19
18

10
9

Tilltalande Grupp 1

Videoklipp 1 Videoklipp 2 Videoklipp 3 Videoklipp 4 Videoklipp 5

21

15

22

12

5

Tilltalande Grupp 2

Videoklipp 1 Videoklipp 2 Videoklipp 3 Videoklipp 4 Videoklipp 5
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Tabell 7 Resultatet av rangordningen av tilltalande i grupp 2 

 

Kombineras resultaten av de två grupperna delar videoklipp 1 och 3 förstaplats och sedan 

videoklipp 2, 4,1. De som tilldelade en högre poäng till videoklipp 3 än videoklipp 1 eller 2 

menade att den var lättare att titta på då den inte förmedlade lika mycket stress och kändes 

mer lättsam. Att kombinera tabellerna gör det även tydligare att generellt så var videoklipp 5 

minst tilltalande för informanterna.  

 

Tabell 8 Resultatet av rangordningen av tilltalande sammanlagt. 

 

Materialet av objekten beskrev av samtliga informanter men vissa fokuserade även på fysiska 

aspekter som tyngd. Denna tyngd påverkade hur de upplevde objekten samt påverkade deras 

beskrivning av objekten. Videoklipp 4 och 5 beskrev som tyngst och videoklipp 5 som det 

tyngsta då de inte saktade inte hade en dämpande effekt, men videoklipp 3 beskrevs också 

som tungt då de deformerades sig mot gravitationen men behöll formen till skillnad från 

videoklipp 1 och 2 där objektet upplevdes som lättare då den inte var lika kompakt.  

 

Färg var en aspekt som däremot endast påpekades av två av informanterna, där ena menade 

att den gröna och blåa färgen upplevdes som lättsam och den andra upplevde färgerna som 

aggressiva. Då dessa påståenden är rena motsatser mot varandra så är det därför svårt att dra 

en slutsats utifrån detta.  

  

40

34

40

22

14

Tilltalande totalt

Videoklipp 1 Videoklipp 2 Videoklipp 3 Videoklipp 4 Videoklipp 5
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5.2 Analys 

Det som går att tyda utifrån undersökningen är att det finns återkommande beskrivningar av 

objekten och rörelserna. Objekten upplevs inte som objekt utan som en medveten karaktär, 

rörelserna upplevs som varierande i hur stiliserade de är men videoklipp 1,2 och 3 upplevs som 

stiliserade. Undersökningen hade en jämn fördelning mellan män och kvinnor, dock inte en 

helt jämn fördelning i grupperna då det var ojämna antal i grupperna. Kön verkade dock inte 

ha en stor faktor i trender av svar och beskrivningar. Detta kan förändras genom att göra en 

större undersökning då trender kan bli tydligare.  

 

Trender i utbildning verkade inte heller vara en stor faktor då största skillnaden hur de 

förklarade objekten och inte i vad de applicerade på karaktären, även dessa trender kan bli mer 

påtagliga i en större undersökning. Stiliserade rörelser upplevde alla deltagare och majoriteten 

menade att videoklipp 1,2 och 3 var stiliserade och 4 och 5 inte var det. De stiliserade rörelserna 

upplevdes som mer orealistiska men mer trovärdiga.  

 

Beskrivande ord kopplade till de stiliserade rörelserna kunde sammansättas till en tabell där 

upprepande beskrivningar visades. De vanligaste beskrivningarna var kopplade till att 

rörelserna hos 1,2,3 där objekten upplevdes som en levande komisk karaktär som var stressig, 

gjorda av geléaktigt material samt att den tog satts i videoklipp 1. Dock så upptäcktes inte att 

karaktären tog sats innan de sett videoklipp 6 där alla videoklipp var samlade, innan de sett att 

karaktären tog sats så upplevde de endast videoklipp 1 som snabbare än videoklipp 2.  

 

Deformationen hos objektet var något som däremot upptäcktes av alla, men det var inte 

uppenbart att den deformationen i form av kompression och töjning var den samma på 

videoklipp 1, 2 och 3 utan majoriteten upplevde endast att kompressionen skedde på videoklipp 

3. Karaktären upplevdes av flera som barnslig och samtliga uttryckte att rörelserna var 

överdrivna, denna överdrift beskrevs som något som användes för att förtydliga och ge 

karaktär. Dock menar Head (2016, se 2.2.4) att överanvändning av kompression och töjning 

kan leda till ett barnsligt intryck, då kompressionen och töjningen i denna undersökning är 

överdriven för tydlighet så kan detta vara ett resultat av denna överdrift. De rörelser som 

informanterna upplevde som icke stiliserade hade de färre beskrivningar till förutom att de 

upplevdes som stela, mekaniska och att de flesta deltagare inte beskrev objekten som en 

karaktär längre. En informant beskrev dock rörelserna som mer aggressiva.  

 

Materialet av objektet beskrevs även hos de icke stiliserade som trä eller metall och inte mjuka 

material som de stiliserade. Materialet upplevdes dock inte lika hårt i videoklipp 4 då den hade 

en mjukare rörelse. Tyngden av objekten upplevdes även olika då de hårdare materialen 

upplevdes som att de var tyngre och de mer lösa materialen upplevdes som lättare då de böjde 

sig beroende på hastighet.  

 

De klipp som uppfattades som mest tilltalande i båda grupperna var videoklipp 1 och 3 sedan 

2,4,5. Anledningen som videoklipp 3 rangordnades högre berodde till stor del på att videoklipp 

1 och 2 kändes stressade och var därför inte lika behagliga att titta på. I grupp 1 så rangordnade 
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en deltagare videoklipp 5 markant annorlunda än alla deltagare och gav den 5 poäng när 

resterande gav den 1 poäng. I en liten grupp så påverkar detta resultaten avsevärt. 

Rangordningen av mest till minst tilltalande var för att få en generell bild av om animationerna 

med stiliserade animationsfenomen applicerade på sig höll en högre kvalité än de som inte 

hade det samt om det fanns något fenomen som försämrade upplevelsen drastiskt. Om 

animationer med igenom-följande och överlappande rörelse till exempel upplevdes som 

drastiskt underlägsna den föregående animationen så skulle det mer tyda på att kvalitén av 

animationen inte var av tillräckligt hög kvalité. Om animationer inte upplevdes som tilltalande 

så skulle detta kunna innebära att arbetet inte var tillräckligt väl utfört men även att själva 

teorin att få keyframes och mer fokus på generella animationsprinciper var felaktigt och ett 

behov av fler keyframes samt mer skräddarsydda interpoleringar skulle behövas. Resultatet 

tyder på att fler animationsfenomen både upplevs som tilltalande och mer trovärdiga. Dessa 

aspekter var inte centralt för studien men ger underlag för att påstå att animationerna höll en 

tillfredställande kvalité. Negativa resultat skulle kunna tyda på att arbetet inte var tillräckligt 

väl utfört att förflyttningsegenskaperna inte varit tolkade rätt.  

 

Beskrivningen av rörelserna uttryckta av informanterna går att koppla samman med teorier 

kring rörelsefenomenen i bakgrundskapitlet. Förväntning uppfattades av samtliga deltagare 

men för de flesta var denna rörelse inte uppenbar utan upptäcktes när animationerna 

jämfördes sida vid sida på videoklipp 6. Rörelsen i videoklipp 1 där förväntning var applicerad 

upplevdes dock som snabbare och mer stressad men kunde inte beskriva varför så var fallet 

innan de upptäckte att objekten tog sats. Head (2016, se 2.2.2) menar att förväntning upplevs 

som mer trovärdig hos animerade objekt och även mer relaterar. Detta var något som samtliga 

deltagare som rangordnade videoklipp 1 över videoklipp 2 även beskrev, att det upplevdes som 

en mer trovärdig karaktär som är medveten och har bråttom. Biskho (2007, se 2.1.6) menar 

att Labans rörelseanalys är ett bra verktyg för att beskriva rörelser då de inte är kopplade till 

specifika animationsfenomen utan hur rörelsen upplevs. Förväntning går därför att likställa 

med förberedelse som i detta fall är en mer korrekt beskrivning och även hur informanterna 

beskrev rörelsen. Labans term kropp går även att koppla till igenom-följande och 

överlappande rörelse då kropp ger ett ramverk för att diskutera hur rörelser sker längst 

kroppsdelar. Informanter beskrev objekten med igenom-följande och överlappande rörelser 

som en karaktär samt hur rörelsen påverkade karaktärens uppbyggnad.  

Igenom-följande rörelse som applicerades på videoklipp 4 och 5 upplevdes av flera deltagare 

som mer organisk och trovärdig och gav intrycket av en levande varelse som var uppbyggd av 

ett lösare och mjukare material. Thomas och Johnston (1992, se 2.1.5) påstår att alla organiska 

material innehåller igenom-följande och överlappande rörelse då inte kroppsdelar stannar 

samtidigt, lösare material upphör inte i sin rörelse lika abrupt som stelare material. Head 

(2016, se 2.2.1) menar att momentum behålls i snabba rörelser och detta var något som en 

informant även påpekade. Då effekterna i videoklippen var amplifierade för att ge tydliga 

resultat så upplevdes dessa material som väldigt lösa, beskrevs oftast som gelé eller gummi 

medan de videoklipp som inte hade denna effekt beskrevs som hårdare. Pyramidobjektet 

animerades med en förskjutning i tid för att exemplifiera överlappande rörelse som beskrivet 

av Head (2016, se 2.2.1) där objekt kan vara i förhållande med varandra men att ena objektet 

inte rör sig lika snabbt som de andra. Detta var något som uppfattades av informanter och 

vissa beskrev pyramiden som en hatt på huvudet av karaktären. Detta tyder på att valet av en 

pyramid ovanpå en kub kan leda till oberäknade associationer som påverkar hur objekten och 

rörelserna upplevs.  Labans term återhämtning istället för igenom-följande och överlappande 
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rörelse är mer deskriptiv och beskriver rörelsen bättre då det går att koppla till att objektets 

momentum fortsätter i rörelsen (Biskho 2007, se 2.1.6). 

Videoklipp 3 beskrevs även som bestående av ett lösare material och det klippet var inte menat 

att representera igenom-följande och överlappande rörelser utan istället exempel av 

kompression och töjning. Thomas och Johnston (1992, se 2.1.3) menar dock att kompression 

och töjning även sker på alla organiska material och sker inte på stela material. Kompression 

och töjning eller Labans volym beskriver förhållandet av deformationen av objekten (Bishko 

2007, se 2.1.3). Deltagarna beskrev detta utifrån båda termerna, där vissa beskrev 

deformationen som en kompression och vissa beskrev det som en förändring i volym. Volym 

ger däremot ett bättre ramverk för att beskriva deformationer då den inte endast förhåller sig 

till kompression och töjning utan även igenom-följande och överlappande rörelser.  

Användning av mjuk-in-ut resulterade i att objekten inte kändes lika stela eller hårda, 

informanter beskrev att acceleration och inbromsning gav ett mer naturligt intryck. Detta är 

även något som Brooks (2017, se 2.2.4) argumenterar, samt att en rörelse utan denna 

dämpning känns mer mekanisk vilket även flera av deltagarna uttryckte. De mer stiliserade 

rörelserna uppfattades beskrev som inte lika fasta och linjära, detta går att koppla till Labans 

flöde som innefattar bunden och fri där fri upplevs som mer utvändiga rörelser och bunden 

som mer invändiga rörelser. Igenom-följande rörelse rör sig utanför objektets initiala form 

och kan därför anses vara fri och de animationer som behåller placering och inte har utvändiga 

rörelser kan argumenteras vara bunden.  

Tyngd av objekten diskuterades där material uppfattades som olika beroende på 

animationfenomen. Där de animationer med igenom-följande och överlappande rörelser 

upplevdes som lättare än de utan som upplevdes som tyngre och mer direkta. Detta går att 

koppla samman med Labans term angående tyngd som innefattar lätt och kraftfull. Labans 

rymd beskriver förhållandet med om rörelsen känns förbestämda eller spontana, dessa 

beskriv då som direkta eller indirekta. Videoklipp 1 och 2 upplevdes vara mindre direkt i sina 

rörelser då men uppfattades även som att ha bråttom. Detta tyder på att rörelsen både är direkt 

och indirekt utifrån beskrivningen. De icke stiliserade rörelserna uppfattades dock alla som 

direkta.   

Resultaten som denna studie presenterar verkar till viss mån överensstämma med 

beskrivningar av stiliserade rörelsefenomen beskrivna i bakgrundsavsnittet. Dock att dra 

slutgiltiga slutsatser endast utifrån dessa resultat kan vara missvisade då undersökningen inte 

var mer omfattande med mer informanter. Beskrivningar som förekommer av ett få antal 

informanter utifrån dessa grupper är därför spekulativt och en större undersökning med mer 

informanter leder till en tydligare koppling mellan teori och uppfattning av dessa rörelser. 

Vissa fenomen och beskrivningen av dessa fenomen var mer förekommande som kopplingen 

mellan igenom-följande rörelse kopplat till organiska material höjer trovärdigheten av 

resultaten då majoritet beskrev liknande uppfattning. Att animation kändes barnslig utan 

vidare undersökning varför rörelsen kändes barnslig går därför bara att spekulera angående 

och går exempelvis att jämföra med Heads (2016, se 2.2.4) beskrivning av användningen av 

för mycket kompression och töjning kan leda till ett barnsligt uttryck. Detta påstående skulle 

sammankopplas till denna teori om följdfrågor angående om denna upplevelse var kopplad 

till deformationen av objektet ställdes. Denna följdfråga var dock inte förberedd och 

informanterna beskrev inte det barnsliga uttrycket som direkt kopplat till deformationen utan 

beskrev objekten generellt som en barnslig karaktär i samtliga stiliserade rörelser.  
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5.3 Slutsatser 

 

Animationsfenomen centrala för denna undersökning består av förväntning, igenom-följande 

och överlappande rörelse, kompression och töjning samt mjuk-in-ut. Dessa 

förflyttningsegenskaper är välkända inom animation och utlärning av dessa fenomen eller 

principer lärs ut via visuella beskrivningar karaktärer och scenarion, rörelsen interpolering är 

sällan i fokus. Denna undersökning fokuserade på via praktisk användning av interpolering 

återskapa dessa fenomen utan ett förbestämt scenario eller karaktär, detta för att undersöka 

om dessa interpoleringar går att generalisera och om dessa egenskaper upplevs som 

stiliserade.  

Studien innefattade tio informanter i två grupper som fick själva beskriva hur de uppfattade 

rörelserna i de sex videoklippen. Informanternas beskrivningar av animationer kopplade till 

förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, kompression och töjning samt mjuk-

in-ut var snarlika beskrivningar av dessa rörelsefenomen i bakgrundskapitlet.   

Detta tyder på att artefakterna lyckades representera ett flertal element som är centrala inom 

rörelsefenomenen utvalda för denna studie, samt att detta framställdes genom manipulering 

av interpolering och inte positionering eller keyframes. De klipp som hade ett flertal 

rörelsefenomen upplevdes även som stiliserade av samtliga informanter och de videoklipp 

som inte hade dessa rörelsefenomen upplevdes som icke stiliserade. Rörelserna som 

uppfattades som stiliserade upplevdes även i högre utsträckning som trovärdiga även fast de 

icke stiliserade upplevdes i högre utsträckning som mer realistiska. De som upplevdes som 

stiliserade blev även i stor utsträckning beskrivna som karaktärer från gammal tecknad film. 

Influensen av klassisk tecknad film där dessa animationspriniper förekommit kan påverka hur 

trovärdigheten hos informanterna upplevs, då rörelsefenomenen är något de verkar vara 

erfarna av.  

De klipp med fler animationsfenomen upplevdes inte bara som mer trovärdiga utan även som 

levande och medvetna, informanter beskrev de klipp med flest animationsfenomen mer som 

än karaktär än två livlösa objekt. De videoklipp med mindre rörelsefenomen beskrevs i större 

utsträckning som maskiner, livlösa objekt. Detta resultat är intressant då objekten inte 

skapades för att efterlikna en karaktär eller upplevas som en karaktär, deras karaktärisering 

går därför att direkt koppla till interpoleringsförändringarna då båda grupperna visade dessa 

trender.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning studerar traditionella stiliserade rörelsefenomen kan återskapas via 

generaliserade interpoleringskurvor. Argumentet som denna studie tar upp är kopplat till om 

specifika rörelsefenomen kan visualiseras samt mallbaserad till kurvor och appliceras på 

objekt där de uppnår önskad effekt. Bakgrunden till denna undersökning presenterar 

traditionella animations principer samt digital animation och generaliserade 

interpoleringstekniker kopplade till animations principer. Automatiserade procedurella 

system och mallbaserade system presenteras även som alternativ till traditionell animation.  

Undersökningen försöker besvara om rörelsefenomenen förväntning, igenom-följande och 

överlappande rörelse, kompression och töjning, mjuk-in-ut kunde skapas via 

interpoleringskurvor och upplevas som både stiliserade men även uppfattas som beskrivna i 

animationshandböcker.  

Undersökningens praktiska arbete inleddes med riggning av ett skelettsystem av en kub och 

pyramid som sedan animerades utifrån teorier presenterade i bakgrunden med generaliserade 

interpoleringskurvor. Animationerna exporterades som 5 videoklipp.  

Där videoklipp 1 hade samtliga animationsfenomen, videoklipp 2 hade inte förväntning, 

videoklipp 3 hade inte förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse, videoklipp 4 

hade inte förväntning, igenom-följande och överlappande rörelse eller kompression och 

töjning, videoklipp 5 hade inte hade inte förväntning, igenom-följande och överlappande 

rörelse, kompression och töjning eller mjuk-in-ut.  

Dessa videoklipp visades upp för tio informanter i semi-strukturerade intervjuer där de fick 

beskriva hur de upplevde rörelserna. Informanterna blev indelade i två grupper där ena fick 

se videoklippen i olika ordning. Grupp 1 fick se videoklippen i ordningen 1,2,3,4,5 medan 

grupp 2 fick se den i motsatt ordning, detta gjordes för att se om uppfattningen skiljde sig 

drastiskt hur de upplevde animationerna beroende på om de fick mer och mer rörelsefenomen 

eller om de fick färre och färre. Resultatet av undersökningen var att rörelserna med fler 

rörelsefenomen upplevdes som både stiliserade samt mer trovärdiga än de som hade färre 

rörelsefenomen. Rörelsefenomenen som skulle representeras i animationerna beskrevs av 

informanterna på liknande sätt som i animationsteorierna vilket tyder på att 

rörelsefenomenen går att återskapa via generaliserade interpoleringskurvor med denna typ av 

förflyttning.  
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6.2 Diskussion 

Denna studies resultat kan vara ett steg framåt i förståelse för interpolering och hur tekniker 

inom detta område kan återskapa eftertraktade egenskaper inom animation. Resultatet tyder 

på att generella interpoleringskurvor kan skapa vanligt förekommande rörelsefenomen inom 

animation, det finns dock ett antal faktorer som behöver tas i åtanke. Resultaten framställdes 

genom semi-strukturerade intervjuer med ett fåtal frågor och ett fåtal informanter, detta leder 

till en mängd data som går att göra antaganden kring men inte definitiva slutsatser. 

 Informanterna som deltog var samtliga i tjugoårsåldern och nio av tio studerade på högskolan 

i Skövde. En större mångfald i ålder, utbildning och kultur skulle vara att föredra i en större 

undersökning då uppfattningen av animation inte nödvändigtvis är densamma. Äldre 

personer kan mycket väl ha en annan uppfattning av rörelsefenomenen i denna undersökning 

och det kan även finnas skillnader i uppfattning kopplade till kultur eller utbildning. En större 

undersökning skulle även ge tydligare resultat i potentiella trender mellan könen, denna 

undersökning upptäckte inte tydliga trender men dessa kanske inte upptäcks om inte studien 

är mer omfattande.  

Det praktiska arbetet skedde utan förbestämt scenario, känslouttryck eller karaktärisering då 

fokus var på att återskapa rörelsefenomen utifrån teorier för hur rörelserna ska uppfattas. 

Bristen av medvetenhet under det praktiska skapandet kan lett till problematik som skulle 

kunnat minimeras, exempelvis att pyramidformen i animationerna upplevdes av flera som en 

hatt, detta kan bero på den utdragna kubens form och att pyramiden satt fast på toppen av 

kuben och då liknade en hatt. Däremot att byta ut formen mot en annan skulle kunna leda till 

en annan association. Formerna valdes ut för att inte upplevas som karaktärer då studien ville 

undersöka rörelsefenomen som inte var särkopplade från formen som rörelserna var kopplade 

till. Färgschemat skulle i en större utsträckning slumpas för att se hur färger skulle påverka 

uppfattningen av rörelserna. Då informanter upplevde de rörelser som de upplevde som 

stiliserande som en karaktär som var levande och medveten samt de rörelser de upplevde som 

icke stiliserade som mekaniska, stela och livlösa så tyder det däremot på att i stor utsträckning 

så är det interpoleringen som påverkar hur objekten uppfattades. Båda grupperna beskrev 

dessa förhållanden mellan de stiliserade och de icke stiliserade rörelserna.   

De videoklipp som uppfattades som mest tilltalande och minst tilltalande pekar inte definitivt 

åt att mer förflyttningsegenskaper nödvändigtvis gör animationen mer tilltalande. Ett flertal 

beskrev animationer med igenom-följande och överlappande rörelser och förväntning som 

stressande men att de var mer levande. Vilket då är väldigt anpassat till personliga preferenser 

samt vad animationen ska användas till. Något resultaten dock pekar mot att användningen 

av inga eller endast mjuk-in-ut resulterade i att rörelsen upplevdes som mindre tilltalande.  

Metoden att jämföra beskrivningar av animationsfenomen med artefakterna skulle även 

kunna göras mer omfattande. Liknelser mellan beskrivningar av animationsfenomen samt hur 

informanter beskrev rörelseegenskaperna fanns, men dessa beskrivningar behövde inte 

möjligtvis stämma överens helt.  Thomas och Johnston (1992, se 2.1) menar exempelvis att 

lösare material inte stannar lika abrupt och därför sker igenom-följande och överlappande 

rörelse. I undersökningen jämfördes gummi och gelé som att det bestod av ett lösare material, 

problematiken blir att vad som definieras som ett löst material och vad som upplevs som ett 

hårt material. Head (2016, se 2.2.1) ger även en beskrivning där han jämför igenom-följande 

rörelse med en bulldoggs kinder, denna jämförelse blir därför svår att applicera på något annat 

än löshängande hud. Dock så beskrivningen av rörelserna kopplade till dessa specifika 
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exempel var tillräckligt tydligt för att kunna likställa dessa med beskrivningar av de 

återskapade animationsfenomenen i denna undersökning. Dock skulle en större mängd 

teoretiskt underlag möjligtvis underlätta dessa jämförelser då fler ord och material skulle 

kunna jämföras till fenomenen.  

Generaliserande interpoleringskurvorna i denna undersökning lyckades i stor utsträckning 

däremot uppnå stiliserade rörelser som uppfattades likt beskrivning av fenomenen som skulle 

återskapas. Animationerna är däremot anpassade för denna förflyttning och 

interpoleringskurvorna som sker är förenklade och dessa kurvor behöver nödvändigtvis inte 

se ut på detta sätt i andra förflyttning scenarion. Detta exemplifierar däremot teorier angående 

hur rörelsefenomen kan visualiseras i interpolering, förhållanden och kurvorna kan skilja sig 

från detta exempel men visuella grafer inom animation bör kunna ge en tydlig indikation för 

var det är för rörelsefenomen i animationen.  

Undervisning inom interpolering kan leda till en större förståelse av rörelse och fysiken bakom 

rörelsen, hur rörelsekurvor kan likna andra kurvor eller vara motsatta. Läran inom denna gren 

av animation är essentiell men undervisningen upplevs som icke pivoterad över mer visuell 

presentation.  

Mallbaserade animationsystem som detta går att jämföra med det som Badler (2000, se 2.2.6) 

förespråkar för. Även fast denna källa är föråldrad så fokuserar den på innovativa 

animationslösningar och hänvisar till animatörers arbetsbörda som skulle kunna förminskas 

genom mallbaserade animationsystem. Dessa system skulle inte nödvändigtvis vara 

procedurella som systemet presenterad av Chenney (2002, se 2.2.5) med begränsningar inom 

användningsområden. Sådana system kan vara användningsbara i deras exempel eller 

användas som tilläggsprogram används för att skapa en specifik effekt (Badler 2000, se 2.2.6). 

Mallbaserade system som anpassar sig till rörelse och förhållande som efterliknar intelligenta 

agenter (Dehn & Mulken 1999, se 2.2.6) eller artificiell intelligens (Bates, 1994) kan vara 

användbara då de kan göra intelligenta beräkningar och antaganden för hur interpoleringen 

bör ske.  

Då utveckling går framåt inom animation så kan interpolering vara något som automatiseras 

mer och mer eller så kommer animation ske manuellt som tidigare. Då inga uppenbara 

drastiska ändringar inom fältet ännu är lanserade så behöver animatörer förhålla sig till 

traditionella animationstekniker, dessa animationstekniker behöver däremot inte 

automatiseras för att optimeras. Mer kunskap inom interpolering kommer möjligen snabba 

på arbete inom animation om animatören vet vad det är för typ av rörelsefenomen som ska 

uttryckas. Istället för att återupptäcka hjulet så kan animatören istället experimentera med 

tidigt fungerande interpolering.] 
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Appendix A -  Transkribering. 

 

GRUPP 1 

 

Ålder: 25 

Kön: Man 

 

1. Cartoony stretch rörelse, har bråttom någonstans. Komisk effekt på det hela. 

Tilltalande: Om man vill ha den effekten som jag beskrev så är den mer tilltalande än 2, mer 

överdriven.  

 

2. Denna är också cartoony karaktär men inte lika överdriven i sina rörelser. Den känns 

snabbare, inte lika stretchig. Upplevs som en dodge, komiska hållet för den stretchar i sina 

rörelser, böjbar.  

 

3. Fångar uppmärksamhet, komisk och mer lättsam. Mer tilltalande än 4an. Rörelsen är mer 

utdragna, påminner om tecknad film. Delay mellan över och undedel.  

 

4. Har inga interna rörelser, allt rör sig samtidigt.  

 

5. Väldigt stel och tråkig i jämfört med de andra. Finns bara en rörelse i hela objektet, finns 

inge tecken på liv.  

 

6 upptäckte att den tar sats, märktes inte innan då den kändes mer snabbare men nu märks 

det att 1 och 2 är lika snabba men 1 känns snabbare och att den har mer bråttom.  

 

Tilltalande 1, 3, 2,4 5  Stiliserade 1.2.3 

 

Ålder 23 

Kön Man 

1. Behåller momentum när den stannar, geleaktig, den dras ut, känns inte realistisk 

men det beror på material. Triangeln sitter inte riktigt fast men är i ett förhållande till 

basen. Tilltalande då den behåller momentum. Tar sats, Tom och Jerry, goofy.  

2. Ser inte jättestor skillnad. Snabbare, Känns mer verklighetstrogen.  

3. Konstig, onaturlig, trycks ihop, inte lika tilltalande. Kompressionen verkar vara 

kopplad till hastigheten.  

4. Stel och borde vara mjukare, Då den tidigare kändes som gele så känns det inte bra 

att den inte vickar när den byter riktning 

5. Känns hackig, omjuk, stel, konstant hastighet, Inte tilltalande.  

6. Upptäcker att den tar sats, upptäcker att allt är lika snabbt. Tilltalande 2,1,4,3,5 

Tecknade 1,2. 

 

Ålder: 22 

Animation: Nej 

 



 II 

1. Oväntad rörelse, spontant, upplevs som medveten, levande, barnfilm, tecknad, 

komisk, Överdrivna rörelser för att förtydliga rörelserna, passar tecknad.Rubber 

Tilltalande 

2. Långsammare än 1, mer kontrollerad, väldigt lik. Känns mer van och inte lika van.  

3. Känns som en karaktär som duckar, medveten men inte lika medveten, Mer 

kontrollerad och van. Tilltalande Ja 

4. Stelare och känns mer som något programmerat och robotliknande. Men fortfarande 

medveten.De andra upplevs som biologiska varelser och detta som en robot.  

5. Stelare än 4an men liknande känsla, mindre medveten. Detta känns inte som en 

medveten robot utan mer som en industrirobot. Inte tilltalande 

6. Upptäcker att första tar sats och upplevs som mer trovärdig karaktär, känns som 

rörelserna blir mer kontrollerade och mindre personliga. 1 mest trovärdig sen 2 

.Tilltalande 1,2,3,4,5 Det går att identfiera medvetenhet 1-4. Cartoony 1,2 lite 3.  

 

 

Ålder 25 

Kön: man 

 

1. Woobly, gummi, mjuk, rofylld färgbalans mellan grön och blå lugnande färger, Om 

färgen vore annorlunda så skulle den kanske upplevas som hetsigare och inte lika 

rofylld. Spontan rörelse, kontrollerad, levande, två objekt i förhållande till varandra. 

Tilltalande för barnprogram, känns som en karaktär med en hatt, mjuka former som 

passar barnprogram. Rörelserna är ampliferade som i tecknad film, dras ut är 

orealistiskt men passar tecknad animation.  

2. Rörelsen upplevs som den glider mer på marken och inte lika mycket som en 

kontrollerad rörelse. Tilltalande Ja 

3. Objekten känns mer stabilt, mer massa, expanderar orealistisk men ger ett teckna 

intryck, inte lika tecknad som tidigare. 

4. Flytta en pjäs på ett bräde, Känns inte som gele eller plast längre utan trä då 

materialet inte deformeras eller rör sig med rörelsen.  

5. Skiljer sig inte så mycket, känns tyngre, mer som metal, Tilltalande om den ska vara 

mycket tyngre.  

6. Rörelserna påverkar hur jag upplever materialet och objekten. 4,5 upplevs som 

realistiska och 3,4,5 upplevs som teckande. 1 tar sats som inte 2an gör.Tilltalande 5, 

3 2,1,4 

 

Ålder: 21 

Kön: kvinna 

1. Ser ut som ett torn som rör sig fram och tillbaka, Gungar/woobly när den vänder 

snabbt. Håller inte volym.   

2. Likadan fast långsammare Inte lika hetsig. Känns som någon som springer snabbt. 

Känns som en tecknad karaktär, snurre sprätt. Rörelsen är det som gör så det känns 

som en tecknad film. 

3. Lugnare att kolla på och mer behaglig då den inte är lika hetsig. Gungar upp och ner 

i en båge.  

4. Inte behaglig, känns hård och stel, som en träbit och innan var det ett mjukt material. 

Inte lika tilltalande. 



 III 

5. Ännu stelare, hackar, inte mjuk, tycker inte om,  

6. Upptäcker att alla rör sig lika snabbt, 1 upplevs snabbare då den tar sats. Rangordna 

3,2,1,4,5 Cartoony 1,2 och lite 3.  

 

1 är bäst då den tar sats om man vill ha den effekten, ger mer komiskt och levande uttryck 

och det känns som den blir tydligare. Mer lekfull och levande.  

 

Upplever alla som stiliserade förutom 4,5. Att det är fördröjningen i överkroppen som 

kopplas till tecknad rörelse. Delay gör så den känns mer tecknad.  

 

3 har inte delay, men upplevs som tecknad då den kompressar och studsar. 

GRUPP 2 

 

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

 

1. Agressiv rörelse, snabb, svårt att sätta i ett scenario, inte tilltalande, agressiva 

former, arg känsla. Bestämd 

2.  Ser ingen skillnad.  

3. Woobly, roligare att kolla på, mjuk,geleliknande, lekfull, angenäm känsla, Barnslig 

rörelse, Lekfull känsla.  Färgschemat upplevs som aggressivt men kan vara för jag 

upplevde den som aggresiv på 1an. Vänlig.  

4. Goofy, påminner om långben eller kalle anka, känns som en gammal tecknad 

karaktär. Känns komisk och känns som en levande karaktär. Rolig att kolla på, är 

tilltalande men gillade förra mer då denna upplevs som mer stressad.  

5. Böjlig, rolig att kolla på. Den verkar inte veta vad den ska ta vägen, tar sats för att 

springa. Karaktären känns som den har mer bråttom. Mer stressad då den tar sats.  

6. Ser fortfarande ingen skillnad på 1,2. Tilltalande 3,4,5,1,2. Tecknade 4,5 lite 3 

 

 

Ålder 21 

Kön: Kvinna 

 

1. Känns som något en nybörjare skulle göra. Får inga känslor. Inte tilltalande. Stel. 

Konstant. Statisk, 

2. Snabbare, mjukare, mer naturlig, känns mer verklighetstrogen som en kub som man 

flyttar på 

3. Cartoony, breder ut sig, mer massa, tyngre, rubber band, gele, gummi, Den är 

roligare, mer livfull.  

4. Livligare, slime, känns inte lika tung som 3, gelepudding, orealtistisk men trovärdig, 

underhållande,  

5. Ser inte så mycket skillnad, går fortare, mer geleaktig, mer extrem, mer stressad,  

6. Ser nu skillnad på 4 och 5, att 5 tar sats och känns mer tecknad, looney tunes, 3-5 är 

cartoony, 3 är mindre cartoony. 1-2 inte cartoony. Rangordna 5, 4, 3, 2, 1 

 

 



 IV 

Ålder:22 

Alt:2 

1. Tydlig, rycklig, snabb,hackig, ser bildrutorna, Lite tilltalande.  Upplever bara två 

objekt och inget speciellt 

2. Känns mer trovärdig, bromsar in och accelerarar, mer tilltalande, mjukare.  

3. Upplevs som en karaktär i rörelse, upptäcker att den enda skillnaden är kompression 

och töjning. Känns som den använder mer kraft. Känns inte längre som bara två 

objekt.  

4. Cartoony, wonky, goofy, smooth, stressad, Inte lika tillfredställande. Cartoony, fysik 

spelar inte lika stor roll då den byter volym och wobblar. Blir mer tilltalande beroende 

på material.  

5. Upplevs som en karaktär med hatt, mer levande, för den tar sats och springer, Känns 

som en komisk karaktär.  

6. Samtliga animationer rör sig lika snabbt, 2 upplevs som snabbare än 1. 1 Känns som 

den är efter. 5 går snabbare för den tar sats. 3an kompression kopplad till hastighet. 

3an känns snabbare då den inte böjer sig efter hastigheten. Rangordna 3,5,2,4,1. 

Cartoony 4,5, lite 3. 1,2 är statiska och upplevs som mer verkliga men inte lika 

trovärdiga.  

  

Ålder: 22 

Kön: Tjej 

 

1. Nästan helt stel, Allt sitter ihop, kompakt figur, Förflyttar sig helt utan dämpning.  

2. Känns mycket mjukare, känns som en båge, fjäder, Stannar inte på samma stela 

sätt, Känns inte lika stel. Tilltalande men upplever inte som levande eller som något 

specifikt.  

3. Objektet ändrar form, känns levande och mjukare, mycket kraft i sig, leker med fysik 

på ett cartoony sätt. Mycket mer levande och trovärdig, Mer tilltalande.  

4. Känns mer som en karaktär, känns som det är en karaktär som bär hatt, lika 

tilltalande men känns som annan karaktär, Känns snabbare, Kändes förut som ett 

objekt nu som en levande varelse. Upplevs som mer naturligt att överdelens böjer sig 

i hastigheten, även fast människor inte böjs på det sättet. Böjbart material.  

5. Känns likadant fast den tar sats. Den får mer karaktär av det, Den får mer ett 

sammanhang, påminner om tom och jerry och andra tecknade karaktärer.  

6. Rangordning, 3,5,4,2,1. Cartoony, Ja, 5-4 mest lite 3, 2-1 inget.  

 

Ålder: 22 

Kön: man 

 

1. Abrupt, janky, linjär, oskön. 

2. Fjäder, mekanisk, har acceleration och dämpning 

3. Känns mer organisk, vätska,slime, Den håller inte formen, Kraften påverkar hur den 

komprimeras och känns som det är mer kraft. Tilltalande: JA 

4. Over the top, går utanför fysiska regler, cartoonfigur, dras ut extremt. Cartoony 

rörelse. Karaktär.  

5. Mer levande än de andra, den tar språng(sats) Känns som tidigare inte tog sats själv 

medan denna självmant tar språng. Mer trovärdig, mer tillfredställande.  



 V 

6. 4 upplevs som nästan medveten och 5 medveten. Språnget är det som gör så den 

inte känns levande. Rangordna 5,3,2,1,4 Cartoony 3-5 Överdrivna rörelser, håller 

inte formen.  

 


