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Sammanfattning 
 

Studien undersökte hur effektivt minimalistiska rörelse och formrepresentationer kan 

användas för att framkalla illusionen av levande och igenkännbara sammanhang. 

Kopplingen baseras på ett antal kognitivpsykologiska studier och teorier av Arnheim, 

Forti, Rorsach och Braisby & Gellatly. Bakgrunden till studien är baserad på att 

spelvärldar oftast upplevs obebodda, då det skulle ta mycket resurser från spelet att 

rendera fulla gator och folkmassor. För att testa problemformuleringen skapades 8 

filmklipp uppdelade i 4 scener med två versioner var. En mer detaljerad med fulla 

modeller och detaljerade objekt och en odetaljerad där endast huvudsakliga former 

visade samma rörelser. För att testa dessa filmklipp designades en semistrukturerad 

intervju som användes för att intervjua 10 deltagare. Svaren deltagarna gav var vad 

studiens teorier förutspådde och det klargjordes att rörelserepresentationerna var  

effektiva i att framkalla de större sammanhangen av scenerna. Studien saknar dock 

tillräckligt med deltagare för att vara vetenskapligt sund och kan utvecklas med 

uppföljningsstudier. 

Nyckelord: Animation, Rörelse, Gestalt, Kognitiv psykologi,  
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 Introduktion 1

 

Iden till studien kom ifrån observationer i spel kring hur utvecklare väljer att förhålla sig till 

befolkade bakgrundsmiljöer. Ofta göms de befolkade miljöerna genom att låsa bort 

protagonisten till områden som skall verka naturligt obefolkade eller så ges ledtrådar som 

förklarar försvinnandet av den generella populationen. Karaktärer som visas i spel har ofta 

stor betydelse för huvudkaraktären eller spelaren. Exempel på detta är försäljare, 

följeslagare eller fiender. Vid tillfällen försöker dock spelutvecklare att inkludera scener där 

populationer blir antydda på håll. Exempelvis när spelaren står på en höjd bortom räckhåll 

och kan se massiva städer eller slagfält. Men även i dessa scener kan en viss känsla av 

livlöshet infinna sig då det är olönsamt att ha en jämn detaljnivå på delar av spelet som är 

tänkta att utgöra en liten yta eller vara en avlägsen bakgrundsmiljö. Det finns alltså en stor 

utvecklingspotential för spelutvecklare i att identifiera faktorer som gör att en spelvärld 

upplevs som mer livlig och utfylld. Denna studie undersökte därför människors förmåga att 

koppla tidigare upplevda rörelser och miljöer till förenklade representationer av dessa, samt 

hur minimalistisk nivån av representation kan vara innan deltagarna inte längre kan koppla 

vad de ser med vad objektet/objekten skall representera. Studien undersökte även vikten av 

att använda sig av flertal olika rörliga objekt och hur relationerna mellan dessa i en scen kan 

användas av människor för att tolka scenen som en helhet och därmed kunna ange 

karaktärsdrag till enskilda objekt i scenen via denna uppfattade helhet. 
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 Bakgrund 2

För att undersöka om det är möjligt att koppla tidigare upplevda platser och objekt till enkla 

rörelser behöver man först förstå bakomliggande kognitivt psykologiska teorier. 

Huvudsakligen gestaltteori, perceptuell konstruktivism, surrounding contrast-teorin men 

även animation och rörelseramverk är lämpliga att sätta sig in i. 

2.1 The movement response 

The movement response är både en term och teori, teorin angår möjligheten att koppla 

tidigare upplevda rörelser/helheter  till enkla representationer baserat på hur dessa är 

skapade med hjälp av till exempel flödet och vikt av former. Termen movement response 

beskriver själva responsen som sker när en person ser en bild eller annan enkel 

representation av ett objekt, scen eller karaktär och kopplar dessa till upplevelserna av de 

tidigare inlärda rörelserna eller helheterna av dessa objekt. 

Teorin för en movement response beskrevs på ett utförligt vis först av perceptionspsykologen 

Rorschach. Med termen reflexhalluzination beskrev Rorschach i sin text (Rorschach, 1912) 

ett antal händelser där försökspersoner upplevt illusioner av rörelser när de iakttog vissa 

bilder i ett Rorschachtest. Rorschachs teori kom sedan att utvecklas och fokuseras genom 

andra studier som sedan lade grunden till studien Perceptual and aesthethic aspects of the 

movement response (Arnheim, 1951). Studien utförd av Arnheim undersökte huruvida 

deltagare kunde koppla tidigare upplevda rörelser till enkla eller stiliserade representationer 

av objekt, platser eller scener. Arnheim skriver i texten om hur användandet av ljus och 

mörker samt flöden av former kan framkalla och associera tidigare upplevda rörelser med 

dessa enkla representationer (Arnheim. 1951. s. 17). Arnheim baserar sin studie i kognitiva 

vetenskapliga texter som The Rorschach technique (Klopfer & Kelley, 1942) och Some 

principles of gestalt psychology in the Rorschach experiment (Henry & Brosin, 1942) vilka 

hade utforskat fortsättningen av Rorschachs reflexhalluzination samt dess användning i 

perceptionspsykologi. Det finns dock flertal delar av både teorin och texterna som kan 

problematiseras. Det största av dessa problem är att valideringsforskning runt dessa 

movement responses är tunn och de vetenskapliga texter som forskar runt fenomenet ligger 

åtskilda i tid och samarbete. Detta gör även att många av studierna baseras på äldre texter 

såsom Arnheims eller Rorschachs originella studie vilket resulterar i att trots att de är 

kollegialt granskade och vetenskapligt sunda artiklar för sin tid, är användningsområdet av 

dessa försämrade i och med åldern på publikationerna. 

 

Sammanfattningsvis var dock Arnheims studie framgångsrik i att framkalla upplevelser av 

rörelser genom enkla former. Med denna framgång uppstår även möjligheten att undersöka 

en motsatt effekt av framkallning, där rörelser kan kopplas till tidigare upplevda helheter. 

Det är denna möjlighet som motiverade studiens frågeställning trots brist av stödjande 

forskning från nyare källor.  
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2.2 Gestaltteori och Surrounding contrast 

Gestaltteori är en perceptionspsykologisk teori som förklarar sättet som människor 

upplever, kopplar och organiserar visuell data för att se helheter via ett antal principer. 

Gestaltteorin förklarar denna organisation på det sätt att människor uppfattar världen via en 

samling objekt.  Dessa uppfattade objekt består i sin tur av objekt och komponenter, vilka i 

sig kan bestå av flertal objekt samt komponenter. Denna nedbrytning kan fortsätta tills 

komponenterna enbart är former och färger. Enligt gestaltteorin kan allt visuellt stimuli 

delas upp i komponenter och objekt. Dessa komponenter grupperas sedan ihop baserat på 

hur de är relaterade till varandra spatialt i det visuella rummet rent instinktivt, samt genom 

tidigare inlärda mönster av hur vissa objekt skall se ut. Surrounding contrast, härefter 

benämnt som SC, är ett nyare tillägg till gestaltteorin som omarbetar hur skapandet av 

gestalter sker i form av lager utav inre och yttre zoner. SC definierar hur vi sammankopplar 

mönster och objekt på ett mer avancerat och djupare plan än den klassiska gestaltteorin. 

Enligt den originella gestaltteorin skapas gestalter genom att enskilda objekt är kopplade till 

varandra genom evolutionärt inlärda mönster vilket begränsar användningsområdet genom 

behovet av definitioner av vad objekt är. SC ändrar då det grundläggande sättet att se på 

objekten som gestaltteorin talar om. Istället för att se enskilda objekt som kopplas till 

varandra talar Forti(2015) om en insida och en utsida av objekten samt hur dessa insidor och 

utsidor kopplas tillsammans med varandra. 

 

Gestaltteorin introducerades av Wertheimer (1923) i en forskningsartikel och har sedan 

blivit utvecklad av andra forskare såsom Köhler (1929), Metzger (1936/2006) och Koffka 

(1935). Artiklarna om gestaltteori och SC för denna studie är hämtade från journalen 

GESTALT THEORY, specialiserad på artiklar om perceptionspsykologi, gestaltteoretiska 

perspektiv och diskussioner kring dessa. I denna är det tydligt att gestaltteori är vida 

accepterad och agerar ofta som huvudkälla till de flesta av samtidens perceptionspsykologisk 

forskning kring visuell organisation. Gestaltteori är dock inte oproblematisk. I artikeln What 

Are The Limits Of Gestalt Theory? problematiserar Forti (2015) gestaltteori, både 

gestaltteorins grundprinciper och tillämpningen av dessa. För att förklara och förbättra 

bristerna menar Forti att det behövs en ny metod för att tala om uppfattandet och skapandet 

av gestalter, detta blev grunden för SC-teorin. Forti menar att en svaghet inom gestaltteori är 

sättet att beskriva en mångsidig version av skapandet av gestalter. Det vill säga att när en 

gestalt skapas kan denna förklaras av de olika gestaltlagarna men det är sällan som 

gestaltlagar kan användas  i samma scen för samma objekt då dessa antingen klassas som 

enskilda objekt eller enade objekt beroende på vilken lag man utgår ifrån. SC använder sig då 

istället av utsidor och insidor för objekt vilket kan utveckla användningsområdet för 

gestalter. Men SC är en ny teori och det saknas valideringsstudier som stödjer utvecklingen 

och appliceringen av denna som ett acceptabelt tillägg till gestaltteori. 

Ifrån ett grafiskt utvecklingsperspektiv är gestalt och SC-teorin användbar. SC kan användas 

för att placera ut representationer i scenen genom att undvika placeringar som definieras 

som svag SC. Svag SC uppstår när olika visuella fenomen såsom överlappning av objekt kan 

skapa en visuell tangent eller längre blockering av objekt kan bryta de inre och yttre zonerna. 

Forti talar även om den större hierarkiska segregationen av zoner för att bygga upp en helhet 

av perception (Forti. 2015 s, 174). Detta betyder att scenen uppfattas som en helhet, men 

inuti scenen relaterar gestalter till varandra i indelningar av zoner. Ett exempel på detta är 

en bokhylla. Som en helhet kan man se en bokhylla innehållandes ett flertal böcker. Vid en 

analys av hierarkisk zonindelning kan man se enskilda hyllor fyllda med böcker, därefter 

enskilda böcker, sedan en bok, en titel, enskilda bokstäver osv. Denna analysmodell går att 
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applicera på alla visuella fenomen. Det kan även användas för att tyda data som samlas in, 

exempelvis ifall deltagare i ett experiment möjligtvis inte uppfattar en viss representation. 

Det kan indikera att SC delfältet är för vagt och i sin tur inte relateras med omkringliggande 

gestalter på ett effektivt sätt. Ett annat exempel vore ifall deltagaren såg titlarna på böckerna 

i en bokhylla men skillnaden mellan de enskilda böckerna är så små att de uppfattas som en 

enhetlig massa med många titlar. 

2.3 Perceptuell konstruktivism 

Den konstruktivistiska inriktning av perceptionspsykologin 

menar att uppbyggnaden av perception sker i två processer 

istället för en. Dessa processer är att en individ först ser objekt 

som former och färger för att sedan koppla dessa till inlärda 

objekt, samtidigt som inlärd kunskap av objekten kopplas till det 

som uppfattas. Resultatet blir en topp till botten/botten till topp 

koppling. Det vill säga att när en individ ser ett objekt tänker de 

även på associerade objekt och minnen. Ett  exempel på 

konstruktivistisk perception är ifall man skulle se en buss. Då 

uppfattas först objekten som bussen består av som former och 

färger för att sedan koppla just dessa objekt till en buss. 

Samtidigt menar då den konstruktivistiska teorin att individen 

direkt tänker på inlärda minnen av bussar. De två processerna 

möts sedan på mitten av tankeprocessen för att bygga en helhet 

av perception (Braisby & Gellatly. 2012). 

Figur 1. Visualisering av den konstruktivistiska tankeprocessen 

Konstruktivismens perceptionsinriktning först utforskad av Rock (1977) och Gregory (1980) 

startade som ett resultat av kognitiv och perceptionspsykologiska forskares vilja att försöka 

förklara uppbyggnaden av perception då det inte finns något uppenbart sätt som detta 

skedde på. Referensen till konstruktivismen inom denna studie kommer från Cognitive 

Psychology (Braisby & Gellatly. 2012) publicerad av Oxford University Press. I texten talar 

Braisby och Gellatly om hur människor uppfattar sin omgivning och världen i stort genom 

flertal olika teorier angående perceptionspsykologi såsom exempelvis gestaltteorin. Bland 

dessa teorier diskuterar de även de olika tankeskolorna som vuxit upp kring 

perceptionspsykologi. Perceptuell konstruktivism är dock endast en av flertal olika 

inriktningar av perceptionspsykologi vilka alla anser att deras teorier är de korrekta sätten 

att se ämnet och basera forskningen runt perception på. Alternativa perceptionsteorier är till 

exempel Gibsons (1966) eller Marrs (1977) teorier.  

Konstruktivistisk perceptionsinriktning är intressant för att den pekar på hur associationer 

används samt hur de möjligtvis skulle kunna användas på rörelser. Eventuellt kan även 

rörelser aktivera kopplingen mellan botten till toppen associationen baserat på hur objektet 

rör sig, med toppen till botten associationen av att tänka på objekt med rörelser och till s ist 

koppla det till dess gestaltning tillsammans med möjligheten att känna igen rörelsens helhet 

genom tidigare förinlärd kunskap. Rörelsen kan därför leda till att uppleva vad situationen 

försöker förmedla. Men detta sätt att koppla minnen och uppfattning skulle endast fungera 

om rörelsen som visas är tillräckligt gestaltad för att aktivera den reaktionen. 
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2.4 Animation 

Vid skapande av animation är det viktigt att ta hänsyn till etablerade animation- och 

rörelseramverk för att analysera rörelser utifrån passande begrepp. Detta kapitel innehåller 

de två huvudreferenserna av rörelseramverk i studien. 

2.4.1 De 12 animationsprinciperna 

De 12 animationsprinciperna är ett antal principer som används inom skapandet av 

animationer, dessa principer ligger till grund för att skapa attraktiva rörelser på ett sätt som 

är lättförståeligt och lättapplicerade på alla sorters rörelser, dessa principer är Squash and 

stretch, anticipation, timing, pose to pose/straight ahead- animation, Followthrough och 

overlapping action, arcs, seconadary action, exaggeration, solid drawing, staging , ease 

in/out och appeal. Var och en av dessa principer beskriver specifika tekniker som kan 

användas för att skapa attraktiva illusioner av rörelser. De 12 animationsprinciperna kallas 

även ofta Disneys 12 animationsprinciper och definierades av ett antal erfarna animatörer 

som arbetade för Disney med syftet att enkelt kunna förklara och lära ut dessa tekniker. De 

12 animationsprinciperna publicerades senare av Johnsson och Thomas i boken The illusion 

of life (1981). De 12 principerna har  fått flertal tillägg med tiden i och med ompubliceringar 

av boken. 

Ett av de få problem som skulle kunna uppstå runt användningen av de 12 

animationsprinciperna skulle vara dess förenkling av rörelser. Dessa metoder är ämnade att 

skapa en förskönad eller överdriven illusion av rörelse som framstår attraktivt, detta måste 

då ibland uppnås genom att ignorera realistiska begränsningar. Dessa begränsningar kan i 

sin tur appliceras för att framställa mer realistiska rörelser men då på bekostnaden av den 

attraktiva illusionen. Huvudsakligen kommer de 12 animationsprinciperna att användas 

under skapandet av artefakterna för att få till rörelser som är så representativa för de 

verkliga rörelserna som de ska representera  som möjligt. Eftersom studien ska försöka 

undersöka koppling mellan minnen och rörelser kommer de rörelser som finns i artefakten 

behöva vara tillräckligt representativa på den nivå av realism som de verkliga minnen som 

de skall framkalla. Detta betyder att medan användning av de 12 animationsprinciperna 

kommer att ske, ska dessa även vara minimala då de 12 animationsprinciperna oftast 

används till överdrifter och för att extremt förtydliga rörelserna av objekt på ett 

lättförståeligt sätt. Det finns även problem runt hur stor appliceringen av de 12 

animationsprinciperna kan användas innan detta påverkar uttrycket på ett negativt sätt. Om 

de används till överdrift kan rörelserna i artefakten kopplas till minnen av tecknade figurer 

och hur dessa rör sig istället för minnen av verkliga händelser. Denna påverkan behöver inte 

vara dålig eftersom det ändå visar en visuella koppling till tecknade karaktärer. Båda bevisar 

att minnen av helheter går att koppla till rörelser.  
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2.4.2 LMA 

Labans Movement Analysis, förkortat till LMA, är en metod utarbetad för att analysera, 

beskriva och visualisera rörelser via ett antal metoder. Den huvudsakliga av dessa är 

labanotation, metoden skapad av Rudolf Laban för att beskriva rörelser med termer för 

hastighet och beteende kallade efforts. Efforts består av fyra huvudtermer, Space, weight, 

time och flow. Dessa huvud-efforts kan sedan blandas med olika effort factors bestående av 

motsatser såsom direct, indirect, strong, light, sudden, sustained samt bound och unbound 

(Newlove & Darby, 2004)för att skapa känsloladdade rörelser, till exempel en blandning av 

rörelseansträngningarna sudden, strong och direct kan uppfattas som arga eller irriterade 

medan sustained, light och indirect rörelser kan uppfattas som lugna eller obekymrade. 

LMA utarbetades som nämnts ursprungligen av Laban (1947) för att beskriva och förklara 

rörelser utförda av dansare. Utmed tiden har även andra forskare inom området såsom 

Bartineff(1980) och Lamb(1969) gjort tillägg och utvecklat LMA samt de metoder som 

används  idag, och med detta även utvecklat användningsområdet av metoderna till bland 

annat psykoterapi och stöd för hälsovård. Ett av problemen som skulle kunna uppstå vid 

användningen av LMA i animationsskapande är hur rörelse-egenskaper kopplas till 

känsloupplevelser. Känslouttrycken kan bli det som primärt förmedlas i rörelsen även om de 

modellerats för att återge händelser. Samma problematik finns i användandet av de 12 

animationsprinciperna. 

LMA och labanotation består i slutsats av ett rörelseramverk som genom olika faktorer 

applicerade på rörelsetermer effektivt kan förmedla känslor genom enkla ändringar av 

hastighet och styrkan bakom denna.  

2.4.3 Animationssammanfattning 

Disneys animationsprinciper (Johnston & Thomas 1981) och Labans rörelsemall (Newlove & 

Dalby 2004) innehåller ramverk vilka är användbara när det kommer till att definiera 

egenskaper och införa specifika känslor i rörelser. Det är även mycket viktigt att 

argumentera för och emot användandet av överdrifter genom dessa metoder då de kan ha en 

förvrängande effekt på undersökningar. Användandet av de 12 principerna kan hjälpa till 

med att skapa trovärdighet inom rörelser som är menade att representera specifika 

händelser men kan även införa en viss igenkännbarhet i hur dessa är skapade. LMA 

(Newlove & Dalby2004) kan användas till att framföra rörelserna på ett mer lättförstått sätt 

då grundläggande animerade känslor är igenkännbara även på enkla former. Dock kan 

appliceringen av LMA komma att möjliggöra att iakttagare känner igen dessa överdrivna 

känslor och kopplar dessa med liknande situationer där känslorna passar in istället för att se 

rörelserna och koppla dessa till liknande rörelser 
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2.5 Påverkan av former och färg 

Valet runt vilken sorts former samt vilken färg som representerar objekt och karaktärer var 

ett viktigt ämne att diskutera då det påverkar hur rörelser uppfattas i och med de visuella 

komplikationer som kommer med redan inlärda gestalter för specifika former och 

känslomässiga kopplingar med färger.  

Då det inte finns något sätt att visualisera ren rörelse som en känsla utan att applicera dessa 

på synliga objekt måste dessa finna passande representativa former som kan framföra dem 

på ett tydligt sätt. Problemet som uppstår med former är att om de återger originalobjektens 

form i för hög utsträckning skulle associationskopplingen baseras på minnen av helheterna 

till objektens former och deras relationer till varandra. Studien skulle då bli mer lik 

Arnheims gestaltstudie (1951), med fokus på människors kopplande av former och deras 

relationer. Animation blir enbart ett tillägg snarare än att vara fokus för studien. Problemet 

kan även uppstå om objekten har en form som i hög utsträckning frångår det de skall 

representera. Situationen kan hindra att en associationskoppling görs eller att denna 

missförstås. Detta blir en källa av förvirring och felaktiga helheter kopplade till rörelserna. 

Till exempel om en mänsklig rörelse representeras av en stor kub skulle denna kunna tolkas 

som en bil endast på grund av formen och faktumet att denna rör sig framåt hastigt.  

Kontrasten kan resoneras vara en svag SC-koppling mellan objekten och rörelserna. 

Formerna bör sammanfattningsvis inte utformas så att de endast ses som visuella 

representationerna först och rörelserepresentationerna i andra hand utan även så att de 

visuella delarna inte blev för abstrakta och distraherar eller framför en felaktig 

representation genom sina former.  

2.6 Sammanfattning, Bakgrund och teorier 

I bakgrundskapitlet har de texter som studien baserats på presenterats tillsammans med de 

teorier och metoder som ligger till grund för skapandet av artefakter samt utförandet av 

studien och bearbetning av data. Arnheim (1951) undersökte om det var möjligt att koppla 

tidigare upplevda platser och objekt samt rörelserna av dessa objekt till enkla 

bildrepresentationer med hjälp av formgivning, kontrast och flödet av linjer. Forti (2015) tar 

upp den grundläggande Gestaltteorin och även Surrounding Contrast teorin vilken är en 

påbyggnad av denna. Braisby & Gellatly (2012) skriver om kognitiva teorier och den 

perceptuella konstruktivism teorins synsätt på perception.  Newlove & Darby (2004) 

Beskriver utförligt LMA och labanotation metoderna vilka kan appliceras tillsammans med 

de 12 animationsprinciperna funna i The illusion of life(Johnston & Thomas 1981). Båda 

dessa texter presenterar förenklade metoder samt tekniker för att skapa attraktiva och 

igenkännbara rörelser vilka användes inom skapandet av artefakterna.  
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 Problemformulering  3

I spel ser ofta spelare endast små delar av den stora värld som utvecklare vill visa eller ge 

sken av. Detta beror främst på brist av tid, resurser samt optimeringsanledningar. Det finns 

ett behov av att kunna representera stora avancerade scener med flertal unika karaktärer och 

objekt på avstånd med minimal ansträngning för att appliceras i spel med syfte att öka 

inlevelsen i spelvärlden. Idén till studien kom ursprungligen från studien utförd av Arnheim 

(1950) vilken handlade om hur användandet av ljus och mörker samt flöden av former kan 

framkalla och associera tidigare upplevda rörelser med dessa enkla representationer. 

Intresset fanns i den påbyggnad av Arnheims studie som kan utföras, då Arnheim skriver om 

att uppleva tidigare inlärda rörelser i enkla representationer fokuserar denna studie på att 

koppla tidigare upplevelser till enkla rörelser. Arnheims text används då som en sorts 

motsats till denna frågeställning, möjligtvis kan det kan visas vara en teori som kan gå åt 

båda hållen. Om Arnheim kan ingjuta känslor av rörelse via stillbilder skulle det då gå att 

kunna ingjuta stillbilder eller representationer på rörelser eftersom dessa använder i princip 

samma sorts kopplingsmetod fast omvänd, kopplingen av tidigare upplevda objekt, 

karaktärer, miljöer och upplevelser till minnen av hur dessa rör och beter sig. Förutom 

likheten i forskningsfrågorna nämner även Arnheim en teori som blivit till en grundsten för 

denna studie, gestaltteorin.  

 

Med stöd av animeringsprinciperna och LMA fanns det möjlighet att skapa representativa 

rörelser på enkla minimala objekt, som skapar en gestaltkoppling eller annan perceptiv 

respons baserat på hur dessa objekt relaterar till varandra och med tidigare inlärda minnen 

av liknande rörelser. Det fanns även problem runt hur stor appliceringen av de 12 

animationsprinciperna kunde bli innan dessa påverkar hur deltagarna uppfattade 

rörelserna. Om de används till överdrift kunde deltagare möjligtvis börja koppla rörelserna i 

artefakten med minnen av tecknade figurer och hur dessa rör sig istället för minnen av 

verkliga händelser i deltagarnas liv. Detta skulle dock inte påverka datan till den del att den 

är oanvändbar ifall det då skulle visa sig att fungera med den visuella koppling till tecknade 

karaktärer istället för verkliga karaktärer eftersom dessa båda bevisar att minnen av helheter 

går att koppla till rörelser. Med detta i åtanke är studiens problemformulering: 

 

Hur effektivt kan minimalistiska rörelse och formrepresentationer användas för att 

framkalla illusionen av levande och igenkänn-bara sammanhang? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka frågeställningen skapades 8 animerade scener. Dessa scener bestod av en 

mängd enkla animerade former för att efterlikna generellt igenkännbara sammanhang i 

varierande längd. De animerade scenerna bestod av; en parkscen där man kan se objekt som 

rörelsevis representerar ett fikande par, joggare, cyklister och djur, en stadsscen som 

avbildar en gata med fordon och fotgängare, en scen som visar en del utav en rugbymatch 

och till sist en scen som avbildar en torgscen med fotgängare i grupper. Scenerna fanns i två 

versioner, en minimalistisk version och en något mer detaljerad. Dessa var i stort sett lika, 

det som varierar är nivån av minimalism i scenen. I de detaljerade varianterna har 

karaktärer enkla lemmar såsom armar och ben och objekt är mer detaljerade. De 

minimalistiska varianterna avlägsnar alla extremiteter och detaljer tas bort, endast 

huvudformen och huvudrörelsen för objekten och karaktärerna är kvar. Gestalt- och SC-

teorin användes för att till viss del bestämma vilken del som bäst representerar den 

mänskliga kroppen inför skapandet av artefakten. I SC-teorin nämner Forti (2015) att dessa 

zoner inte endast är inom sig själva utan uppfattas även i association med de yttre zonerna. I 

termer av rörelser skulle detta betyda att vi kan se en underarm som en individuell del men 

den kommer alltid att påverkas av överarmen, likaså som att bokstäverna alltid kommer vara 

fast på böckerna i bokhyllan i termer av den tidigare allegorin av SC. Detta var användbart 

under produktion av artefakterna då den mest igenkännbara delen av huvudsakligen 

mänskliga kroppar men även andra objekt kommer att behöva minimaliseras till den mest 

grundläggande formen och rörelsecentrumet av dessa objekt. Med detta i tanke ansågs den 

mest igenkännbara delen av kroppen vara torson. Det är denna som ligger som ett sorts 

bakgrundslager till alla rörelser då de är automatiskt kopplade till hur den rör sig rent fysiskt 

hierarkiskt. Den styr de mest uttrycksfulla rörelserna kroppen kan ge uttryck för på avstånd, 

det är även den största mängden massa på den mänskliga kroppen vilket gör den till en stor 

del av det visuella synfältet när man identifierar en människa. Genom applicering av LMA 

under arbetet av artefakten förstärktes vissa händelser och rörelser genom att ge dessa en 

större känslomässig tyngd, detta hjälpte till att framföra syftet med animationen och även 

göra det tydligare just vad som händer då det ej kommer att finnas något sorts ljud eller 

förstärkande  i artefakten. Som nämnts tidigare i animationskapitlet skulle stor applicering 

av labanotation och införandet av känslor i artefakten kunna påverka datan och därmed 

resultatet av studien genom att göra det otydligt vart själva kopplingen till rörelsen kommer 

ifrån, detta på grund av att det kan vara möjligt att ifall rörelserna blir för känslomässiga kan 

deltagarna möjligtvis koppla känslorna som de ser på objekten med scener som passar dem, 

deltagarna kommer då inte koppla helheter av karaktärer och objekt med de enkla objekten 

utan kommer istället projicera karaktärsdrag till själva objekten och skapa en scen utifrån 

denna nya perception. Kort sagt skulle det vara möjligt att deltagare ser objekten som 

karaktärer och bygger upp scenen runt dessa istället för att se rörelserna och påminnas av 

karaktärer och scener.  

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fokus på kvalitativ datainsamling där 

deltagarna ställs frågor av vad de uppfattar i scenerna för att sedan få kommentera själva 

utan större handledning. Deltagare kunde då öppet tala om vad de uppfattade i scenerna. 

Detta ledde även till en större insikt i deltagarnas tankegångar då de kunde svara på frågorna 

och jag kunde göra uppföljningsfrågor till dessa svar om det behövdes. Dessa 

uppföjningssvar gav då mer ofiltrerad information än de oftast igenomtänkta, omarbetade 

och fokuserade svar som kommer in via enkäter. Med den nivå av svar som studien kräver 

ansågs en enkät bli för lång och innehålla för många självskrivna svar för att locka tillräckligt 
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med deltagare som var villiga att slutföra den. Deltagarna i studien förväntades bestå av 

studenter med olika bakgrund och åldrar då det är dessa som är mest tillgängliga till mitt 

förfogande. Inga studenter med bakgrund inom animation var  dock tillåtna att delta då 

dessa kan påverkas av tidigare kunskap inom ämnet. En utmaning som kan uppstå i och med 

utförandet av dessa intervjuer är att de kan bli krävande när det kommer till den mängd 

arbete som skall utföras i förväg, under intervjuerna och under bearbetning av datan (Østbye 

et al, 2003). Datainsamlandet skedde via intervjuer där de minimalistiska versionerna av 

scenerna visades först. Sedan visades deltagarna de detaljerade versionerna av scenerna som 

en sorts uppföljningsundersökning. Detta mestadels som en indikation på hur framgångsrikt 

valen av objekt och rörelser för att representera helheten fungerat för att förmedla 

budskapet. Detta eftersom om deltagarna inte uppfattade representationerna i den 

minimalistiska scenen men uppfattade dem i den detaljerade kunde detta tolkas som ett 

felsteg i artefakten mer än brist på deltagarnas kognitiva kunskap. Om deltagare uppfattade 

representationerna kunde detta även följas upp med frågor om hur de kom fram till 

slutsatsen av representationen, till exempel via koppling till media  eller personliga 

upplevelser. Sedan analyserades den data som blivit insamlad och kopplas till bas teorierna 

för undersökning exempelvis gentemot gestaltteorin. 
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 Genomförande  4

4.1 Artefakternas skapandeprocess 

Skapandet av artefakterna som användes i studien utfördes i flertal etapper. Etapperna 

bestod av koncept, resursskapande, implementering och rendering. I varje etapp gjordes ett 

antal iterationer för att nå det slutgiltiga resultatet. Arbetet i de olika etapperna beskrivs i de 

kommande avsnitten. 

4.1.1 Koncept 

Under den tidiga konceptfasen bestod arbetet av att välja vilka scener som skulle avbildas till 

en helhet med tillhörande delar. Det vill säga, var utspelar sig de olika scenerna och vilken 

kroppsdel/form representerar bäst karaktärers/objekts rörelser. Redan innan studiearbetet 

fanns det grundläggande idéer för två av de fyra slutgiltiga scenerna; parkscenen och 

stadsscenen. Det var dessa, och rörelserna som skulle finnas inom dem, som ursprungligen 

använts för att motivera och exemplifiera studiens kärnteori av gestaltkoppling utav en 

helhet via flertal rörelser. Utöver dessa valdes även en torgscen och en scen som avbildar en 

rugbymatch. Valet av scener har huvudsakligen motiverats utav hur igenkännbara dessa är 

baserat på mina egna upplevelser. Valet av att basera artefakterna på mina egna upplevelser 

grundas i att det finns få till inga vetenskapliga texter inom ämnet mediebaserad eller 

upplevelsebaserad igenkänning och utan tid att utföra en egen förundersökning angående 

ämnet valdes istället denna lösningen, möjligtvis på bekostnaden av studiens vetenskapliga 

trovärdighet. Igenkännbarheten definieras utifrån att de delvis ofta förekommer i olika 

medier och på så viss är kända för många. De förekommer alltså ofta som etableringsscener i 

filmer, miljöbilder från nyhetsinslag eller televiserade sportevent. Man känner också igen 

dem utifrån en upplevelsesyn, det vill säga scener eller händelser som man har upplevt i 

person. Många har exempelvis sett joggare och cyklister i parkområden. Alla artefakter har 

innehåll från åtminstone en av dessa igenkännbarhetskällor. Det var nödvändigt att tidigt 

färdigställa vilka scener som skulle användas i studien, detta för att minimera mängden av 

unika karaktärer, objekt och rörelser. Genom att kunna återanvända delar i och mellan de 

olika scenerna har arbetstiden i skapandet av scenerna effektiviserats. 

 

Figur 2. Koncept av parkscenen 

Parkscenen är baserad på en blandning av igenkänningsfaktorer. De flesta människor vet 

hur en park ser ut och att det oftast innehåller joggare, cyklister, djur och människor som 

utövar diverse fritidsaktiviteter. En park är ofta utsprid över ett större område med små 

vägar emellan gräsfälten. I diverse media finner jag personligen även att parker oftast 
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representeras romantiskt i att det är en plats där människor och natur kan mingla ostört på 

ett avslappnat sätt. I parkscenen har då placerats ett antal av de välkända rörelserna och 

karaktärerna för att framkalla den avslappnade känslan. De utvalda karaktärer och 

rörelserna till parkscenen blev en cyklist och en joggare vilka passerar förbi kameran på en 

väg medan det i mellangrunden finns ett par som sitter på marken och i bakgrunden en man 

som kastar en frisbee till en hund, bredvid vägen hoppar även en ekorre in i scenen och 

plockar upp ett ekollon innan den springer iväg. 

  

Figur 3. Konceptbild för gatuscenen 

Gatuscenen är baserad på en blandning av mediebaserade företeelser och upplevd 

igenkänning. Förutom användningen av gator och städer i all visuell media vet även 

majoriteten av befolkningen hur en gata ser ut och hur relationerna i en sådan fungerar på 

ett rent visuellt plan. Fotgängare och fordon har egna områden där de rör sig. Fotgängare 

kan även passera över fordonens område men endast när inga fordon är närvarande eller 

åtminstone inte i rörelse, det finns även enkelt igenkännbara regler för hur fordon rör sig till 

exempel att de olika riktningarna har en egen sida och att ett fordon från en mindre gata 

väntar tills andra fordon på den större leden passerat innan den fortsätter. Gatuscenen 

använder sig av alla dessa regler. Det finns fordonstrafik i motgående riktningar samt ett 

tredje fordon som svänger in på ledet efter att det är säkert, det finns fotgängare som går på 

båda sidor av fordonsområdet och även en karaktär som passerar över området när inga 

fordon är närvarande. 

 

Figur 4. Konceptbild för  torgscenen 

Torgscenen baseras mestadels på upplevd igenkänning. Majoriteten av befolkningen vet hur 

ett torg ser ut. En stor plan yta där fotgängare är fria att röra sig hur de vill, dessa ytor kan 

även vara dekorerade med monument eller fontäner som blockerar vissa områden inom 
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torget från rörelser. På torg förekommer även marknader vilka ökar aktiviteten i specifika 

områden. Försäljare befinner sig runt området där en större mängd fotgängare i grupper 

eller individuellt rör sig och igenom. Förutom rörelserna samlas det även stillastående 

grupper runt  försäljarna i fotgångsområdet. I artefakten visas de flesta delar av ett torg. I 

centrum av området finns en fontän där inga karaktärer kan röra sig utan måste gå runt 

denna, där rör sig ett flertal fotgängare både mot och ifrån marknaden som befinner sig 

längre bak i scenen, marknaden består av grupper av fotgängare samlade runt enskilda 

försäljare och även fotgängare som rör sig i grupper emellan dessa. I bakgrunden åker även 

en cyklist förbi på utsidan av marknaden. Efter pilotstudien ändrades vissa rörelser i 

torgscenen  för att förtydligaatt folk talade till varandra, och även vissa karaktärer gick från 

stillstående till gående för att förflytta sig till andra platser i scenen. 

 

Figur 5. Konceptbild för rygbyscenen 

Rugbyscenen var den sista och mest omarbetade scenen då en sportscen är en källa till 

många igenkännbara relationer mellan både spelare och objekten inom spelplanens gränser. 

Den första iden var att göra en fotbollsscen men risken är att denna skulle vara för 

igenkännlig, till och med i statisk form. Det vill säga att även utan rörelse i artefakten skulle 

ett antal objekt via ordinär gestaltkoppling enkelt kunna tydas som en fotbollsplan på grund 

av de välkända regler och taktiker som utövas inom sporten. Fotboll är en extremt 

igenkännbar sport med två statiska spelar i motsatt riktning med en mängd andra spelare 

som följer ett mindre objekt på marken och passar det emellan varandra mot en av de 

statiska spelarna. Beslutet togs istället att basera sportscenen på en annan igenkännbar sport 

som inte är uppenbar baserat på relationen mellan ett antal statiska objekt. Detta ledde till 

rugby. En rugbymatch valdes eftersom dess igenkänningsbarhet huvudsakligen baseras på 

mediebaserad igenkänning, då rugby inte är så vanlig i Sverige eller övriga Europa. Rugby är 

dock väldokumenterad inom media och ligger som bakgrund i många filmer, serier och 

annan media till den grad att majoriteten, även om de aldrig deltagit eller har en förståelse 

för reglerna, ändå kan relatera och känna igen formationerna, rörelsemönstren och 

strategierna använda inom spelet. För själva artefakten valdes en kort men igenkännlig del 

av sporten att visas. En karaktär bärandes på en boll springer tillsammans med ett antal 

andra karaktärer utspridda runtom. Från motsatt håll kommer samtidigt ett antal andra 

karaktärer springande och försöker komma nära karaktären med bollen men bli nedtacklade 

av karaktärerna som omringar denna. Karaktären med bollen fortsätter sicksackande mellan 

nedtacklade karaktärer och springer ut ur scenen med ett antal andra karaktärer bakom sig. 

Efter pilotstudien adderades även en boll som lobbas över planen innan  de två lagen 

springer ut och möts. 
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Den sekundära delen av konceptfasen var att etablera vilken del av kroppen/objekten som i 

rörelse representerar helheten av de olika karaktärer, djur och föremål som scenerna består 

av samt hur helheterna av dessa skulle representeras visuellt. Detta var en relativt problemfri 

fas då det tidigt bestämdes att alla designer av karaktärer skulle centreras runt den största 

delen av kroppsmassan på karaktären. Det vill säga torson på både människor och djur. 

Objekten i scenerna ersattes sedan med de enklaste formerna som skulle kunna representera 

dessa såsom sfärer, kuber och cylindrar. 

 

Figur 6. Design och uppbyggnad av karaktärsmodeller 

De olika karaktärerna designades runt torsodelar med enkla osammankopplade delar 

representerande externa kroppsdelar såsom armar och ben, den förenklade representationen 

lättade även på arbetsbördan när det kom till modellskapandet och frigjorde tid till 

animationsskapandet. Denna användning av enkla osammankopplade kroppsdelar var även 

användbara i och med att de kunde placeras runt torson på ett sätt som representerade den 

riktiga anatomin av karaktären/objektet för att få fram de rörelser som karaktärerna skall 

utföra på ett realistiskt sätt utan att behöva designa en modell runtom torsodelen. 

Dessa enkla lemmar kunde även komma till användning senare i arbetsprocessen genom den 

relativa enkelheten av att ta bort extremiteterna medan huvuddelen lämnas kvar med 

samma rörelser som innan. Valet gjorde även att de centrala torsodelarna inte på något sätt 

skulle kunna deformeras trots möjligheten för mer realistiska rörelser då detta skulle kunna 

störa huvudteorin med studien, ifall sekundära rörelser såsom att objekten böjer på sig 

skulle visas i artefakten skulle detta enkelt avslöja att objekten representerar organiska 

levande varelser. Detta i sig skulle kunna ge ledtrådar till vad som händer i scenen baserat på 

vad de organiska objekten representerar enskilt istället för att se helheten mellan de olika 

rörelserna.  

4.1.2 Resursskapande 

Resurskapandet bestod av två delar, skapandet av modeller och skapandet av animationer 

till dessa riggar. Då det i konceptfasen redan etablerats hur modellerna ska designas från en 

central torsodel med individuella enkla objekt som gör upp de resterande externa lemmarna 

var det relativt enkelt att skapa olika delar som enkelt kunde användas om med mindre 

ändringar genom alla karaktärsmodeller. När hundmodellen skapades uppstod ett problem 

som påverkade hur de resterande modellerna utformades. När denna designades var det 

först med ett stilrent men karikatyriskt huvud som placerats på ett orealistiskt sätt (se figur 

7). Detta skulle ha blivit ett problem när hunden animeras då en rigg som inte liknar en hund 
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inte kommer att kunna animeras som en hund, det skulle påverka studien negativt då själva 

syftet är att emulera en trovärd kopia av rörelserna överfört på ett enkelt objekt. Problemet 

var dock enkelt att åtgärda då endast huvuddelen behövde ersättas. De andra modellernas 

designer korrigerades sedan med detta i åtanke för att förbättra deras rörelsemöjligheter och 

försäkra chansen till realism. 

 

Figur 7. Vänster: den gamla hunddesignen. Höger: Den nya hunddesignen 

För de olika scenerna behövde fem modeller skapas, dessa bestod av en människomodell, 

hundmodell, ekorremodell, cykelmodell och bilmodell. Dessa kunde senare paras ihop för 

animationssyften såsom att människomodellen kopplades samman med cykelmodellen för 

att få en cyklistmodell. Mot slutet av en karaktärsmodellering, men innan riggningen av 

denna, skapades en kopia av torsodelen för att det skulle vara enkelt att byta mellan att se 

hela modellen till enbart torsodelen. Genom att enkelt kunna byta mellan dessa gick det att 

snabbt rendera samma scen fast i två versioner, där den ena har en högre detaljnivå genom 

att inkludera lemmar och den andra har mindre detaljnivå genom att endast inkludera 

torson. Nedan visas de olika modellerna i sina slutgiltiga stadium med och utan lemmar. 

Inför skapandet av varje animation gjordes ett förarbete som innebar att hitta 

videoreferenser av rörelserna som skulle avbildas, oftast inom den miljö animationen skulle 

utspela sig i. Sedan användes dessa videoreferenser såsom Bruges, october 217, Market 

square (Ghiz 2017) och Dog to catch a frisbee (inomasa 2017) tillsammans med applicering 

av de 12 animationsprinciperna(Johnston & Thomas 1981) och utvärdering av rörelserna via 

LMA (Newlove & Darby 2004) för att skapa de olika animationerna. Ett enkelt exempel på 

en av dessa analyser och appliceringar är Frisbeescenen. I scenen visar de olika karaktärerna 

och objekten tydliga efforts. Människan rör sig med direct, strong, sudden och bound effort-

rörelser under den kontrollerade rörelsen av att kasta frisbeen. Frisbeen i sig flyger genom 

luften med tydliga light, direct, sustained efforts. Hunden i scenen visar å andra sidan 

strong, direct, sudden och unbound efforts. Dessa efforts blandas sedan in med 

animationsprincipler såsom pose to pose animation vilken har använts inom majoriteten av 

skapandet utav scenerna för att underlätta användningen av timing. Anticipation som tydligt 

kan ses i rörelsen när människan förbereder sig för kastet och hunden förbereder sig på att 

springa. Follow through vilket tydligt kan ses efter kastet i karaktärens efterrörelser och 

hundens landning efter hoppet mot frisbeen. Arcs vilka syns tydligast i frisbeens 

rörelsemönster och ease in/ease out vilket visas i kastets anticipation animation och 

hundens inbromsningar. Det skapades två olika sorters animationer under arbetets gång. En 

av dessa var upprepande animationer, dessa bestod av gångcykler, springcykler och 
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stillastående cykler för den mänskliga riggen och cykelriggen. I vissa fall gjordes enkla 

ändringar av dessa för att passa i ett annat syfte, till exempel springcykelns omarbetning till 

att springa med en rugbyboll sedd i figur 8. Dessa animationer gick att enkelt lägga till i alla 

scener för att utöka rörelserna inom dessa. 

 

Figur 8. Exemepel på en ändring av springcyklens animation för användning inom 

rugbyscenen 

Den andra sortens animation är unika animationer. Dessa skapades för en specifik scen i 

åtanke, till exempel picknickanimationen och frisbeeanimationen i parkscenen (Se figurer 9 

och 10). Ett annat unikt animationselement i alla scener är förflyttningen av de olika 

objekten i sin scen. 

 

Figur 9. Stillbild från frisbee-animationen   Figur 10. Stillbild från picknick-animationen 

En annan genomtänkt del av resursskapandet var uteslutandet av färg. Färgglada objekt 

skulle dra till sig mer uppmärksamhet vilket distraherar deltagaren ifrån själva rörelserna 

och till objekten. Detta skulle även förstärkas ännu mer ifall objekten skulle ha olika färger 

eftersom detta skulle markera objekten som olika. Detta skulle då kunna påverka studien på 

det sättet att deltagare använder färg för att differentiera och identifiera objekt och 

karaktärer istället för rörelserna. 
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4.1.3 Implementering och rendering 

I implementering och renderingsfasen samlades alla animationer och objekt för att sättas 

ihop och skapa scenernas helheter för att sedan renderas ut till video. De svårigheter som 

uppstod under denna fas var bland annat att placera ut kameror för rätt inramning som 

skulle hjälpa scenen att uppfattas på ett sådant sätt som är menat, men ändå inte till en för 

hög grad. Till exempel sportscenen, som diskuterats innan i konceptrubriken kan sporter 

vara väl igenkännliga ifall hela planen visas även i en statisk bild. Istället blev då valet att 

visa en kort del i mitten av en sport istället för helheten. 

 

Figur 11. Vänster: Konceptbild på fotbollsscen Höger: Konceptbild på rugbyscen 

När det kom till renderingen av scenerna gjordes det i två delar. Först renderades den 

detaljerade scenen med alla objekt och full karaktärsanimation, sedan gjordes dessa osynliga 

och lämnade endast de förenklade objekten och torsodelarna av karaktärerna kvar för att 

rendera versionen av scenen med lägre detaljnivå på formerna. I renderingsarbetet 

utvecklades även ljussättningen utav scenen. Ljussättningen var en viktig del för att ge ett 

rent och detaljfritt utseende till scenerna. Förutom att hjälpa fokus i scenen med de blanka 

bakgrunderna bakom de skuggade objekten användes även ljussättningen för att förstärka 

appliceringen av surrounding contrast teorin (Forti 2015). Detta gjordes genom att 

ljussättningen definierar objekten med en så pass stark kontur via skuggningen att de olika 

objekten har tillräckligt höga kontraster för att bibehålla de yttre och inre zonerna av 

objekten och bakgrunden. 

 

4.1.4 Pilotundersökning 

För att först testa ifall artefakterna och frågorna som skapats inför undersökningen kunde 

framkalla de svar och resultat som strävades efter, utfördes en pilotundersökning. Denna 

undersökningen bestod av 4 deltagare, 2 män och 2 kvinnor, funna under två olika 

testomgångar och de utsattes för det följande upplägget. Undersökningen är uppdelad i två 

delar. Den första delen består av alla de odetaljerade klippen. Var klipp visas i en 

slumpmässig ordning och efter var klipp ställs frågorna. Vad händer i scenen, vart tror du att 

detta utspelar sig och hur kom du till den slutsatsen. Sedan gick det vidare till den andra 
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delen där alla de detaljerade klippen visades i slumpmässig ordning. Som innan ställdes även 

här frågorna vad händer i scenen, vart tror du att detta utspelar sig och hur kom du till den 

slutsatsen. Utöver dessa ställdes även frågorna, känner du igen detta, när du ser denna 

ändras din uppfattning av tidigare scener och vilka är skillnaderna/likheterna. 

Resultatet av pilotstudien visade ett antal problem med både artefakterna och frågorna vilka 

kom att ändras inför huvudundersökningen. De huvudsakliga problemen visade sig i 

artefakterna där i rugbyscenen 4 utav 4 deltagare kände igen det som en sport men inte 

vilken sorts sport som spelades, samt att endast 1 av 4 identifierade den odetaljerade 

torgscenen som ett torg. Utöver detta gav en av deltagarna svaret att de inte kände igen de 

detaljerade scenerna, detta svar var dock baserat på ett missförstånd då deltagaren trodde 

att de skulle känna igen scenerna som att de vore ifrån en faktiskt plats i världen, såsom en 

specifik gata i en stad istället för att känna igen rörelserna från tidigare scener. 

Undersökningens frågor och artefakter omarbetades då utefter vilka delar av dessa som visat 

sig vara minst representativa i rörelser och vilka delar som förvirrat deltagarna. 

4.1.5 Undersökning 

När det kom till den huvudsakliga undersökningen hade det gjorts ändringar för att 

förtydliga rörelser i artefakterna tillsammans med förändringar i undersökningens 

frågeupplägg, då i pilotundersökningen frågorna ställdes ifall deltagare kände igen klippen 

och vad det var som förändrats efter var detaljerat klipp. Detta blev ändrat till att det endast 

frågades efter alla de detaljerade klippen för att både minska förvirring och samtidigt inte 

leda deltagarna på något sätt, då de själva kunde uttrycka att de kände igen scenerna. 

Huvudundersökningen skedde över två sessioner och samlade in sammanlagt 10 deltagare, 2 

kvinnliga och 8 manliga i åldrarna 20-33. Majoriteten av deltagarna var ett 

bekvämlighetsurval av studenter från varierande utbildningar på högskolan med ett fåtal 

avstickare som ej gick någon utbildning. Lappar som erbjöd fika och skraplotter i utbyte mot 

deltagande sattes upp på diverse platser i högskolan vilket gjorde valet av deltagare 

svårkontrollerat.  Intervjuerna skedde i ett privat grupprum där deltagare kunde isoleras och 

distraktioner kunde minimeras. Upplägget var i stort sett likadant som tidigare. I den första 

delen av undersökningen visades de odetaljerade klippen och deltagarna ställdes frågorna 

vad händer i scenen, vart tror du att detta utspelar sig och hur kom du till den slutsatsen. I 

den andra delen visades de detaljerade klippen och samma frågor skulle ställas. Efter alla 

klipp visats skulle sedan frågorna: Kände du igen några av de detaljerade klippen? När du 

såg dem ändrades din uppfattning i jämförelse med tidigare klippgång? Och vilka är 

likheterna skillnaderna? En positiv men oplanerad utveckling utmed intervjuerna var dock 

att alla frågor sällan ställdes för alla deltagare då de själva började svara på frågorna utan 

externa påtryckningar. Detta hjälpte studien i och med att deltagarna i de flesta fall 

oprovocerat proklamerade att de kände igen rörelser och kopplade dessa till platser och 

huvudsakligen kopplade de detaljerade med de odetaljerade scenerna. Det negativa med 

detta var att svaren oftast blev oorganiserade och istället för att hålla sig till de utsatta 

frågorna fick jag ställa andra uppföljningsfrågor till de svar som deltagarna givit för att 

försöka få ut mer information ur dem. 
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 Utvärdering 5

Utvärderings kapitlet innehåller en presentation av svaren från undersökningens 10 
deltagare , en analys av utfallet och de slutsatser som kan dras därav. 

5.1 Presentation av undersökning 

I presentationskapitlet kommer de mest återkommande svaren och kommentarer som getts i 

respons till de olika scenerna summeras, jämföras och presenteras. Då själva 

undersökningen fokuserade på kvalitativ data istället för kvantitativ kommer svaren att vara 

specifika och även enskilda utliggande svar kommer adresseras då dessa kan vara 

djupgående i sina spekulationer. Datan delas upp och presenteras i en kort diskussion 

relaterande till scenen som den relaterar till. 

Deltagarna i undersökningen bestod av 10 deltagare 8 män och 2 kvinnor. Åldern för 

deltagarna varierade i åldrarna 20-33, Majoriteten runt 23-24. Med en  33 årig utstickare. 

Majoriteten av deltagarna studerade även varierande utbildningar vid högskolan med endast 

två deltagare som inte ingick i den studerande gruppen. 

När det kom till gatuscenen identifierade 100% av deltagarna den odetaljerade versionen 

som en gata med fordon och fotgängare, 80% nämnde specifikt att det var en trafikkorsning. 

Det var dock oklart för deltagarna vilken sorts gata som scenen utspelade sig på, den 

generella åsikten var en T-korsning eller en fyrvägskorsning. De övriga två deltagarna 

kommenterade att scenen utspelade sig vid ett övergångsställe och ett trafikstopp. När det 

kom till att svara på varför deltagarna identifierade scenen svarade 100% att det var den 

stora skillnaden mellan fordon och fotgängare som var anledningen till att det var så tydligt. 

60% nämnde även att de kände igen de trafikregler som fordonen rörde sig efter såsom 

högertrafiken och väjningsplikten som en tydlig anledning. En utav deltagarna nämnde även 

hastigheten på fordonen som en anledning till igenkänning. Vid visningen utav den 

detaljerade versionen av gatuscenen påpekade 100% av deltagarna att de kände igen att de 

var samma scen. Den största nämnda skillnaden av 60% av deltagarna var utmärkelsen att 

det nu var klart att det var en T-korsning. 

Vid visningen av den odetaljerade parkscenen identifierade 100% av deltagarna att scenen 

utspelade sig i en park. Anledningen till identifiering var enligt 60% specifikt 

fritidsaktiviteter vilka de kände vanligtvis utspelar sig i parker, de resterande deltagarna gav 

inga större kommentarer utan sa endast att det kändes som en park. En av de intressanta 

tillägen i denna scen är att 100% av deltagare inte kunde identifiera ekorren i scenen som en 

ekorre. Kommentaren som oftast omgav ekorren var att det var en liten hund eller annat 

djur som plockar upp en boll och springer iväg. Endast 40% av deltagarna identifierade även 

cykeln som en cykel medan de resterande deltagarna delades upp i två grupper, 20% av dem 

såg ett fordon av något slag medan de resterande 40% kommenterade att de inte visste exakt 

men att det var en karaktär som åkte förbi eller bar på något. När det kom till att visa den 

detaljerade versionen utmärkte även där 100% av deltagarna att de kände igen scenen som 

en uppgradering av den odetaljerade. När de visades den detaljerade  scenen var den mest 

utmärkande kommentaren från 90% utav deltagarna att ekorren nu identifierades som 

specifikt en ekorre. En utav deltagarna kommenterade att det möjligtvis skulle varit enklare 

att känna igen djuret ifall bollen som representerade ekollonet som ekorren plockar upp var 
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mindre, då storleken och rundheten hos denna oftast gav kommentarer att det var en boll 

istället för ett ekollon. 

När deltagarna visades Rugbyscenen var kommentarerna oftast korta och specifika då de 

ansåg det väldigt tydligt vilken sorts scen klippet avbildade. 100% kände då enkelt igen 

scenen som en sport komprimerad av två motsatta lag, specifikt rugby eller amerikansk 

fotbollsmatch. 80% nämnde specifikt tacklingarna och brottningen i scenen  som anledning 

till att det kändes som rugby. 50% nämnde även den lobbade bollen som flyger över scenen 

innan lagen visar sig som en anledning till att det var rugby eller amerikansk fotboll. 

Slutligen kommer torgscenen. Detta var en av de mest svåridentifierade scenerna för 

deltagarna då de flesta av dem såg scenen ett flertal gånger och inväntade frågan om vart 

scenen utspelar sig innan de började fundera över och ge ett antal platser där scenen skulle 

kunna ta plats. Bland annat gav 90% av deltagarna ett torg som ett förslag av lokalisering. 

Den huvudsakliga anledningen enligt 80% av deltagarna bakom att det var ett torg var den 

stora mängden ”människor” som befann sig på platsen vilket då antydde att det var en 

samlingsplats av något slag. När det kom till cyklisten i cenen var det 50% som identifierade 

den som en cykel, 30% kommenterade att de såg att karaktären åkte på eller bar något och 

de resterande 20% nämnde inte cyklisten över huvud taget.  När den detaljerade versionen 

av torgscenen visades kände då även 100% igen den som en uppgraderad version av den 

odetaljerade. Endast 50% kommenterade dock att de såg en marknad. De resterande gav 

andra svar såsom att det möjligtvis var en mässa eller att de olika karaktärerna satt vid en 

uteservering. Det är också värt att påpeka att deltagaren som inte kände igen torgscenen som 

ett torg i den odetaljerade versionen inte heller kände igen den detaljerade scenen som ett 

torg utan gissade mer på ett köpcentrum eller en skola. 

5.2 Analys 

Baserat på trenderna som visat sig i datan kan ett antal olika diskussioner framhävas. Till 

exempel så var torgscenen den minst indentifierbara av scenerna, det vill säga att den 

beskrevs minst som ett torg i deltagarnas kommentarer. Anledningen till detta skulle kunna 

ligga i att det inte finns några enkelt igenkännbara rörelser som representerar ett torg, inte 

på samma sätt som till exempel frisbeen, människan och hunden i den mest identifierade 

parkscenen. Detta skulle styrka teorin att det som mest hjälper igenkänningen av en scen är 

specifika medie- och upplevelsebaserad igenkänning genom specifika enskilda 

representativa rörelser i relation till varandra. 

Ett av de problem som förstärkts i och med insamligen av datan var de olika former som 

valts att representera de olika karaktärerna och objekten. Dessa skulle kunna påverka svaren 

då de kan identifieras och bli kopplade permanent till en roll. Som att eftersom de avrundade 

cylinderformarna uppenbart representerar människor i en scen antas det automatiskt att 

dessa även representerar människor i andra scener där de formerna finns. Detta drar fokuset 

från rörelserna till formernas betydelse. Denna koppling till formerna visar sig i 

undersökningen då en av deltagarna specifikt kommenterade att de kände igen de 

pillerformade objekten som människor ifrån tidigare scener. Ännu en påverkan av denna 

tidigare inlärning utav objektrepresentationer är cyklistkaraktären. Då de flesta av de 

deltagare som etablerat cyklisten som en cyklist i torgscenen eller parkscenen, baserat på 

vilke de såg först, även identifierade denna i den andra scenen när de såg denna utan större 

problem. Alltså hade samma fyra deltagare etablerat att det var en cyklist möjligtvis kopplat 
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formen av objekten till just en cyklist nästa gång de såg denna. Endast en av de resterande 

deltagarna ändrade åsikt och identifierade cyklisten den andra gången de såg denna i 

torgscenen. 

En annan trend inom undersökningen var den av ekorren, inte en enda av deltagarna 

identifierade den i den odetaljerade scenen och endast hälften av dem anmärkte att den var 

tydligt ändrad i den detaljerade scenen. Som utpekat av en deltagare skulle möjligtvis 

ekorren varit enklare identifierbar ifall storleken hade varit mindre. En av anledningarna 

bakom förvirringen skulle kunna vara placeringen och animationen av ekorren inom scenen. 

I scenen så dyker ekorren upp i den vänstra delen utav scenen strax under hunden som 

springer efter en frisbee. Då ekorren är närmare kameran än hunden var storleken på 

ekorren lika med den av hunden som befann sig långt i bakgrunden. Detta tillsammans med 

att hundens och ekorrens rörelser är lika, skulle kunna förvirra ihop dem till att vara samma 

djur. Detta med blandningen att hunden uppenbarligt var iakttagen under en huvudsakligen 

hund-fokuserad aktivitet skulle då färgat av sig i sin tydlighet på den otydliga ekorren. Det 

vill säga att hunden är så tydligt en hund att ekorren som är otydligt och liknande hunden på 

vissa sätt skulle bli länkad till intrycket av en hund för att det var enklare än att tänka 

igenom andra djur som det skulle kunna vara. 

Slutligen vill jag analysera och diskutera varför just gatu, rugby och parkscenerna var 

identifierade av 100% av deltagarna medan torgscenen endast blev identifierad av 90%. Den 

största anledningen till detta är kopplad direkt till en av studiens huvudteorier, att för att 

känna igen en scen skall det finnas starka medie- och upplevelsebaserade rörelser vilka 

deltagarna då automatiskt skulle känna igen och koppla till specifika sammanhang och 

platser. Det finns i de mest igenkännbara scenerna exempel på dessa rörelser såsom 

väjningsplikten i gatuscenen, hunden och frisbeen i parkscenen och brottningen i 

rugbyscenen. Men i torgscenen är den mest igenkännbara rörelsen den av grupper av 

människor som interagerar och navigerar mellan varandra. Dessa rörelser bär ingen direkt 

koppling till torg förutom att de oftast sker i större mängder där än på andra platser. Och det 

är just denna mängd som deltagarna nämner den huvudsakliga anledningen till att det är ett 

torg. En annan anledning som skulle kunna påverka igenkänningsfaktorerna i jämförelse 

med de andra scenerna är att torget inte är lika representerat i den mediebaserade 

igenkänningsfaktorn, I all media är sporter såsom rugby och amerikansk fotboll vida 

inspelade och uppvisade, parkscener visas ofta i filmer och nyhetsinslag och gatuscener 

används i all media som etableringsplatser eller bakgrundsplatser. När det kommer till 

torgen finns det inte många representationer. När det kommer till personliga 

igenkänningfaktorer anser jag att majoriteten av människor upplever gator och parker mer 

än de gör fullpackade torg, då detta oftast endast sker under speciella händelser såsom 

marknader. Möjligtvis skulle upplevelsen av ett torg associerats än mer om det varit 

betydligt tätare, med en större mängd karaktärer och objekt i scenen. Detta på grund av att 

en större mängd karaktärer möjligen motsäger vad som inlärts för andra associationer, det 

vill säga att det uppfattas som ett torg eftersom varken en gata eller en park skulle ha en så 

stor mängd karaktärer och objekt samlade på det sättet. 
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5.3 Slutsatser 

Målet med studien var att undersöka användningen av gestalter i rörelsebaserad relation till 

varandra för att framkalla intrycket av en större scen än rörelserna individuellt skulle kunna 

framhäva. Detta med hjälp av flertal teorier som perceptuell konstruktivism och SC med 

inspiration ifrån movement response-studien vilken denna är som en omvänd återspegling 

av. Där Arnheim undersökte stillbilders intryck av rörelser undersöker denna studien 

rörelsers påverkan av ett större bildintryck. Dessa teorier och studier ackumulerades genom 

min studie för att till slut destilleras ned till huvudfrågeställningen: Hur effektivt kan 

minimalistiska rörelse- och formrepresentationer användas för att framkalla illusionen av 

levande och igenkännbara sammanhang? 

Baserat på svaren och kommentarerna som insamlats från de 10 deltagarna som visades de 

olika scenerna verkar det tydligt att de minimalistiska representationer som använts i 

artefakterna effektivt lyckats att framkalla dessa illusioner av helheter och sammanhang. 

Och även när en scen som torgscenen inte blev igenkänd antas anledningen vara att det inte 

fanns tillräckligt med representativa rörelser, det vill säga att det inte fanns tillräckligt 

tydliga rörelser specifika för ett torg för att kunna associera scenen med detta. De flesta 

kommentarer som framfördes i relation till de mest igenkända scenerna var då just om de 

olika rörelserna och objekten påminde om specifika sammanhang och platser. Hur dessa 

enkla rörelser kopplades till dessa helheter och sammanhang sades även av deltagarna 

själva. När kommentarer gavs var det oftast när rörelserna var ihopklumpade, såsom 

fritidsaktiviteterna i parkscenen eller bilarna och fotgängarnas skillnader i gatuscenen. Alltså 

använde sig deltagarna av relationerna mellan alla rörelser i scenen på det sätt som det 

tidigare spekulerats kunna hända tidigt i studien.  

Då datan positivt svarar på frågeställningen och deltagarna gav kommentarer som styrker 

arbetssättet för skapandet av artefakterna anser jag att metoden vald för att utföra studien 

var korrekt. Att utföra korta semistrukturerade intervjuer där deltagarna till viss del ledde 

kommentarerna har visat sig välanpassad och informativ trots den mindre omfattning svar 

av deltagare som insamlats, detta på grund av den korta tid att utföra insamlingen, mellan 

omarbetningar av artefakter från pilotstudien och inlämningsdatumet för examensarbetet. 
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 Avslutande diskussion 6

6.1 Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur effektivt minimalistiska rörelse- och formrepresentationer 

kan användas för att framkalla illusionen av levande och igenkännbara sammanhang. Teorin 

om att kunna koppla tidigare inlärda helheter till representativa rörelser och uppfatta en 

helhet eller ett sammanhang inspirerades av Arnheims studie som lyckades koppla enkla 

bildrepresentationer till känslan av en rörelse som relaterade till bilden. Denna teknik 

ihopsatt med kognitivpsykologiska teorier skapade grunden för vad jag kallar 

rörelsegestalter. Dessa rörelsegestalter baseras på den perceptuella konstruktivismens teori 

om upp till ned och ned till upp-koppling av upplevelser (Braisby & Gellatly 2012) och 

utvecklingen av gestaltteorin kallad surrounding contrast (Forti 2015). Teorin runt dessa 

rörelsegestalter är att ett flertal enkelt igenkännbara rörelser sammansatta i en scen skulle 

kunna ge intrycket av en helhet. 

För att testa min teori skapades 8 olika filmklipp. Filmklippen bestod av 4 scener med två 

versioner av varje scen. En detaljerad och en odetaljerad version. Skillnaden är att den 

detaljerade har alla dessa rörelser utspelade med enkla karaktärer och objekt, och i den 

odetaljerade versionen tas alla extremiteter och detaljer bort för att endast lämna 

huvudformen och huvudrörelsen av karaktärer och objekt. De 4 olika scenerna valdes 

baserat på vad jag ansåg vara väl igenkännbara scener med tydliga rörelsemönster  vilka 

deltagare antingen iakttagit själva eller upplevt via media på den nivå att de enkelt skulle 

känna igen dem.  

Scenerna bestod av en parkscen, en gatuscen, en rugbyscen och en torgscen. För att testa 

frågeställningen  med scenerna designades ett semistrukturerat intervju-upplägg där de 

odetaljerade scenerna visades först och deltagarna fick svara på frågorna: vad såg de i 

scenen, vart utspelar sig scenen och hur de kom fram till den slutsatsen, därefter visades 

deltagarna de detaljerade versionerna av scenerna. Efter dessa ställdes samma frågor som 

för de odetaljerade klippen. Efter att alla scener visats ställdes slutligen frågorna: Kände du 

igen några av de detaljerade klippen? När du såg dem ändrades din uppfattning i jämförelse 

med tidigare klippgång? Och vilka är likheterna skillnaderna? Svar från 10 deltagare 

samlades in och bearbetades för att visa att 100% av deltagarna kände igen gatuscenen som 

en väg med bilar och fotgängare, 100% av deltagarna kände igen parkscenen som en park, 

100% av deltagarna kände igen rugbyscenen som en rugby eller amerikansk fotbollsmatch 

och slutligen kände 90% av deltagarna igen torgscenen som ett torg. Förutom mängden av 

deltagare som identifierade scenerna korrekt fanns det även kommentarer från diverse 

deltagare som antydde att anledningarna bakom identifieringen av scenerna ofta var 

relationerna mellan de olika karaktärerna och rörelserna som oftast tydliggjorde att det var 

just ett specifikt sammanhang.  

Som slutsats baserat på den numerära datan och kommentarerna som gavs av deltagarna 

anser jag att studien är en framgång. De enkla rörelserna kunde framkalla känslan av hela 

sammanhang i och med relationer till andra enkla rörelser vilka var för sig bar en tidigare 

inlärd koppling till specifika sammanhang. 
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6.2 Diskussion 

Resultatet från undersökningen pekar på att jag lyckats med det jag satte ut att undersöka 

men det finns ett antal delar av studien som borde och skall diskuteras i detta kapitlet. 

Undersökningen och även andra delar av studien går att ifrågasätta på en mängd punkter 

som hur bra eller användbar studien egentligen är för syftet som den skapades för. Syftet var 

att kunna använda denna teknik med att samla en mängd enkla rörelser för att representera 

sammanhang vilka skulle kunna placeras på avstånd. Detta skulle då få spelvärlden att verka 

mer aktiv och levande. Problemet när det kommer till applicering av detta i spel skulle vara 

att om dessa levande platser skall visas på ett håll som  låter spelaren upfatta dem mer i 

detalj så skulle dessa enkla former få ändras till mer detaljerade modeller för att inte bryta 

spelarens inlevelse. Detta är inte  det större problemet utan skulle vara en naturlig utveckling 

ifall teorien skulle bli använd. Men med denna utveckling kommer mer problem. Om enklare 

modeller som till exempel lågpolygonala människor skulle användas för att applicera teorin i 

spel skulle dessa inte ha några detaljerade animationer på sina extremiteter såsom armar 

och ben. Att göra riggar och tydliga animationer för dessa modeller skulle helt gå emot 

studiens syfte och tanken med att spara på spelets resurser samtidigt som mer detalj gavs till 

världen. Problemet som då uppstår i stället är att dessa nu tydliga men lågpolygonala 

karaktärer och objekt som rör på sig utan detaljanimationer skulle bli mer distraherande och 

inlevelsebrytande än de skulle vara inlevelsefördjupande. Trots alla dessa problem med 

studien är det en acceptabel förstudie. Med utvecklingen av artefakter och fortsatta tester 

skulle dessa problem kunna undersökas och lösas för att anpassa teknikerna och teorierna 

till mer realistiska användningsområden. 

Innan problem med applicering utav studien i praktik blir aktivt skall dock ett antal punkter 

angående själva undersökningen beaktas. Först av allt och det största av studiens svaghet är 

mängden deltagare. Det småskaliga omfånget av 10 deltagare var positivt i och med att vart 

svar kunde granskas djupgående och inkluderas för att fördjupa hur deltagarnas 

tankegångar gick, ifall deltagarna var dubbelt så många hade denna nivå av inkludering varit 

för detaljrik för att kunna bli enkelt presenterad. Men det låga antalet deltagare gör att den 

vetenskapliga trovärdigheten hos studien är nästintill icke existerande och att praktisk 

applicering av studiens teorier inför en större publik i hopp om en liknande effekt inte är 

rekommenderad utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Den sista punkten angående deltagarna 

i undersökningen är att könsuppdelningen är ojämn med 8 män och endast 2 kvinnor som 

deltog, detta påverkar då resultatet av studien i och med att en sida som skulle kunna 

påverka datan på oväntade sätt är större än den andra, Då datan som samlats in har varit 

kvalitativt inriktad mer än kvantitativ har det inte visats några större skilljaktiga trender 

mellan männen och kvinnorna. 

Förutom problemet med det låga deltagarantalet och de distraktioner som kunnat påverka 

svaren lider även själva metoden av ett par problem vilka kan diskuteras i ett större 

sammanhang. Till exempel är sättet som artefakterna är uppbyggda på en svaghet i sig. För 

att spara tid så gjordes ett antal olika riggar och modeller vilka användes genom alla 

artefakter. Detta ledde i sin tur till att deltagare kunde koppla de specifika formerna till de 

olika objekt och karaktärer som de skall representera och identifierade scenerna utifrån 

denna information hellre än att använda sig huvudsakligen av rörelserna. Detta skulle kunna 

undvikas ifall det i var artefakt ändrades vilka sorters former som representerade de olika 

rörelserna men mängden arbete som krävts för att ändra dessa former tillräckligt för att få 

dem att se annorlunda ut samtidigt som de inte distraherar deltagarna i varje scen var ett 
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beslut som inte endast gjordes på grund av tid och arbets-restriktioner. Ifall artefakterna 

bestod av ständigt ändrade former skulle detta kunna distrahera deltagare och onödigt 

förvirra dem. Ifall teorin skulle appliceras i spel skulle detta inte heller fungera då karaktärer 

och objekt skulle behålla formerna oberoende av vilket sammanhang som det skulle 

representera. 

En av de möjliga påverkningarna av data som ej tagits i åtanke inför studien är kulturella 

skillnader och hur de påverkar hur rörelser uppfattas. Detta var ej antaget som ett problem 

förrän efter undersökningen utförts och den verkar inte ha haft någon större påverkan på 

datan. Detta blev antagligen förbisett på grund av att det inte var några större kulturella 

skillnader mellan de olika deltagarna. Det är dock möjligt att att spekulera om ifall samma 

studie utförts för en radikalt annorlunda kulturell grupp än denna, att de deltagarna då 

skulle uppfatta sammanhangen av rörelserna på ett annat sätt baserat på hur deras 

mediekonsumtionsvanor och personliga upplevelser varierar samt hur deras medier varierar 

baserat på vad som brukar visas. Till exempel om amerikansk fotboll eller rugby inte är lika 

utbredd i den kulturen skulle de möjligtvis inte känna igen rugbyscenen till den längd som 

de nuvarande deltagarna gjorde. 

6.3 Framtida arbete 

Ett antal kortsiktiga och långsiktiga korrigeringar skulle kunna ske på den nuvarande 
studien samt att den skulle kunna utvidgas eller fortsättas. Alternativt skulle även ett antal 
uppföljningsstudier skapas för att utveckla teorierna som diskuterats. En av de 
korttidskorrigeringar som skulle ske ifall studien fortsatt skulle vara en omgående breddning 
av deltagaromfattningen, Fler deltagare skulle kunna förstärka teorierna och fördjupa 
kunskapen som förvärvats genom undersökningen. Med än längre tid att arbeta på studien 
skulle fokus läggas på att omarbeta artefakterna samt möjligtvis producera ett antal fler 
artefakter av samma scener men utifrån andra synvinklar för att testa rörelsegesalternas 
användbarhet i en 3d rymd där deltagare kan uppfatta sammanhangen oberoende vart de ser 
dem ifrån. Det skulle även läggas mer tid på att ge de olika karaktärerna och objekten unika 
former för att minska den tidigare nämnda sammanhangskopplingen via formernas 
betydelse.  

Ifall studien skulle omarbetas på en större nivå skulle en större spelbar prototyp kunna 
produceras för att testa teorierna i praktiken. Denna prototyp skulle kunna bestå av att 
deltagare spelade en karaktär som gick omkring på till exempel ett höghus och såg ned på en 
stad där enkla rörelserepresentationer med lågpolygonala oanimerade modeller skulle kunna 
placeras ut. Efter spelsessionen kunde sedan deltagarna delta i en intervju där de förklarade 
vad de uppfattade och möjligen även svarade på ifall en stad med dessa animationer gjorde 
skillnad i att kännas mer levande än en stad utan. Detta skulle ge ett mer representativt 
resultat av ifall teorierna faktiskt skulle fungera när de är applicerade i datorspel. 

När det kommer till uppföljningsstudier skulle dessa kunna baseras på utvecklingen av 
specifika delar av studien såsom att utföra en liknande studie med mer vikt lagd på 
könsskillnader och ifall män och kvinnor fokuserar eller märker specifika rörelser innan 
andra i sammanhang. De skulle även kunna visas stereotypiskt könsinriktade 
animationsrepresentationer för att se hur de uppfattade scener. Till exempel ifall en mängd 
ryttare var representerade i en scen, skulle män då mer ofta koppla dessa till stereotypiskt 
manliga sammanhang såsom riddare medan kvinnor kopplar dem till stereotypiskt kvinnliga 
sammanhang såsom en ryttartävling? En annan av dessa uppföljningsstudier skulle kunna 
vara en undersökning av den tidigare nämnda möjliga kulturskillnaden och ifall deltagare 
uppfattar olikheter i sammanhangen baserat på kulturella skillnader? 
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