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Sammanfattning

I spel där spelare kan skapa en karaktär som de ska spela kan det uppstå en dissonans när
karaktärens rörelser inte passar dess utseende. Detta arbete frågar därför: Hur viktigt är det
för  spelare  att  avatarens  rörelsemönster  stämmer  överens  med  dess  utseende  och
kroppsbyggnad? För  att  besvara detta  utformades tre  gångcykler  (feminin,  maskulin  och
neutral) som ämnades att passa på två 3D-modeller, en manlig och en kvinnlig. Informanter
fick välja den gångcykel  som passade bäst till  varje modell  och sedan en gångcykel  som
passade  till  båda  3D-modellerna.  Intervjuerna  runt  informanternas  val  visade  att
animationer till  spelbara karaktärer är  viktigt  för  informanterna och att  de ska inte bara
passa  karaktärers  utseende  men  även  deras  personlighet.  Framtida  arbeten  föreslås  att
fördjupa sig i om interaktivitet påverkar spelares uppfattning av karaktärsanimationer.

Nyckelord: animation, spel, genus, könskodning.
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1  Introduktion

Många datorspel tillåter spelaren att själv skapa den spelkaraktär som hen ska styra genom
spelets  gång  (avatar).  I  vissa  spel  används  en  och  samma  animation  till  flera  olika
spelkaraktärer och den här animationen är ibland ursprungligen anpassade för en typ av
anatomi  och  utseende.  Detta  kan  leda  till  att  spelare  upplever  en  dissonans  mellan
spelkaraktärens utseende och dess rörelsemönster.  Spelares upplevelse och inlevelse kan
alltså påverkas negativt på grund av denna dissonans.

Syftet  i  detta  arbete  var  att  undersöka  hur  viktigt  det  är  för  spelare  att  avatarens
animationer är anpassade för dess utseende. Undersökningen fokuserar på rörelseskillnader
mellan manlig och kvinnlig gångstil som baseras på tidigare forskning runt detta. Forskningen
pekar  ut  flera  skillnader  mellan  hur  män  och  kvinnor  går  och  påpekar  att  trots  att
skillnaderna är små, kan personer lätt uppfatta dem.

I arbetet animerades tre gångcykler som applicerades på två karaktärer (en kvinnlig och en
manlig). Animationerna visualiserade en feminin, en maskulin och en neutral gångcykel. Den
neutrala gångcykeln skapades först och användes sedan som bas för de andra. Gångcyklerna
skapades utifrån tidigare forskning runt gångskillnader mellan män och kvinnors gångstilar.
Även den neutrala gångcykeln baserades på denna forskning med då användes den för att
hjälpa till att motverka de rörelser som var könskodande. 
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2  Bakgrund

Ett  flertal  datorspel  tillåter  spelare  att  själv  skapa  den  spelkaraktär  som  hen  ska  styra.
Skapandet  av  den  inkluderar  visuell  presentation  så  väl  som  poängsättning  på  diverse
statistik som påverkar vad den kan göra. I det visuella skapandet finns det ofta möjlighet att
välja  kön  på  avataren,  däremot  spelar  detta  val  ofta  ingen  roll  när  det  kommer  till
rörelsemönster vilket var något jag märkte första gången i  Dragon Age: Origins (2009). Jag
hade skapat en kvinnlig magiker, hon var mager och lång vilket gav intrycket av någon som
spenderat större delen av sitt liv med näsan begravd i diverse böcker. När avataren var klar
och spelet började, bröts inlevelsen direkt då hon sprang som om hon vore en muskulös
manlig krigare med kraftfulla tunga steg och med armar som hängde utifrån kroppen som
om hon bar något tungt. Då detta inte alls passade in på den karaktär som skapats med den
bakgrund hon hade som magiker började jag  fundera om jag hade reagerat likadant  om
utvecklarna hade valt att skapa en mer könsneutral gångcykel.

Under  utvecklingen  av  spel  skapas  ofta  ett  ”set”  av  animationer  (t.ex.  gångcykel,
stillastående, hopp och attack) som ämnas att återanvändas mellan ett flertal karaktärer. Det
är lätt att förstå varför detta görs då det tar mycket tid att skapa unika animationer för varje
karaktär  även  om  spelet  endast  innehåller  en  liten  mängd  karaktärer.  Troligtvis  hade
utvecklarna arbetat med animationerna på detta vis till  Dragon Age: Origins (2009). Denna
dissonans  mellan  avatar  och  rörelsemönster  uppstår  troligtvis  då  människor  har  lätt  att
urskilja kön på en person baserat på hens gångstil. Ett flertal studier har gjorts runt detta
ämne och funnit att människor kan identifiera kön på gående personer utan annat intryck än
rörelsemönster. De faktiska skillnaderna mellan hur män och kvinnor rör sig är små, trots
detta uppfattas dessa små skillnader och kön kan identifieras snabbt (Mather & Murdoch
1994).  Detta  är  troligtvis  anledningen  till  att  fel  rörelsemönster  kan  bryta  inlevelsen  så
snabbt för spelare. Det här fenomen att spelares inlevelse bryts på grund av animation kan
ses på olika forum där spelare diskuterar hur animationerna påverkat deras spelupplevelse. I
ett  foruminlägg  där  animationerna  från  The  Walking  Dead (2012)  diskuteras  säger
Doublechief, 2014 ”But sometimes these thing (animationer av låg kvalité) just distract you,
and make you lose that feeling for the situation within the game...”

I  ett  annat  forum  angående  animationer  från  The  Wolf  Among  Us (2013)  av  samma
spelutvecklare säger MsLox, 2014 ”It ruined the Beast confrontation scene because it looked
like he was mumbling everything he was yelling” 

Citaten visar exempel på hur spelare anser att animationerna är viktiga för deras inlevelse i
spelet och att de blir störda när förväntningarna bryts.

Denna studie undersöker om spelare föredrar könskodade animationer över ett mer neutralt
rörelsemönster.  Hur  viktigt  är  det  för  spelare att  avatarens rörelsemönster harmoniserar
med  dess  utseende  och  kroppsbyggnad? För  att  undersöka  detta  animerades  tre  olika
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gångcykler, en feminin, en maskulin och en könsneutral. Dessa animationer testades på två
olika  karaktärer,  en  kvinnlig  och  en  manlig,  för  att  undersöka  hur  spelarna  uppfattar
gångstilen i relation till karaktärernas utseende. Det genomfördes en kvalitativ undersökning
med semistrukturerade intervjuer där informanter tog del  av animationerna på modeller
som beskrevs som valbara avatarer från ett västerländskt RPG.

2.1  Rörelseskillnader i animationer

Arbetet fokuserade på rörelseskillnader mellan män och kvinnor då tidigare studier visat att
människor är bra på att känna igen kön baserat endast på gångstilar. I ett experiment utfört
av Mather och Murdoch (1994) testade de hur väl testpersoner kunde identifiera kön på
gående personer utifrån ett point-light display (se fig.1) vilket är en samling ljuspunkter som
placerats  ut  på en person vilket  tillåter  inspelning av rörelse  där  visuell  information om
personen kan döljas. 

Detta gör att könet på den gående personen inte kan identifieras genom annat än rörelse.
Mather och Murdochs studie (1994) visade först att det fanns skillnader mellan hur män och
kvinnor rör sig, dessa skillnader var främst i höft och axelrörelser och tycktes bero på att
männen generellt hade bredare axlar och kvinnor bredare höfter (Mather & Murdoch 1994).
Mäns  bredare  axlar  ger  en  naturligt  större  rörelse  i  överkroppen  även  om  rotationen  i
överkroppen  är  lika  stor  som hos  kvinnor,  detta  eftersom  de  olika  extrempunkterna  på
axlarna är längre ut hos män än hos kvinnor. Detsamma kan sägas om kvinnors höftrörelser.
En av  de tidigaste  studierna som fokuserade på  könsskillnader  i  gångstilar  var  James  E.
Cutting  (1978).  De  undersökningar  som  utförts  innan  gjordes  för  att  identifiera
rörelseegenskaper i  syfte att senare kunna återskapa dessa i  animation som Disneys tolv

Figur 1: Point-light display
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animationsprinciper (Johnston & Thomas 1981). En av Disneys animationsprinciper går ut på
att överdriva rörelser vilket gör det svårt att veta i vilken utsträckning animationer behöver
könskodas för att åskådare ska uppfatta en karaktärs kön. Cuttings studie (1978) är saklig och
inriktad på faktiska skillnader i  rörelser mellan könen. I  undersökningen visades ett antal
point-light displays av gående personer som testpersonerna fick observera och svara på om
rörelserna var från en man eller en kvinna. Testpersonerna i studien visade sig vara duktiga
på att identifiera kön på de gående personerna utifrån de displays som visades. Efterföljande
studier  bekräftar  rörelseskillnaderna  i  Cuttings  studie  men  påpekar  att  de  faktiska
skillnaderna i gångstilar mellan män och kvinnor är väldigt liten (Cho, Park & Kwon 2003). 

I den koreanska studien av Cho, Park och Kwon (2003) tittade de på förhållandena mellan
olika  kroppsdelar  och hur  de rörde sig  på olika 3D plan.  De fann samma tecken på att
skillnaderna i höft- och axelrörelser beror på skillnaderna i bredd som Mather och Murdoch
(1994) men de fann även att kvinnor bäckenben lutade mer nedåt än mäns bäckenben så väl
som  att  kvinnor  hade  mindre  steg  bredd.  Båda  av  dessa  detaljer  är  av  intresse  i
utformningen av gångcyklerna i detta arbete. Trots att studier hävdar att det endast är en
liten skillnad mellan män och kvinnors gång visar samma studier att människor är duktiga på
att identifiera manliga och kvinnliga gående vilket antyder att det behövs egentligen väldigt
lite för att förmedla maskulin eller feminin gång. Då de flesta spelbara karaktärer rör sig i en
snabbare hastighet än gång finns det anledning att se om dessa könsskillnader i gångstilar
återfinns  i  rörelser  av  annan  hastighet.  Till  skillnad  från  de  andra  studierna  undersöker
Chumanov  och  Wall-Scheffler  (2008)  om  rörelseskillnaderna  ökar  i  samband  med  ökad
rörelsehastighet.  Studien hittade samma rörelseskillnader mellan könen i  springhastighet
medan  rörelserna  i  lederna  inte  ökade.  Däremot  såg  de  en  ökad  muskelaktivitet  som
manifesterades  olika mellan  män och kvinnor  vilket  tycks  bero på könsskillnader  mellan
gång-  och  springstilar  (Chumanov  &  Wall-Scheffler  2008).  Samma  skillnader  i  gångstil
återfinns alltså när personer springer.

I en studie av Li, Maybank, Yan, Tao och Xu (2008) tittade de på vilka delar av en gångcykel
som en algoritm, beskriven i deras text, ger positiva resultat i identifikation av kön på det
inspelade materialet av en gående person. Då detta är en undersökning av ett program och
inte på människors uppfattning av gångstilar i relation till kön gör det att denna text är svår
att använda i den här undersökningen. Däremot finns det information i texten om hur olika
delar påverkade resultatet och hur vilket kan vara av intresse för denna studie. Algoritmen
använde sig av viss information som inte är direkt relaterad till rörelser, t.ex. identifierade
algoritmen att huvudet var en stor faktor i könsidentifikation men Li et al resonerar att detta
troligtvis berodde på att i det materialet som undersöktes såg huvudet större ut på kvinnor
än män på grund av mer hår. Liknande faktorer identifierades som överkroppen då mäns
bröstkorg  är  generellt  plattare  än  kvinnors  vilket  gjorde denna del  till  en egenskap som
påverkade resultatet. Faktorer som är av intresse för denna studie som identifierades av stor
vikt var armar och ben. Studien av Li et al (2008) går inte in på detaljer runt dessa faktorer,
men denna studie i kombination med de som nämnts tidigare gör det lättare att urskilja hur
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de påverkat resultatet. Det som gjorde att ben och armar var så stora faktorer i identifikation
av kön beror troligtvis på det som pekats ut i studien som Cho, Park och Kwon utförde (2003)
att kvinnors steglängd generellt var kortare än mäns och att män rör överkroppen mer vilket
påverkar armrörelserna.

Då  detta  arbete  undersökte  specifikt  hur  maskulina,  feminina  och  könsneutrala  rörelser
uppskattas  är  det  viktigt  att  minimera  andra  faktorer  som  kan  påverka  resultaten.
Montepare och Zebrowitz-McArthur undersökte vilka kvalitéer som uppfattades i gångstilar
från personer i olika åldrar (1988). Studien resulterade i ett antal egenskaper som beskrev
gångstilar  från personer av olika åldrar.  Några av dessa egenskaper var glädje, kraft,  och
bakåtlutning. Flertalet av dessa egenskaper är svåra att omsätta i konkreta rörelsemönster
som glädje eller värme, vilket betyder att  de aspekter som kommer fokuseras mest på i
arbetet är de som kan lättas omsättas till animation. Dessa egenskaper är steglängd, lutning,
stora  armrörelser,  studsig  rytm och  slappa leder.  Av  dessa  är  det  ännu färre  som hade
märkbar skillnad mellan de åldrar som undersöktes. De som hade störst skillnad samt lättast
att omsättas till konkreta rörelser var studsig rytm och stora armrörelser där de personer
som hade störst värde på dessa var de yngre personer och de personer med lägst värde var
äldre  (Montepare & Zebrowitz-McArthur  1988,  s.  551).  De gångcykler  som utformades i
arbetet hade detta i åtanke och baserade dessa rörelser på hur modellerna såg ut. Skapades
animationerna på modeller som såg ut som barn var det tänkt att dessa rörelser skulle vara
stora jämfört med om de skapas för äldre karaktärer då de bör vara mindre.

2.2  Könsrepresentation i spel

Enligt undersökningar så är det en stor del av kvinnor som spelar datorspel även om de är
färre än män (Bryce, Rutter & Sullivan 2006). Det finns dessutom en stor skillnad mellan hur
män  och  kvinnor  porträtteras  i  spel,  män får  ofta  ta  huvudrollen  medan kvinnor  får  ta
mindre  och  färre  roller.  I  sammarbetsspelet  Left  4  Dead (2008) finns  det  fyra  spelbara
karaktärer, tre av dessa är män och en av dem är kvinnlig. Detta kan vara ett medvetet val
utvecklarna Valve har gjort då statistik visar att 42% av spelare är kvinnor (Statens medieråd
2017), och därför har de möjligen valt att ha endast en spelbar kvinnlig karaktär trots att
statistik visar att det är närmare hälften av spelare som är kvinnor snarare än en fjärdedel.
Denna typ av uppdelning är återkommande i andra spel som  Borderlands  (2009) och om
man tittar på spel som Super Smash Bros: Brawl (2008) med flera karaktärer ser vi även där
att större delen av de spelbara karaktärerna är män. Denna typ av fördelning är alltså vanlig i
spel vilket gör det viktigt att undersöka hur representation påverkar personer och hur viktigt
det är med kvalitativ representation av kvinnor så väl som män. Även spel som fokuserar på
representation av män och kvinnor lider av olika problem, ett av dessa är det spektrum som
kvinnor designas inom. T B Skyen (2016) som är en serietecknare och illustratör, diskuterar
karaktärsdesign i Overwatch (2016) i respons till den debatt som uppstod efter en jämförelse
mellan  karaktärer  uppmärksammades.  Han  jämför  de  olika  extrempunkterna  som  de
kvinnliga karaktärerna i  spelet  designats  inom och de extrempunkterna som de manliga
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karaktärerna designats inom. I denna jämförelse blir det tydligt att de kvinnliga karaktärerna
inte har samma varians av kroppstyper som de manliga karaktärerna har och att de kvinnliga
karaktärerna designats för  att  se attraktiva ut medan de manliga karaktärerna inte blivit
utsatta för samma typ av designval. 

I  The  Lara  Phenomenon:  Powerful  Female  Characters  in  Video  Games diskuteras
representationen av manliga och kvinnliga karaktärer i spel (Jansz & Martis 2007). Jansz och
Martis tittar på flertal tidigare studier om könsrepresentation som alla pekar ut kvinnors
hypersexualisering och att män ofta placeras i dominanta roller medan kvinnliga karaktärer
får ta undergivna roller. Studien undersöker tolv spel och sammanställer statistik över hur
många manliga och kvinnliga karaktärer de innehåller samt deras roller och hur de ser ut.
Undersökningen utfördes 2007 och resultaten tydde på en ändring i representation av män
och kvinnor. Då tidigare studier visat stora skillnader mellan typer av karaktärer män och
kvinnor  har  i  spel  visade  denna  studie  att  kvinnor  var  oftare  starka  och  dominanta  än
tidigare år. Det urval som gjordes när spel bestämdes för studien påverkade nog resultatet
en del då de valde att fokusera på populära spel med narrativ då detta underlättade analys
av karaktärers personlighet. Dessa olika representationer av könen skapar problem, speciellt
när det kommer till kvinnliga karaktärer som inte visas i samma omfång i varken varians eller
kvalitet  som  män.  I  en  artikel  i  The  Daily  Dot  diskuterar  Aja  Romano  hur  kvinnor
representeras i media som spel och animerade filmer (2014). Romano hävdar att kvinnor
designas specifikt för att vara attraktiva för heterosexuella män och ger flera exempel från
gamla serietidningar till nya Disney-filmer.  Däremot diskuterar han  inte problem kring hur
män generellt presenteras i samma medier.

Jansz  och  Martis  refererar  till  en  studie  av  McDonald  och  Kim  som  tyder  på  att  barn
identifierar  med  spelkaraktärer  till  en  sådan  grad  att  det  påverkar  deras
personlighetsutveckling (McDonald & Kim 2001, se Jansz & Martis).  Denna påverkan gör det
viktigt att undersöka och diskutera representation i spel men även i annan media då det är
oklart hur dessa påverkar konsumenterna.

Animatörer  lär  sig  att  överdriva  och  utgå  ifrån  stereotyper  då  det  lättare  förmedlar
information om karaktärer som människor redan känner till, men studier visar att överdrivna
könskodade rörelser inte är nödvändigt för könsidentifikation då människor snabbt känner
igen kön baserat på gångstilar när de visas upp i sin naturliga form (Cutting 1978). Samma
studier visar även att skillnaderna mellan män och kvinnors gångstilar inte är så stora som
visas i animerad media. Överdrift i animation handlar om att skapa dynamiska, intressanta
och lättolkade rörelser (Johnston & Thomas 1981) vilket i grunden inte är negativt. I försök
att vara tydlig är det lätt att animationer utformas baserat på stereotyper då det är något
många  känner  till  vilket  återigen  inte  nödvändigtvis  är  negativt  om  den  som  utformar
rörelserna  är  medveten  om  vad  de  representerar.  Det  är  viktigt  att  kunna  förmedla
information om karaktärer tydligt till åskådare eller spelare (Johnston & Thomas 1981) då
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det hjälper dem att förstå sig på karaktären och vad som sker, dock behöver inte alla spel
använda sig av överdrivna stereotyper för att förmedla sådan information. 

Det leder då till frågan om det möjligen kan finnas en fördel i att inte använda sig av dessa
tekniker, speciellt när det kommer till avatarer då det kan vara lättare för spelaren att själv
lägga in en personlighet på en tom mall än om den redan är designad att representera en
stereotyp. Detta skulle då göra att spelaren blir friare att forma berättelsen runt den karaktär
de vill rollspela som. Könsneutrala rörelsemönster kan främja denna frihet då det skalar av
berättande aspekter om karaktären så den blir öppnare för tolkning.

2.3  Hur spelare väljer och uppfattar avatarer

Avataren blir för spelaren ett verktyg genom vilken hen integrerar med den digitala världen
men är även tänkt att kunna identifiera sig med. Då spelare spenderar mycket tid med den
avatar de valt eller skapat är det viktigt att de är nöjda med hur den ser ut. Det läggs mer
fokus på utseende än rörelsemönster då spelare är vana vid att detta är något de inte kan
påverka,  och  ofta  märks  inte  designvalen runt  rörelserna då  de utformats  så att  de  ska
upplevas naturliga. Däremot märks det snabbt om animationer inte har lika högkvalitet som
resten av spelet.  Mass Effect:  Andromeda (2017) var ett spel som uppmärksammades då
dess animationer  inte  uppnådde de förväntningar  som denna spelserie  efter  de tidigare
stora spelen byggt upp. Detta ryckte spelare ut ur inlevelsen då animationerna inte passade
den nivå som resten av spelet nådde upp till.

När  det  kommer  till  val  av  avatar  finns  det  flertal  faktorer  som påverkar  spelarens  val.
Attraktion, antropomorfism och trovärdighet är några av de faktorer människor tittar på när
de  väljer  avatarer  för  online-forum (Nowak  & Rauh  2006).  Testpersonerna i  Nowak  och
Rauhs studie fick ett urval av avatarer som graderades på olika faktorer, däribland attraktion,
antropomorfism och trovärdighet, de fick även välja avatar som skulle representera dem i ett
online-forum. Resultaten visade att de avatarer som hade högt värde av dessa tre faktorer
var  troligast  att  bli  valda.  Detta  visar  att  när  det  kommer  till  visuell  representation  är
mänsklighet något viktigt för människor när det kommer till den avatar som ska representera
dem. De avatarer som studien använde i undersökningen var bilder av mänskliga ansikten,
djur och en del objekt som de lagt in ögon och mun på. Studiens argument för varför dessa
objekt  hanterats  på  detta  sätt  var  att  de  ansåg  att  detta  skulle  jämna  ut  skillnaderna i
avatarerna.  Då Nowak och Rauh visade att  mänsklig  representation i  avataren var  viktig
(2006) är karaktärerna som valts till detta arbete mänskliga i utseende för att de ska vara så
mottagliga som möjligt för testpersoner.
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3  Problemformulering 

Vissa spel låter spelaren utforma och bygga sin karaktär så att utseende och förmågor passar
hens preferens av spelstil. Detta är vanligt i RPG-genren där spelaren specifikt är tänkt att ta
en  roll  i  en  berättelse  och  göra  val  som  påverkar  spelvärlden.  Något  som  verkar
nedprioriteras i skapandet av avataren är dess rörelsemönster, vilket kan leda till dissonans i
hur den ser ut och hur den rör sig. Eftersom vissa spel använder en och samma animation till
flera olika spelkaraktärer kan detta skapa en dissonans mellan spelkaraktärernas  utseende
och rörelsemönster. Detta beror på att animationen ursprungligen är anpassad för en typ av
anatomi och utseende. Sambandet mellan rörelse och utseende är av intresse att undersöka
då  dissonansen  kan  påverka  spelarens  inlevelse  i  spelet  och  hur  hen  identifierar  med
avataren.

Detta leder till arbetets frågeställning:

 Hur viktigt  är  det för  spelare att  avatarens rörelsemönster stämmer överens med
dess utseende och kroppsbyggnad?

 Hur  upplever  spelaren  de  könskodade  rörelserna  i  de  tre  gångcyklerna  (feminin,
maskulin, och neutral) i relation till avatarens utseende?

3.1  Metodbeskrivning

3.1.1  Artefakt

För att undersöka arbetets  frågeställning skapades tre animationer. Dessa tre animationer
applicerades på två 3D-modellerade karaktärer i en cartoonig stil, en kvinnlig och en manlig
karaktär. Animationerna var gångcykler då detta är en animation som återfinns i alla spel
som har mänskliga karaktärer och det finns mycket forskning runt skillnader mellan hur män
och kvinnor går. De tre animationerna som skapades var en maskulin, en feminin och en
neutral gångcykel som sedan kunde appliceras på de två karaktärerna. Detta resulterade i
sex olika kombinationer av modell och animation.

De  könskodade  animationerna  utformades  utifrån  den  könsneutrala  gångcykeln  som
skapades först.  Detta eftersom de könskodade animationerna har  rörelser  som förstoras
eller  förminskas  i  jämförelse  mellan  feminin  och  maskulin  gång  och  den  könsneutrala
gångcykeln blir  då ett  mellanläge som de andra gångcyklerna kunde byggas  utifrån.  Den
neutrala gångcykeln utformades utifrån den data som samlades in från artiklar och fokus
blev att motverka de olika könskodade rörelseegenskaperna.

Animationerna  utformades  efter  den  data  som  samlats  in  från  tidigare  forskning  runt
skillnader i  gång mellan män och kvinnor för att bygga en bas att arbeta ifrån. Då dessa
forskningsartiklar visat att lite behövs för att identifiera kön på gående personer utformades
animationerna enhetligt med de resultaten för att undgå stereotypa och överdrivna rörelser.
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För  att  motverka  att  annat  än  könskodningen  skapar  en  dissonans  mellan  karaktärens
utseende och rörelser utformades även gångcyklerna med en viss ålder i åtanke. Montepare
och Zebrowitz-McArthur studie på gångstilar och hur de skilde sig mellan personer av olika
åldrar (1988) var därför inkluderat i materialet som låg till grund för detta arbete. De tittade
inte på skillnad mellan kön utan ålder när det kom till de faktorer de undersökte vilket var
glädje/lycka, kraft/makt, bakåtlutning m.fl. (Montepare, Zebrowitz-McArthur 1988, s. 551).
Då åldersskillnad i  gångstilar  kan vara en möjlig faktor som kommer påverka resultatet i
undersökningen gjordes försök att motverka detta.

3.1.2  Undersökningsmetod

Denna undersökning använde en kvalitativ undersökningsmetod då det inte var mängd av
statistik som var av störst intresse utan en grundligare insikt och förståelse för varför spelare
föredrar en typ av rörelsemönster över en annan. Studien sökte inte efter redan definierade
variabler utan ämnade att samla in information om personliga uppfattningar av rörelser och
därför  passade  inte  en  kvantitativ  undersökningsmetod  för  detta  arbete.  En  sådan
undersökning bör fokusera mer på data som kvantifieras i form av siffror eller dylikt (Østbye,
Knapskog, Helland & Larsen 2003, s. 157). För att samla in information nyttjades därför en
semistrukturerad intervju där artefakten användes för  att hjälpa till  att svara på arbetets
frågeställning. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att ställa följdfrågor vid behov då
informanterna kan komma med kommentarer som kan vara av intresse att får fördjupad
insikt it (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003, s. 103). Denna intervjumodell valdes då
ostrukturerade  intervjuer  gör  det  svårt  att  få  enhetliga  svar  angående  avataren  och
rörelsemönstren om det inte finns någon struktur i den och strukturerade intervjuer inte ger
frihet att ställa följdfrågor. Informanterna intervjuades en i taget, inte i grupp eftersom målet
med  undersökningen  var  att  identifiera  personliga  åsikter  och  en  gruppintervju  kunde
potentiellt göra att vissa deltagares åsikter inte kommer fram då de inte känner sig bekväma
i gruppen.

De personer  som eftersöktes  att  delta  i  studien  var  bekanta  med RPG genren och  spel
eftersom  de  har  en  bättre  förståelse  för  hur  karaktären  ska  representera  dem  i  detta
sammanhang. Informanternas kunskap om animation behövde variera då personer med mer
kunskap om animation  kan  lättare  identifiera  vad  de  inte  gillar  i  animationerna,  medan
personer som inte besitter samma kunskap kan bidra med insikt i hur den genomsnittliga
spelaren  upplever  dem.  Arbetet  hade  för  avsikt  att  genomföra  sex  intervjuer  med
uppdelningen tre män och tre kvinnor då det ger en jämn fördelning av personer av båda
könen.

Innan  intervjuerna  förklarades  för  informanterna  vad  undersökningen  handlade  om,  de
informerades om möjlighet att avbryta intervjun samt att all information som delades skulle
vara anonym. Utöver detta bads informanterna om tillåtelse att spela in intervjun, i samband
med  detta  nämnde  intervjuledaren  hur  dessa  inspelningar  kunde  komma  att  användas.
Denna information var viktig för informanterna att veta på grund av etiska skäl i enlighet
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med konfidentialitetskravet (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003, s. 127) som betyder
att informanternas integritet och identitet skyddas.

3.1.3  Upplägg

Då arbetet utgick ifrån två olika karaktärer som skulle undersökas är  det fördelaktigt  att
informanterna får ta del av de olika karaktärerna i olika ordning. Två kvinnor och en man fick
ta del av den kvinnliga karaktärens gångcykler först.  De resterande informanterna fick då
först  se  den  manliga  och  sedan  den  kvinnliga.  Detta  gjordes  eftersom  den  ordningen
informanterna ser karaktärerna i kan påverka hur de uppfattar animationerna i relation till
den andra karaktären och på detta sätt påverkas informationen från båda karaktärerna lika
mycket. Efter att informanten fick ta del av båda karaktärerna och alla animationer, hölls en
intervju med dem om valet och hur rörelsen på denna karaktär upplevdes och hur de andra
gångcyklerna uppfattades i kombination med de olika karaktärerna. Något som undersöktes i
pilotstudien var om det är bättre att varje informant endast får ta del av en karaktär än båda.
Detta var ett beslut som togs baserat på hur mycket information som kunde samlas in och
hur  lång  tid  det  tog,  eftersom  en  längre  intervju  kan  vara  krävande  och  tröttsamt  för
deltagarna.
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4  Genomförande

För att undersöka vikten av animation i spel skapades tre animationer som kunde visas upp
på två olika 3D-modeller. De tre animationerna var en feminin, maskulin, och en könsneutral,
3D-modellerna bestod av en kvinnlig modell  och en manlig. Detta resulterade i  sex olika
kombinationer av modell och animation vilka kommer att benämnas enligt följande struktur
i arbetet:

3D-Modeller De tre gångcyklerna som appliceras på modellerna

Kvinnlig 3D-modellerad 
spelkaraktär:

Kvinnlig/Feminin (K/F) Kvinnlig/Neutral
(K/N)

Kvinnlig/Maskulin
(K/M)

Manlig 3D-modellerad 
spelkaraktär:

Manlig/Feminin (M/F) Manlig/Neutral
(M/N)

Manlig/Maskulin
(M/M)

4.1  Arbetsprocess och grafisk stil

Det digitala skelettet (rigg) som användes till arbetet kunde skifta mellan manlig kropp och
kvinnlig kropp, detta underlättade processen då animationerna låg på skelettet och inte på
modellen så animationerna behövde inte flyttas mellan karaktärer senare. 3D-modellerna
som  gestaltades  är  vuxna  personer  och  har  en  cartoonig  stil  vilket  påverkar  hur
animationerna  utformats  då  ett  stort  fokus  på  realism  inte  var  passande  eftersom  det
potentiellt kunde bli en störande faktor att det såg för realistiskt ut gentemot modellen. På
grund  av  detta  överdrevs  rörelserna  till  viss  del  för  att  passa  den  cartooniga  stilen  på
karaktärerna.

Arbetsprocessen inleddes med att  bestämma vilka rörelseegenskaper som arbetet utgick
ifrån i  de tre animationerna. Detta gjorde att arbetet utfördes konsekvent mellan de tre
animationerna.  Tabell 1 visar vilka faktorer som fokuserades mest på och hur de justerats
mellan animationerna. Höftsvingen var oförändrad mellan den manliga och den neutrala då
studierna inte kommenterat på manlig höftsving, dessutom var axelrotationen oförändrad
mellan den feminina och neutrala animationen av samma anledning.

De  andra  gångcyklerna  utvecklades  senare  på  animationslager  ovanpå  den  könsneutrala
gångcykeln. På ett animationslager kan rörelser göras större, mindre, eller förskjutas genom

Tabell 1: Animation\Rörelseskillnader. 1= mindre än neutral, 2=neutral, 3=större än neutral.
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att lägga till keyframes på det lagret vilket inte påverkar den animation som finns på lagret
under. Detta betyder att när man gör ett lager osynligt tar man bort de rörelser som skapats
på det lagret och endast de rörelser som finns i grunden syns. Det här arbetssätt nyttjades
då det är lättare att kontrollera att alla animationer har samma timing och rörelser utan att
behöva göra om grunden för varje gångcykel.

De 3D-modeller som valts för detta arbete är i cartoonig stil vilket gjorde att animationerna
behövde anpassas till denna stil eftersom en realistisk animation på cartooniga karaktärer
kunde skapa en dissonans som påverkar informanternas uppfattning av dem. 3D-modellerna
som användes kommer från en rigg som heter Mike and Tina Character Rig 2.8.0 for Maya
som kan hittas  på webbsidan highend3d.com/maya.  Den här  riggen har  möjligheten att
ändra  karaktärens  kön  genom  ett  knapptryck,  den  modellen  som  ersätter  den  tidigare
använder samma rigg som även behåller alla animationer som applicerats på den. Detta
gjorde riggen optimal för arbetet eftersom det  underlättar animationsarbetet då det gav
möjligheten att under utformningen av gångcyklerna byta mellan karaktärerna och se hur
animationerna fungerade på båda könen. Både den manliga och den kvinnliga karaktären
hade smala ben och armar vilket var en del som behövde has i åtanke när animationerna
skapades eftersom rörelserna behövde upplevas lätta då en tyngd kan ge en känsla av att
karaktärerna är tunga och muskulösa vilket de inte såg ut att vara.

Figur 2:  Den manliga och kvinnliga 3D-
modellerna som användes.

12



4.2  Designval i relation till den neutrala gångcykeln

För att  animationerna skulle bli så enhetliga som möjligt i längd och timing skapades den
könsneutrala gångcykeln först, detta eftersom de andra animationerna var tänkta att baseras
på  den.  Eftersom riggen som användes  för  arbetet  inte  kunde  skifta  till  en  könsneutral
modell  börjades  animationsarbetet  på  den manliga  modellen,  men under  arbetets  gång
skiftades  modellen  mellan  den  manliga  och  kvinnliga  kroppen  för  att  undvika  att
animationen  anpassats  till  endast  en  av  dem.  Det  här  arbetssättet  underlättade
utformningen av den könsneutrala gångcykeln och hjälpte till att identifiera feminina eller
maskulina rörelser när de visades på den andra modellen. De områden som visade störst
problem i  att  utformas könsneutralt  var  höftrörelser  och axelrörelser,  då dessa områden
uppmärksammats i  tidigare forskning som grund till  könsidentifikation i  gångrörelser blev
det lättare att identifiera problem. Då arbetet påbörjades på den manliga modellen visade
det sig att  den animationen såg maskulin ut på den kvinnliga karaktären då axelrörelser
anpassats  till  en manlig  modell.  Stora axelrörelser  som identifierats  av  flera artiklar  som
maskulina rörelser (Cho, Park & Kwon 2003) vilket ledde till problemet att denna gångcykel
upplevdes  maskulin  på  den  kvinnliga  3D-modellen.  Detta  justerades  och  sedan  när
animationen visades på den manliga modellen såg den fortfarande ut  att  passa till  den.
Denna process upprepades under hela utformningen av den könsneutrala gångcykeln och
andra problem som stora höftrörelser som gjorde att animationen såg feminin ut när den
visades på den manliga 3D-modellen justerades, även denna detalj var lätt att identifiera då
detta  påpekats  vara  en  feminin  rörelseegenskap  (Mather  &  Murdoch  1994).  När  den
könsneutrala gångcykeln animerats till  en tillräckligt hög nivå för att stå till grund till den
feminina och maskulina gången skapades två animationslager som låg över den neutrala.

4.3  Designval i relation till den maskulina gångcykeln

Li et al (2008) identifierade egenskaper som bidrar till god könsigenkänning, några av dessa
var ben, armar, och överkroppens lutning. Flertal studier identifierade att mäns axelrörelser
generellt är större än kvinnors (Mather & Murdoch 1994) detta tycks bero på att män har
bredare axlar men samma rotation vilket leder till att rörelsen upplevs större (Cho, Park &
Kwon  2003).  För  att  fånga  upplevelsen  att  den  maskulina  animationen  hade  större
axelrörelser trots att de olika 3D-modellerna hade lika breda axlar ökades axelrotationen på
gångcykeln. Då inga av texterna uppmärksammade höftrörelser i mäns gång utan endast tog
upp att kvinnliga höftrörelser är större ändrades inte dessa rörelser mellan den maskulina
och den neutrala gångcykeln. Fötternas position och rörelse diskuterades av Cho, Park och
Kwon (2003) då de manliga gående personerna hade bredare steg och längre steglängd än
de  kvinnliga  gående  personerna.  Detta  lades  in  på  den maskulina  gångcykeln  i  form av
bredare fot positionering och längre steglängd. Den stora steglängden ledde även till  en
ökad rörelse  upp och ned (y-leds rörelse)  i  kroppen,  vilket  även visats  i  studier  vara en
definierande rörelseegenskap hos manliga gångstilar  (Cho,  Park & Kwon 2003).  Den sista
egenskapen som påverkade den maskulina gångcykeln var överkroppens lutning vilket enligt
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de figurer som kan ses i Li et al (2008, s. 151) tyder på en mer framåtlutad posering hos män
(fig.3).  Dessa figurer är en sammanställning av flera gående personers siluetter och visar
alltså ett medelvärde av gångstilar från män och kvinnor.

4.4  Designval i relation till den feminina gångcykeln

Den feminina gångcykelns axelrörelser utformades så att de skulle upplevas mindre än den
neutrala  och  den  maskulina  då  kvinnors  axlar  inte  är  lika  breda  som  mäns  (Mather  &
Murdoch 1994) vilket leder till att deras axelrörelser upplevs vara mindre än mäns. Denna
gångcykeln  fick  större  höftsving  då  detta  identifierats  som  en  kvinnlig  rörelseegenskap
(Mather & Murdoch 1994). Fotbredden och steglängden minskades till den här animationen
eftersom  breda  fotpositioner  och  stora  steglängder  identifierats  som  maskulina
rörelseegenskaper  i  gångstilar  (Cho,  Park  &  Kwon  2003).  Den  minskade  steglängden
utformades  först  på  grund  av  ett  problem  när  kroppens  upp  och  ned  rörelse  i  y-led
minskades och fötterna miste kontakt med underlaget i  extremposeringarna. Däremot är
den minskade steglängden en egenskap som identifierats av Cho, Park och Kwon (2003) som
en feminin rörelseegenskap. Den minskade y-leds rörelsen är en egenskap som Saunders et
al (Saunders et al 1953, se Cutting 1978) påpekade sker naturligt i kombination med kvinnors
bredare  höftrörelser.  Den  feminina  gångcykeln  är  även  rakare  i  ryggen  och  mindre
framåtlutad än den maskulina gångcykeln vilket är utformat efter den bild från Li et al (2008)
som visas i figur 3. Utöver överkroppens lutning har den feminina gångcykeln en lutning i
bäckenben som även denna kan ses i figur 3 men är även en egenskap som identifierats av
(Cho, Park & Kwon 2003, s. 148) som en feminin egenskap.

4.5  Den färdiga artefakten och en reflektion kring utförandet

Arbetet  resulterade  i  sex  kombinationer  av  3D-modell  och  animation.  De  olika
kombinationerna  kan  ses  i  figur  4  och  5  nedan.  Animationerna  som  utformades  på

Figur  3: Från  Li  et  al  (2008,  s.  151) manlig  siluett  till
vänster, kvinnlig siluett till höger
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karaktärerna är i en stil som är närmare cartoon än realistisk skapades med det i åtanke och
därför överdrevs skillnaderna mellan maskulin och feminin gång mer än vad den insamlade
datan antydde fanns i verkligheten. Den neutrala gångcykeln har animerats så att feminina
och  maskulina  rörelseegenskaper  neutraliserats.  Den  feminina  gångcykeln  har  större
höftrörelser  och  mindre  axelrörelser  än  den  maskulina  gångcykeln.  Den  maskulina
gångcykeln har även bredare steg, större steglängd och större rörelse i y-led.  Då kvinnors
bäckenben lutning visades vara större än mäns (Cho, Park & Kwon 2003, s. 148) har även
detta inkluderats i animationerna för att framhäva en mer feminin gång.

Av  de  åldersrelaterade  gångegenskaperna  som  nämnts  av  Montepare  och  Zebrowitz-
McArthur (1994) fokuserades det mest på armrörelser och steglängd i animationsarbetet.
Eftersom modellerna som användes var vuxna som har mindre armrörelser och generellt
kortare steglängd än yngre personer utformades animationerna med detta i åtanke.

Nedan finns bildexempel  ifrån de olika gångcyklerna och hur de såg ut  på karaktärerna.
Bilderna är  tagna ifrån samma delar  av  animationerna för  att  tydligare  visa skillnaderna
mellan de olika rörelserna och hur de såg ut.

Figur 4: De tre gångcyklerna på den kvinnliga 3D-modellen
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Då 3D-modellerna inte var lika realistiska som de flesta karaktärer i västerländska RPG-spel
fanns det en risk att informanterna inte upplever dem som trovärdiga spelbara karaktärer.
Denna faktor var svår att avgöra hur den kunde påverka studien, det kunde möjligen lett till
resultat som inte stämmer in på hur informanterna faktiskt påverkas av animationer i spel.
Ett annat problem bundet till den grafiska stilen på 3D-modellerna var att animationerna
utformats med deras cartooniga stil i åtanke vilket ledde till att rörelserna överdrivits, detta
riskerade att bli distraherande om de överdrivits för mycket. Studier har visat att människor
har lätt att identifiera kön baserat på gångstil fast skillnaderna mellan hur män och kvinnor
går är små (Mather & Murdoch 1994) vilket gör att  en överdrift av de olika könskodade
rörelseegenskaperna  kan  leda  till  att  de  blir  för  stora  och  informanterna  upplever
animationerna mindre passande på grund av det.

Den kvinnliga modellen hade mer hår än den manliga modellen vilket var en faktor som Li et
al  (2008) pekade ut som en del  som hjälpte  till  i  könsidentifieringen av gångcykler.  Den
studien utfördes på siluetter vilket ledde till att formen på de gående personerna påverkade
resultatet. Detta är troligtvis inte ett problem i den här studien eftersom målet är inte att
visa animationerna på könsneutrala karaktärer utan vilken rörelse som passar bäst till vilken
karaktär.  Däremot  kan  formerna  på  karaktärerna  påverka  hur  informanterna  upplever
rörelserna olika på karaktärerna och möjligtvis inte märker att det är samma animationer
som båda karaktärerna går i.

Figur 5: De tre gångcyklerna på den manliga 3D-modellen

16



5  Utvärdering

Då arbetets syfte var att undersöka hur viktig karaktärs animation är för spelare valdes en
kvalitativ  undersökningsmetod,  detta  eftersom  arbetet  söker  efter  spelares  åsikter  och
reflektioner  runt  spel  vilket  inte  passar  en  kvantitativ  studie.  Här  nedan  kommer
undersökningens resultat att redovisas, men först så presenteras undersökningens upplägg.

5.1  Presentation av undersökning

Innan  intervjun  påbörjades  fick  informanterna  information  om  vad  undersökningen
handlade om. Att frågeställningen av arbetet handlade om dissonans mellan utseende och
rörelse  delades  inte  med  informanterna  utan  de  fick  endast  veta  att  det  handlade  om
animationer till spelbara karaktärer i RPG-spel. Detta gjordes för att informanternas svar inte
skulle  ledas  in  på  att  diskutera  könskodning  i  gångcyklerna  eftersom  den  riktiga
frågeställningen handlar om hur viktigt det är för spelare att rörelserna stämmer överens
med hur karaktären ser ut. Informanterna försäkrades även om att deras svar skulle behållas
anonyma men att citat från intervjun kunde komma att användas och att inspelningen inte
kommer att lyssnas på av någon annan än intervjuledaren.

Under  intervjun  fick  informanterna  utrymme  att  diskutera  i  den  utsträckning  som  föll
naturligt  för  dem  vilket  ledde  till  reflektion  i  olika  mängd,  denna  skillnad  i  information
motverkades dock  genom att  ställa  fler  följdfrågor  till  den informant  som denna typ  av
reflektion inte kom självmant.

Intervjun var strukturerade på detta vis:

1. Visning av gångcyklar på ena 3D-modellen. Informanten väljer en av tre animationer
som de tycker passar bäst på modellen och får diskutera varför detta val gjorts och
vad det är som gör att de andra gångcyklerna inte fungerar lika bra.

2. Visning  av  gångcyklar  på  den  andra  3D-modellen.  Informanten  väljer  en  av  tre
animationer som de tycker passar bäst på modellen och får diskutera varför detta val
gjorts och vad det är som gör att de andra cyklerna inte fungerar lika bra.

3. Visning  av  gångcyklarna  på  båda  3D-modellerna.  Informanten  väljer  en  av  tre
animationer som de tycker passar bra till  båda och får  diskutera varför  detta val
gjorts och vad det är som gör att de andra cyklerna inte fungerar lika bra.

Animationerna var namngivna Video 1, Video 2, och Video 3. Video 1 var den könsneutrala
gångcykeln, Video 2 var den feminina gångcykeln, och Video 3 var den maskulina gångcykeln.
Detta gjordes för att informanterna inte skulle bli påverkade av vad animationerna kallades
när de valde animation till 3D-modellerna.
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5.1.1  Pilotstudie

Det som var viktigast  att  fastställa under pilotstudien var  vilket upplägg av intervju som
fungerade bäst. Därför förbereddes två olika intervju-upplägg där ena upplägget utfördes i
enlighet med det som beskrivits tidigare och den andra var en kortare version av denna. I
den version som valdes bort fick informanten välja passande animation till  endast en av
modellerna innan hen valde passande animation till  båda. Detta upplägg testades då det
fanns misstankar att intervjuerna skulle bli långdragna vilket kan leda till att informanterna
blir trötta och tappar intresse. Pilotstudien visade att informanterna inte tappade intresse,
och  längden  på  intervjun  fungerade  bra,  därför  valdes  det  att  visa  alla  versioner  av
animationerna för informanterna.

Under  pilotstudien kom det  snabbt  fram att  vissa  av  animationerna hade  kvalitéer  som
upplevdes störande till  en sådan nivå att  det blev distraherande och valet  av  animation
påverkades  tydligt.  Detta  ledde  till  att  animationerna justerades  till  intervju  två  för  att
undvika att samma problem uppstod och för att få en tydligare bild av hur svaren kan tänkas
bli. Utöver detta var en informant inte benägen att reflektera och analysera sina val av sig
själv och följdfrågor behövdes ställas för att få ut mer information, på grund av detta gick
denna intervju snabbt och begränsat med data hade samlats in.

Den  andra  intervjun  i  pilotstudien  som  hade  samma  struktur  som  nuvarande  upplägg
utfördes med en informant som mer naturligt diskuterade sina val  och reflekterade över
dem utan att följdfrågor behövde ställas. Informanten nämnde själv erfarenhet av upplevd
dissonans mellan animation och karaktärsrörelse utan att bli direkt frågad om det. Den här
intervjun tog som väntat längre tid att gå igenom men resulterade i  mer data och högre
kvalité av den.

Utifrån denna pilotstudien justerades intervjufrågorna till hur de såg ut vid intervjuerna (Se
Appendix A och B), detta gjordes eftersom Informant 1 visade att alla informanter inte kan
förväntas att lika lätt förklara och reflektera över sina val som Informant 2. Frågorna har
därför förberetts för att hjälpa informanter att utveckla sina tankar och åsikter till en sådan
nivå som ger tillräckligt med data för att dra slutsatser ifrån. Utöver strukturella justeringar
till intervjun har även animationerna ändrats baserat på kommentarer från informanterna
som visade att det fanns animationsproblem som påverkade valet. 

Alla  kommentarer  om  rörelserna  ledde  inte  till  en  justering  eftersom  vissa  var  mer
åsiktsbaserade än faktabaserade. Alla kommentarer om rörelserna blev därför sorterade in i
grupperna åsiktsbaserad och teknisktbaserad där kommentarer som föll i den andra gruppen
var  mer  trolig  att  leda  till  en  justering  i  animationerna.  Utöver  detta  bedömdes
kommentarerna även på om de lett till en negativ påverkning av resultatet. Sådan påverkan
kunde visas i svar på andra frågor och val som gjordes av informanten t.ex. sa informant två
att den maskulina gångcykeln gjorde att  den kvinnliga modell  såg ut att  den försökte se
”cool” ut, men denna gångcykeln valdes ändå som den animation som skulle fungera på
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båda karaktärerna. Den kommentaren ledde därför inte till en justering eftersom det inte
gjorde att animationen direkt valdes bort på grund av detta.

5.1.2  Informanterna

Urvalet  av  informanter  blev  genom ett  bekvämlighetsurval  och  det  slutade  med att  sex
personer deltog i studien. Informanterna fick först svara på ett antal kontrollfrågor i form av
en kort enkät som kan ses i appendix A. Av de informanter som deltog hade alla erfarenhet
av spel i den västerländska RPG-genren och alla spelade datorspel flera gånger i veckan till
dagligen.  Endast två av informanterna hade erfarenhet av animation genom arbete eller
studier. I tabell  2 kan en sammanfattning av informanternas svar på kontrollfrågorna ses.
Den sista kontrollfrågan fick informanterna svara på vid ett senare tillfälle när intervjuerna
sammanställts  och  det  visade  sig  vara  av  potentiell  relevans  att  samla  in  mer  data  om
informanternas val av kön i spel då detta kan ha påverkat deras svar och resonemang.

Tabell 2: Överblick av informanterna

Informant 1 2 3 4 5 6

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man

Ålder 18-24 18-24 18-24 25-30 18-24 25-30

Spelvana Dagligen Flera ggr i 
veckan

Dagligen Flera ggr i 
veckan

Dagligen Dagligen

1a-/3e- 
personspel

Lika mycket Lika mycket 3e-
personspel

3e-
personspel

Lika mycket 1a-
personspel

Animations
erfarenhet

Nej Nej Ja Nej Nej Ja

Val av kön 
till spelbara 
karaktärer

Kvinna Kvinna Kvinna Båda kön 
lika ofta

Kvinna Båda kön 
lika ofta

5.2  Resultat

Då en stor del av intervjun var centrerad runt informanternas uppfattning av animation i de
spel  de  vanligen  spelar  ledde  detta  naturligt  till  längre  svar  då  de  resonerade  och
reflekterade  över  deras  spelvanor.  Följande  underkapitel  kommer  först  att  sammanfatta
informanternas val av gångcykel till  de olika 3D-modellerna för att senare gå in på deras
resonemang och reflektioner.
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5.2.1  Resultat – Val av animation

Under intervjuerna fick informanterna se 3D-modellerna i olika ordning för att förhindra att
ordningsföljden skulle påverka slutresultaten. Två av de manliga informanterna och en av de
kvinnliga informanterna fick se den manliga modellen först för att sedan se animationerna
på den kvinnliga modellen. Övriga informanter fick se 3D-modellerna i motsatt ordning. De
olika gångcyklarna var namngivna Video 1, Video 2, och Video 3 för att namngivningen av
dem inte skulle påverka resultatet. Video 1 var den neutrala, Video 2 var den feminina, och
Video 3 var den maskulina gångcykeln. I text och tabeller kallas de olika gångcyklarna efter
den könskodning de hade för att förbättra läsbarheten.

Nedan redovisas en sammanställning av de första frågorna i intervjun. Intervjun som helhet
kan ses i Appendix C.

Tabell 3: Val av animation till den kvinnliga modellen

Vad gjorde att du valde den här animationen till den här karaktären?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Den känns mer kontrollerad, hon svänger inte med armarna lika 
mycket och de är närmre kroppen.

2 Neutrala Den hade mindre höftrörelser.

3 Feminina Höftens rörelser passar bra, antagligen för att det är en kvinnlig 
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karaktär

4 Feminina Den ser kul ut, hon rör så mycket på höfterna vilket inte syns lika 
mycket i de andra.

5 Feminina Baserat på hennes ansiktsuttryck fungerar den bättre. 
Överkroppen känns mer naturlig, hon ser bestämd och självsäker
ut.

6 Feminina Den känns mer feminin ut i höftrörelserna som kvinnor gör mer 
än män.

Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Den neutrala ser mer clunky ut på den kvinnliga karaktären. 
Höfterna rör sig inte på ett så smidigt sätt. Den maskulina hade för 
stora rörelser som inte passar.

2 Neutrala Den feminina rörde höfterna på ett för sensuellt sätt och 
karaktären ser inte särskilt sensuell ut. Den maskulina känns väldigt
annorlunda mot de andra.

3 Feminina I den maskulina rörde hon för mycket på axlarna. Den neutrala 
känns för stel, det finns lite höftrörelse men den är inte densamma 
som i den feminina.

4 Feminina Den maskulina hade inte samma comic effect (som på den manliga 
karaktären). Den neutrala är inte lika intressant.

5 Feminina Den neutrala såg inte lika naturlig ut. Hon känns stel i överkroppen 
och guppar ganska mycket. Hon känns lite macho i den maskulina 
och baserat på klädstil och uttryck passar inte det.

6 Feminina Den maskulina är för överdriven och den neutrala är för stel.

De flesta informanter visade en preferens för den feminina gångcykeln till den kvinnliga 
modellen. Den enda informanten som föredrog den könsneutrala gångcykeln var en av de 

21



kvinnliga informanterna som valde den neutrala gångcykeln då den hade mindre höftrörelser
än den feminina gångcykeln.

Tabell 4: Val av animation till den manliga modellen

Vad gjorde att du valde den här animationen till den här karaktären?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Han gick för snabbt it den maskulina och han kändes mer som en 
lugn kille. Han har vardagliga kläder, inget sticker ut, han ser ut som
en lugn person. En lugn gångstil passar bättre

2 Neutrala Den neutrala känns tung. Han känns som en person som inte är 
tung men en som känner sig tung.

3 Feminina Den manliga rör inte lika mycket på höfterna. Den har mer 
axelrörelser som ger mer liv till animationen.

4 Feminina Den var skitkul. Mycket roligare än de andra. Han får mer liv, mer 
karaktär, han känns mer som en person än i den neutrala.
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5 Feminina Den känns mer neutral. Han vickar lite på höfterna men det syntes 
inte lika mycket som på den kvinnliga karaktären. Det är inte för att
den känns neutral som jag skulle välja den, utan för att jag kan 
förknippa mig mer med den.

6 Feminina Den neutrala fungerar i helhet bättre. Det finns mindre 
höftanimation i den vilket passar en manlig karaktär bättre.

Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Axeln i den maskulina känns framtvingad när han går. När någon 
rör sig så mycket på axelns känns de väldigt kaxiga och han känns 
inte så kaxig. Den feminina har för stora höftrörelser som inte 
passar honom.

2 Neutrala Den feminina känns mer flytande på ett sätt som jag inte får 
intrycket av att han är. Den maskulina känns inte lika annorlunda 
längre, troligtvis för att det är en man som går nu, men den känns 
så självsäker och jag känner folk som går så där och dom ser inte ut
som han.

3 Feminina Den feminina känns mer som en feminin gång, känns som om den 
inte skulle passa honom. Den har inte så mycket axelrörelser som 
är mer typiskt manligt. Den neutrala känns stelare, kanske för att 
det är mindre rörelser i axlar och höfter.

4 Feminina De andra är inte lika roliga och intressanta som den manliga.

5 Feminina Den feminina känns som om karaktären är gay och om jag skulle 
spela karaktären skulle jag föredra att spela något jag kan förknippa
mig med. Den  maskulina känns som om karaktären försöker vara 
cool fast det syns att han inte är det och då känns det bekvämast 
att spela med den neutrala. Den feminina ser ut som han är gay, för
han svänger väldigt mycket på höfterna, det blir lite mer den 
stereotypiska bilden. Alla animationer skulle fungera, det beror på 
karaktärens personlighet.

6 Feminina Den maskulina känns för överdriven, armarna och benen rör sig så 
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mycket. Karaktären ser bättre ut i den neutrala men går bättre i 
den feminina. Den feminina känns mer smooth i benens rörelse. 
Höften känns mer naturlig men det blir ett veck vid benen som ser 
konstigt ut. Jag tror att personligheten spelar roll, om man skulle 
ha en tuff karaktär skulle inte video 3 fungera den skulle passa 
bättre till en goofy karaktär.

Till den manliga gångcykeln föredrog informanterna den neutrala gångcykeln med undantag 
för två informanter. Den ena informanten valde den maskulina gångcykeln då den upplevdes 
rolig och gav karaktären personlighet medan den andra informanten valde den maskulina 
gångcykeln då den upplevdes maskulin och därför ansågs passa den manliga modellen. Båda 
informanterna som valde den gångcykeln kommenterade att karaktären såg ut att ha mer liv 
i den.

Tabell 5: Val av animation till båda modellerna
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Vad gjorde att du valde den här animationen till båda karaktärerna?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Den feminina har mjukare rörelser

2 Feminina Den feminina känns mer naturlig, den känns mer feminin men 
passar bättre till båda karaktärerna. Den manliga karaktären känns 
inte mer feminint fast han går på ett mer feminint sätt.

3 Neutrala Den neutrala känns mycket neutralare än de andra.

4 Feminina Den feminina är ganska rolig till båda karaktärerna. Den feminina 
fungerar rätt så bra på den manliga karaktären och den fungerar 
bra på den kvinnliga. Den feminina har mer liv i sig i jämförelse 
med den neutrala.

5

Feminina

Den feminina kändes mer naturlig. Om man tittar på hennes 
hållning och ansiktsuttryck passar det, om man kollar på honom 
passar det honom också.

6 Neutrala Den neutrala känns som om den passar bäst till båda två, den 
känns mer naturlig till båda karaktärerna.
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Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Informant Valda
animation

Svar

1 Feminina Den neutrala känns basic, något man kunde se i ett mobilspel. Om 
jag skulle haft ett spel skulle jag välja den feminina för det känns 
som om alla gör en gångcykel som den neutrala. Den är väldigt 
clunky och basic. När jag ser båda karaktärerna ser jag den manliga
karaktären har samma problem som den kvinnliga karaktären, att 
högerhöften dras in och ut i den neutrala. Det ser onaturligt ut. 
Den maskulina känns som om den har väldigt stora steg och går 
snabbt.

2 Feminina Den maskulina gångcykeln känns som en outlier, den påminner mig
om Dragon Age: Inquisition då alla går så här i vissa cutscenes, och 
då märks skillnaderna mellan könen vilket jag kan tycka att det gör 
här också. Den neutrala känns plötsligt blockig när jag ser båda två 
gå sida vid sida. När jag ser dem var för sig känns den neutrala okej,
men när jag ser dem tillsammans känns det inte som den gång jag 
skulle ha valt.

3 Neutrala Den feminina skulle kunna gå till båda karaktärerna men det är inte
så de flesta män går. Den maskulina har för stora axelrörelser, 
kvinnor brukar generellt ha mindre axlar så de framträder inte lika 
mycket.

4 Feminina Den maskulina fungerar för den manliga karaktären men inte den 
kvinnliga. Den neutral känns väldigt stel i hur den rör sig, inte så 
mycket purpose, känns lite död nästan

5

Feminina

Den neutrala passar mannen bättre än kvinnan. Den känns 
aggressivare. Gångstilen i den maskulina känns för aggressiv för 
deras ansiktsuttryck. Om de skulle se mer arga ut skulle det se ut 
som att de var förbannade på nån, att de ska göra nått.

6 Neutrala Det blir ett konstigt veck i benet vid höften i den feminina och den 
maskulina gångcykeln.

När informanterna fick välja en gångcykel som skulle passa till båda karaktärerna valde de 
flesta den feminina gångcykeln. Flera resonerade att den neutrala gångcykeln upplevdes stel 
i jämförelse och även om den animationen upplevdes mer feminin av några av dessa tyckte 
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de att den ändå fungerade på den manliga modellen. De två informanter som valde den 
neutrala gångcykeln hade båda erfarenhet av animation och båda påpekade att den 
feminina gångcykeln inte passade den manliga karaktären då den ansågs vara för feminin för 
den.

5.2.2  Resultat – Fördjupande intervjufrågor

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av de djupgående frågorna i intervjuerna.
Det som är skrivet i fetstil inom parenteser är följdfrågor som ställts. Intervjuerna som helhet
kan ses i Appendix C.

Informant Brukar du titta på animationer i spel?

1 Ja, jag spelar Warframe som är tredjepersonsperspektiv, och de har fina 
designer så man tittar på karaktärerna mycket. Då blir animationerna en 
väldigt stor grej. Det kan komma glitchar och det kan bli jättekul med 
animationer när de fastnar. I Warframe kan man välja animationssets och 
när jag spelar andra spel ser jag att de ofta har samma animationer till alla 
karaktärer så alla rör sig likadant och det känns riktigt tråkigt när man 
spelar spel som inte har unika animationer.

2 Jag brukar märka animationer till viss del. Jag spelar mycket Dragon Age, 
nu har jag spelat om dom spelen så jag tänker lite mer på det då. Spring 
animationerna är väldigt annorlunda, kvinnor ser ut som om dom joggar, 
armarna är nära kroppen, det ser verkligen ut som om de joggar i ett lugnt 
tempo. Medan männen lutar sig framåt och armarna rör sig mer som om 
de verkligen springer. I andra spel är det som om kvinnor har löjligt vid höft
animation. I tredje spelet går de också väldigt annorlunda, männen går 
lutade framåt den ser ungefär ut som video 3 här, medans kvinnornas 
animation är... fötterna precis framför varandra, men de får den manliga 
gaiten och då märker man att ”så där brukar vi inte se kvinnorna gå.”

3 Till en viss del, för det mesta brukar jag vara mer uppmärksam på det som 
händer runt omkring mig, men ser jag att min karaktär rör sig väldigt stelt 
eller annorlunda då dras min uppmärksamhet till det. Ibland tänker jag på 
om animationerna inte passar, till exempel känns det ofta som de flesta 
kvinnliga karaktärerna rör sig mycket femininare och de ser inte lika starka 
ut som de manliga karaktärerna. De rör sig väldigt mycket i höfterna de har
mindre axlar och det märker man när man stannar upp och tittar på 
karaktären.

4 Jag brukar inte tänka så mycket på animationer i sig, mer spelet som 
helhet. Hur väl det fungerar ihop med resten av världen, fungerar det här 
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med den här karaktären, vad portrayar det här för typ av känsla. Så det är 
ingenting jag aktivt tänker på typ ”den här animationen är så snygg av de 
här anledningarna”. Utan det är mer det här fungerar väldigt bra för det 
visar hastighet eller hopp.

5 Ja, jag märker direkt när animationerna inte passar. Jag lägger märke till 
om animationerna inte passar miljön och kvalitén till resten av spelet. Det 
är mer situationsmässigt än hur de passar karaktärerna. Om en karaktär 
skulle ha en animation som vid första ögonkastet ser ut som att det inte 
passar och jag skulle spela det ett tag skulle jag känna att till slut får 
karaktären en personlighet från dens animation. (Så du tycker att 
animationerna påverkar din uppfattning av karaktärens personlighet?) Ja 
till viss del. Typ 50% påverkas av karaktärens animation. Så fort karaktären 
öppnar munnen är det resten.

6 Ja, det tycker jag nog. Just nu spelar jag mest skjutspel, och när man varit i 
militären vet man ändå hur det ser ut och hur man själv skulle agera, om 
man skulle göra en sån rörelse och känns det som att det här flyter inte på 
så tycker man att det kunde dom gjort bättre.

Informant Hur viktigt är det för dig att karaktärens rörelser passar dens utseende?

1 Unika animationer gör det roligare, sen ska man inte titta på karaktären 
hela tiden. Om jag var tvungen att välja mellan grafik och animation skulle 
jag välja animationer, jag vill känna mig kraftfull.

2 Det är ganska viktigt. Som i Dragon Age 2 och så väljer man att spela en 
kvinnlig Hawk och hon ska vara stark, kraftfull och har respekt, och ändå 
har de gjort att hon svingar höfterna så mycket att det märks och det känns
out of place. Det gjorde att det blev svårt att komma in i karaktären 
ordentligt när jag först spelade. Sen i Inquisition där kvinnorna får en 
mycket mer manliga sätt att gå på som är överdrivet som märks mest på 
kvinnor då drar det ifrån för kvinnor brukar inte gå så.

3 För det mesta är det viktigt. Jag spelar WoW och karaktärerna har inte så 
mycket personlighet så animationerna spelar inte så stor roll. Men sen 
finns det dem som har personlighet och då vill jag att det ska framträda i 
hur dom rör sig, om det är en blyg person så ska den kura ihop sig, se blyg 
ut. Är det en självsäker person ska den sträcka på sig och göra stora 
rörelser. Annars känns det som att de bara säger att ”den är så här” men de
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visar inte att det är så.

4 Ja, till någon nivå. Jag tror jag inte aktivt tänker på det, men det är nånting 
man märker genom karaktären. Vissa karaktärer har kanske inte dialog, det
ända dom speglar av sin personlighet är genom deras rörelser eller hur 
dom är. En karaktär som är långsam och har långsamma rörelser så förstår 
man att den kanske inte är så smidig.

5 Man märker i  spel  som använder samma animationer jag skulle föredra
unika animationer för unika karaktärer.

6 Det beror helt på spelet i stort sätt. Är det ett spel jag tycker om på grund 
av gameplay då är animationerna inte jätteviktigt egentligen, men det 
bidrar om animationerna är bättre, det blir ögongodis liksom. Det är 
egentligen inte jätteviktigt, men det beror på vad för krav man har på spel. 

Informant Skulle du föredra olika animationer till karaktärerna eller föredrar du en
som fungerar till båda?

1 Om man ändå lägger ner tid på att skapa olika karaktärer varför inte göra 
dom mer personliga, det är så mycket waste potential.

2 Om det är en animation till alla skulle jag föredra att den var mer neutral 
och inte baserad på personlighet. Den kommer antagligen vara mer 
manliga för många mer manliga saker uppfattas ofta neutralt. Jag har 
liksom inga problem med att det finns mer kvinnlig gång än manlig gång 
men den behöver inte vara på så olika sidor av spektrumet.

3 Jag skulle helst vilja att alla har unika animationer som passar till vem dom 
är och personlighet. Men jag kan förstå att de inte har tid att göra en 
specifik till varje, men då skulle jag vilja att om de har flera karaktärer och 
vissa kan röra sig på samma sätt skulle de kunna göra några variationer i 
alla fall. Så att en blyg person inte rör sig lika mycket som en självsäker 
person.

4 Har man animationer som fungerar väl behöver man inte ha flera olika. 
Börjar jag märka att alla har samma animationer får det liksom ingen 
karaktär. Om det är relevant för karaktären, om det känns som att den har 
ett annat uttryck därför är det viktigt. Man kan förstå karaktären genom 
animationen så som man kan förstå personer via kroppsspråk. Jag tycker 
man kan ha unika animationer men det är inget krav, är det relevant för 
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spelet, så ja, definitivt.

5 Jag skulle föredra unika animationer.

6 Jag vill nog ha unika animationer till varje karaktär, med tanke på hur man 
upplever karaktärer. En tuff karaktär ska inte ha samma rörelser som en 
töntig karaktär. Om man står i en grupp är det ingen som står likadant. Om 
man skulle ha fyra karaktärer som står bredvid varandra skulle det se 
väldigt North Korea. (Det känns verkligare att ha olika animationer?) Aa. 
Om man jämför med ett orealistiska spel som Fortnite som är mer lekfullt, 
cartoonig i grafiken. Där har de olika animationer. Karaktärerna känns, 
oavsett vad du väljer, annorlunda även om de kanske är likadana. Om de 
står bredvid varandra gör de inte allting samtidigt, de är ur synk men om 
de var i synk skulle det kännas onaturligt. Jag tror det räcker att 
animationerna är ur synk.

Informant Om ett spel har unika animationer för olika karaktärer, hur vill du att dom
ska vara utformade?

1 Det ska kännas som att karaktärerna faktiskt gör nått och att attackerna 
känns kraftfulla.

2 Jag skulle vilja att de var mer personliga eller mindre starka i könsrollerna, 
för kvinnorna är väldigt raka och tar mindre plats, medan männen är 
väldigt breda och tar mycket plats. Så att det är lite mindre skillnad i dem 
kanske.

3 Personlighet är viktigast, om de sträcker på sig, hukar sig, stora eller små 
rörelser. Sen kan det bero på hur kroppen är utformad, någon som har små
armar kanske inte rör sig lika mycket. Men jag tycker mer om att 
personligheten spelar roll än själva modellen.

4 För karaktärer som har ett annat uttryck ska man kunna förstå karaktären 
genom animationen.

5 Om jag själv skulle göra en karaktär skulle det vara kul att själv kunna välja 
animationer. Om det är en förutbestämd karaktär som passar en story vill 
jag att animationen ska vara förvald för den typ av personlighet som 
utvecklarna vill förmedla. Till exempel i GTA Online gör du en egen karaktär
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och du kan välja animation under spelets gång så det är inget permanent 
och det är ju kul. Där väljer jag en stil som jag tycker passar karaktären och 
ibland byter jag animation för skojs skull som om jag byter kläder, byter jag
animation till något som passar det, som typ en gangster, men jag byter 
ofta snabbt tillbaka.

6 Egentligen ska det vara det som spelaren känner för karaktären, men det är
ju svårt för skaparen att veta, så då får man ta det efter personligheten för 
det är väl där man får ta den grunden. ”Den här borde röra sig så här” och 
sen om någon inte tycker det är det väl kanske bara en i mängden. När jag 
ville läsa animation då kände man att det här är svårt med animation för 
det är så många små detaljer som gör skillnad.

5.3  Analys

Skillnader mellan de manliga och kvinnliga informanterna

Utifrån diskussioner med informanterna angående de olika gångcyklarna som visats och i
vilken utsträckning de tänker på animationer i spel uttryckte de kvinnliga informanterna att
de la märket till stereotypa feminina animationer och ofta i samband med att detta var en
negativ ofta störande del av de spel de spelade. Informant 2 nämnde spelserien Dragon Age,
och diskuterade då Dragon Age 2 (2010) och Dragon Age: Inquisiton (2014)  där det fanns
animationer som var utformade efter män och kvinnor. Informant 2 uttryckte ett missnöje i
hur  de  kvinnliga  gångcyklerna  i  dessa  spel  var  överdrivet  feminina  och  inte  passade
karaktären om man valde att spela vissa typer av karaktärer. Denna informant nämnde även
att det såg konstigt ut i vissa scener i Dragon Age 2 där kvinnliga karaktärer ibland går med
den maskulina gångcykeln vilket stod ut och såg konstigt ut.  Denna typ av diskussion runt
animation  i  spel  som  var  fokuserade  runt  skillnader  mellan  hur  kvinnliga  och  manliga
karaktärer  representeras  uppstod  inte  med  de  manliga  informanterna  men  alla
informanterna tyckte att animationer som är unika för karaktärer bör spegla karaktärens
personlighet i första hand och utseende i andra hand. Denna skillnad i hur män och kvinnor
ser på animationer kan möjligen uppstå då manliga karaktärer representeras i större mängd
och större omfång i spel än kvinnor, och de kvinnor som representeras görs det ofta genom
en mer stereotypiska drag (Skyen 2016).

Informanterna kunde ofta peka ut de rörelser som Cutting (1978) och de studier som nämnts
tidigare bekräftat vara könskodade rörelseegenskaper. De egenskaper som oftast pekades ut
var  just  de  feminina  höftrörelserna  i  den  feminina  gångcykeln  samt  de  maskulina
axelrörelserna  i  den  maskulina  gångcykeln.  Trots  att  det  fanns  små skillnader  i  rörelser
mellan den neutrala och den feminina gångcykeln uppfattades den feminina gångcykeln ofta
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mer feminin än  den neutrala,  precis  som Mather  och Murdoch (1994)  fann i  sin  studie
krävdes det alltså inga stora skillnader i rörelserna då informanterna visades vara observanta
och bra på att identifiera de feminina rörelserna. Informanter av båda könen identifierade de
feminina  rörelserna i  den  feminina  gångcykeln  och  de  kvinnliga  informanterna upplevde
denna typ av rörelser  störande i  en del  spel  eftersom de inte  nödvändigtvis  passar  alla
kvinnliga karaktärer. 

Animatörer och icke animatörer

Informant 3 och Informant 6 hade båda tidigare erfarenhet av animation i studier eller jobb
vilket  märktes  i  deras  svar  då  båda  var  mer  benägna  att  tolka  rörelserna  som specifikt
maskulina eller feminina. De hade lättare att precisera vilka rörelser som stod ut och hur de
tolkade  rörelserna.  Informant  3  sa  detta  angående  varför  den feminina  gångcykeln  inte
passade den manliga karaktären ”den har inte så mycket axelrörelser som är mer typiskt
manligt” medans Informant 6 sa detta om den feminina gångcykeln ”den känns mer feminin
ut i  höftrörelserna som kvinnor gör mer än män”.  Informant 3 pekade även ut det som
studien av Cho, Park och Kwon (2003) nämnde om att män generellt har bredare axlar vilket
leder  till  att  mäns  axelrörelser  ser  större  ut  än  kvinnors.  Denna  typ  av  djupgående
observation av gångstilar återfanns inte bland de övriga informanterna vilket tyder på att
animatörer tänker mer på hur kroppens byggnad påverkar karaktärens rörelser. Informant 3
nämnde  även  att  animationer  till  karaktärer  bör  spegla  karaktärernas  utseende  och
personlighet och inte vara begränsat till endast personlighet som många andra informanter
tyckte var viktigast. De informanter som inte hade animationserfarenhet kunde uppfatta att
en gångcykel  som mer feminin men beskrev inte vilken del  av rörelsen som uppfattades
feminin och kopplade sällan rörelseegenskaper som höftrörelser till  femininitet.  Däremot
uppfattade  de  att  höftrörelserna  i  den  feminina  gångcykeln  inte  passade  den  manliga
karaktären. Animatörerna var  alltså generellt  mer benägna att  uppfatta specifika rörelser
som  antingen  maskulint  eller  feminint  medan  de  övriga  informanterna  uppfattade
animationen  som  helhet.  Det  är  inte  oväntat  att  animatörer  skulle  ha  mer  preciserade
åsikter om animationerna då de studerat eller arbetat med att skapa animationer tidigare
och har då en grundligare kunskap om animations teori som då går in mer i detalj på hur
rörelser ser ut och tolkas. Däremot är större delen av konsumenter av spel inte animatörer
och deras tolkningar och åsikter om karaktärsanimation är minst lika viktiga att ha i åtanke
när  animationer  skapas.  Intressant  nog var  det  en icke  animatör  som påpekade att  alla
gångcyklerna passade karaktären beroende på dess personlighet. Informant 5 tyckte att alla
tre  animationer  kunde  passa  på  den  manliga  karaktären  och  alla  animationer  gav  den
karaktären  en  annan  personlighet.  Informant  5  när  hen  blev  frågad  om  hen  tyckte  att
animationerna påverkar uppfattningen av karaktärens personlighet ”typ 50% påverkas av
karaktärens animation. Så fort karaktären öppnar munnen är det resten.” Informant 5 tyckte
alltså  att  ett  samspel  mellan  animation  och  karaktärens  tal  bygger  personligheten.  Hen
tyckte att den manliga karaktären kunde gå i den feminina gångstilen och det skulle fungera
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lika bra som om den gick i någon av de andra gångcyklerna, hur bra det passade berodde på
personligheten.

Övrigt

Informanterna hade tydliga åsikter om de olika animationerna och märkte skillnad på de två
animationer som inte hade stora skillnader, den neutrala och den feminina gångcykeln. De
flesta  informanter  påpekade  att  den  maskulina  gångcykeln  stod  ut  och  upplevde  den
överdriven och den valdes ofta bort på grund av det. Detta är något som kunde motverkats
genom att göra den animationen mindre extrem, trots detta gav studien ett resultat som
visar  att  dessa informanter har olika preferenser och åsikter  om animationer i  spel.  Det
faktum att den maskulina gångcykeln inte passade in med de andra två gångcyklarna kan
argumenteras  för  att  det  resulterade  i  en  bekräftelse  att  informanternas  uppfattning  av
karaktärer påverkas av animationer och att animationer som står ut kan vara störande. Nu
visades inte gångcyklerna i spelsammanhang och de kunde endast jämföras med de andra
gångcyklerna skilt från en spelvärld. Hade de visats i en överdriven cartoonig spelvärld kan
det ha resulterat i att informanterna föredragit den maskulina gångcykeln över de andra då
den skulle passat bättre in i världen då Informant 4  nämnde att hen tänkte mer på spel som
helhet och inte lika mycket på detaljer som animation i sig. Att visa de olika gångcyklerna i
videoformat och inte i ett spel där informanterna har möjlighet att spela och interagera med
karaktärerna kan ha påverkat resultatet då den interaktiva aspekten är unik för spel som
medium. Det var av denna anledning informanterna fick svara på deras spelvana då en stor
spelvana kan göra att de har lättare att föreställa sig hur det skulle kännas att spela dessa
karaktärer med de olika animationerna.

Oavsett  kön  och  animationserfarenhet  föredrog  alla  informanter  unika  animationer  till
karaktärer och alla tyckte att animationerna skulle vara baserade på personlighet mer än
utseende. Detta urval av informanter hade även en förståelse för att unika animationer är
något som inte alla spelstudios har resurser till  att  skapa och de tyckte därför att  unika
animationer är inte ett krav utan en berikande del av spel som bör läggas in om tid finns.
Informanternas åsikter i  denna studie är inte generaliserbart då det urval av informanter
som  gjordes  var  av  bekvämlighet  vilket  ledde  till  att  informanterna  alla  hade  djupare
kunskaper om spelutveckling än gemene man och har antagligen därför en större förståelse
för de problem som kan uppstå och påverka ett spels utveckling.

5.4  Slutsatser

Arbetets syfte var att undersöka spelares uppfattning av animationer för spelbara karaktärer
och  hur  viktigt  det  är  för  spelare  att  animationer  för  karaktärer  är  anpassade  för  dess
utseende. För att undersöka detta skapades tre animationer (en feminin, en maskulin, och
en neutral)  som visades  på  två olika modeller,  en manlig  och en kvinnlig.  Gångcyklerna
skapades utifrån tidigare forskning runt skillnader mellan hur män och kvinnor rör sig. Nedan
kommer frågeställningarna för arbetet att först presenteras och sedan de slutsatser som kan
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dras utifrån intervjuerna som gjorts. Svaren från intervjuerna är inte generaliserbara då ett
bekvämlighetsurval av informanter har gjorts och det endast gjorts sex intervjuer, däremot
kan svaren visa en tendens bland spelare som kan vara av intresse att undersöka vidare.

Frågeställning 1: Hur viktigt är det för spelare att avatarens rörelsemönster stämmer överens
med dess utseende?

Vikten av animation som speglar karaktärers personlighet och utseende visade sig inte alltid
viktigt enligt informanterna i  denna studien då flera av dem ansåg att animation som är
neutral kan passa flera karaktärer så länge de inte motsäger karaktärens personlighet eller
utseende. Att anpassa animationer till spelbarakaraktärer är uppskattat av spelare men hur
de utformas är viktigt att ha i åtanke. Att skilja på karaktärers rörelser baserat på kön är inte
nödvändigtvis det bästa sättet att göra detta på då flertal av de kvinnliga deltagarna ansåg
att överdrivna och stereotypa feminina rörelser kunde vara störande om karaktären ska vara
muskulös och bära mycket vikt. Stora höftrörelser och andra könskodade rörelser som armar
nära  kroppen,  identifierades  som  typiskt  kvinnliga  rörelseegenskaper  som  ansågs  inte
passande till starka kvinnliga karaktärer. 

Frågeställning  2:  Hur  upplever  spelare  de  könskodade  rörelserna  i  de  tre  gångcyklerna
(feminin, maskulin, och neutral) i relation till avatarens utseende?

Informanter  uppfattade  skillnader  i  alla  animationer  och  då  speciellt  i  den  maskulina
gångcykeln som upplevdes mer extrem än de andra. Informanterna valde nästan alla den
feminina  gångcykeln  till  den  kvinnliga  karaktären  och  den  neutrala  gångcykeln  till  den
manliga karaktären. De diskussioner som följde tydde på att flertalet av informanterna inte
tänkte  på  de olika gångcyklerna som direkt  feminina eller  maskulina,  med undantag  för
animatörerna, men de rörelser som pekades ut som passande eller icke passande var ofta de
könskodade rörelserna då höftrörelser pekades ut speciellt som kvinnligt. 
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6  Avslutande diskussion

I detta kapitel kommer arbetet att sammanfattas kort för att sedan ledas in till en diskussion
hur resultatet nytta för samhället i ett större perspektiv. Aspekter som genus och kultur samt
resultatets trovärdighet. Kapitlet avslutas med en översikt av potentiell framtida forskning
runt det här ämnet.

6.1  Sammanfattning

Arbetets syfte var att undersöka hur viktigt det är för spelare att animation stämmer överens
med karaktärers utseende och kroppsbyggnad. För att göra detta utformades tre gångcykler
(feminin, maskulin, och neutral) till två karaktärer, en manlig och en kvinnlig 3D-modell. Den
undersökningsmetod  som  valdes  för  arbetet  var  en  kvalitativ  undersökning  i  form  av
semistrukturerade intervjuer. Resultatet av dessa intervjuer visade på en tendens att spelare
oftast märker animationer i spel som sticker ut och inte passar karaktärer eller situationen.
Det visade även att könsspecifika animationer inte verkar vara det bästa sättet att utforma
animationer på.

6.2  Diskussion

Då datorspel har blivit en stor del av människors vardag i olika mån från mobilspel till VR-
spel är det av speciellt intresse att undersöka hur spel påverkar konsumenterna av detta
medium  så  väl  som  hur  spel  representerar  vårt  samhälle.  Representation  av  sociala
fenomen, politiska åsikter, och personer har möjlighet att påverka spelares åsikter vilket kan
vara  både  negativt  och  positivt.  Därför  är  det  av  intresse  att  undersöka  hur  genus
representeras i spel och hur spelare upplever och påverkas av denna representation.

Animatörer jobbar ofta med att  överdriva olika egenskaper hos karaktärer för  att  tydligt
förmedla karaktärers personlighet (Johnston & Thomas 1981) och i tredjepersonsspel är den
animation som spelare ser oftast är gångcykler. Hur dessa bör utformas för att både hjälpa
spelutvecklare att spara tid och pengar medan deras konsumenter är nöjda kan vara svårt.
Att basera animationer på stereotyper gör det lätt att förmedla ett budskap med rörelserna
men att förlita sig på det kan skada  spelares njutning av spelet. Denna studie visade på en
tendens  bland  de  kvinnliga  informanterna  att  det  fanns  en  irritation  runt  stereotypa
feminina detaljer i spel, detta inte endast runt karaktärers utseende och kroppsbyggnad men
även  i  animation.  Trots  att  studier  visat  att  människor  är  bra  på  att  identifiera  kön  på
personer  baserat  endast  på  gångstil  skapas  animationer  med  överdrivna  stereotypa
rörelseegenskaper.  Disneys  animationsprinciper  (Johnston  &  Thomas  1981)  är  så  pass
utbredda och etablerade inom animation och har varit det länge, vi  kanske glömmer att
dagens konsumenter inte är desamma som konsumerade de animationer som skapades i
början av Disney. Av de sex informanter som deltog i studien varav tre av dem var kvinnor
pekade två av dem ut att kvinnliga karaktärer rör sig ofta väldigt feminint även om det inte
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passar karaktären, både Informant 2 och 3 nämnde detta vilka båda var kvinnor. Informant 2
nämnde Dragon Age: Inquisition som ett spel där kvinnor rör sig för feminint jämfört med de
manliga karaktärerna. Informant 3 sa att kvinnliga karaktärer sällan upplevs lika starka som
de manliga karaktärerna. ”Ibland tänker jag på om animationerna inte passar, till exempel
känns det ofta som de flesta kvinnliga karaktärerna rör sig mycket femininare och de ser inte
lika starka ut som de manliga karaktärerna.” Att förmedla personlighet är viktigt enligt de
informanter  som  deltog  i  den  här  studien,  men  de  visade  även  att  fokusera  på  att
animationerna ska vara anpassade till kön inte alltid uppskattas då karaktärers personlighet
är mer än bara könet, och att då grunda animationer på stereotyper mellan könen kan leda
till  ett  missnöje  bland  konsumenter.  Utöver  de  kvinnliga  informanternas  missnöje  runt
stereotypa feminina  rörelser  kan  det  diskuteras  hur  andra  underrepresenterade  grupper
upplever deras representation. För spelutvecklare är det av speciellt intresse att förstå sig på
konsumenterna då de aktivt måste göra val under utvecklingsprocessen som ofta står mellan
tid och pengar mot mer spelmaterial som animationer, 3D-modeller, och mekanik. 

6.3  Framtida arbete

Spel  är  i  grunden  ett  interaktivt  medium  jämfört  med  film  och  litteratur  vilka  båda
underhåller  en  passiv  publik.  Studier  runt  spel  behöver  därför  förhålla  sig  till  denna
interaktivitet och hur den kan påverka spelares uppfattning. Denna studie har inte undersökt
animation i samband med interaktivitet vilket kan ha påverkat informanternas svar, därför
kan det vara av intresse att fördjupa denna studie på ett mer interaktivt sätt genom att låta
informanter testa att spela de olika karaktärerna med de olika animationerna under en kort
period för att sedan diskutera hur de olika animationerna påverkade upplevelsen. Detta kan
fördjupa förståelsen för  inte bara hur  animation påverkar  spelares upplevelse  utan även
skillnaden mellan att passivt och aktivt uppleva rörelser.

Denna studie  visade  en  tendens  att  spelare  föredrar  animationer  som representerar  en
karaktärs personlighet mer än utseende vilket leder till frågan hur spelanimationer på bästa
sätt gör det. En del av informanterna ansåg att ha könsspecifika animationer inte var bra då
de  ofta  anspelade  på  stereotyper  som  inte  var  anpassade  till  karaktärens  personlighet,
speciellt  när  det  kom  till  kvinnliga  karaktärer  där  animationer  ibland  upplevs  onödigt
sensuella genom höftrörelser. Ett förslag att undgå dessa stereotypa animationer är då att
fokusera på klasspecifika animationer,  där  karaktärer oavsett  kön går  på ett  sätt  som är
baserat på den klass de är. Dessa animationer bör då även utformas könsneutralt så att de
passar både kvinnliga och manliga karaktärer, då alltså ha i åtanke de aspekter av män och
kvinnors  gångstil  som  nämnt  i  Cho,  Park  och  Kwons  studie  (2003).  Detta  kan  hjälpa
spelutvecklare som måste under utvecklingen av spel prioritera arbetsuppgifter. Att då förstå
konsumenternas  förväntningar  och  krav  kan  hjälpa  utvecklare  att  göra  bättre  val  och
prioritera efter inte bara spelets bästa utan även efter den målgrupp de söker att underhålla.

Resultatet i denna studie visade att kvinnor var mer benägna att märka stereotypa feminina
drag i rörelser. Detta kan möjligen visa på en tendens i underrepresenterade grupper. HBTQ
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personer representeras mer sällan i  spel  än kvinnor. Då det finns studier som hävdar att
barns personlighet påverkas av de spel de spelar och hur karaktärer beter sig (McDonald &
Kim 2001, se Jansz & Martis) är det viktigt att tänka på hur spel representerar olika grupper
och då grupper med begränsad representation speciellt eftersom det urval av media som de
kan se sig själva i är så snävt. Vidare forskning om hur representation påverkar personer är
alltså viktigt eftersom detta är något med lite forskning runt.
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Figur 2: Privat bild (2018) Bild på de 3D-modeller som använts i arbetet med den manliga 
modellen till vänster och den kvinnliga modellen till höger.

Figur 3: Bild från Li et al (2008) Bild på siluetter av en man (till vänster) och en kvinna (till 
höger).

Figur 4: Privat bild (2018) kollage av bilder från de olika animationerna på den kvinnliga 3D-
modellen.

Figur 5: Privat bild (2018) kollage av bilder från de olika animationerna på den manliga 3D-
modellen.
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Appendix A – Kontrollfrågor

Vilket kön identifierar du dig som?
Man
Kvinna
Annat

Ålder
18-24
25-30
31-35

Hur ofta spelar du datorspel?
Dagligen
Flera gånger i veckan
En gång i veckan
Flera gånger i månaden

Har du spelat något västerländskt RPG?
Ja
Nej

Spelar du oftast *första- eller tredje- 
personspel?
Förstapersonspel
Tredjepersonspel
Båda lika mycket

Har du arbetat med eller studerat 
animation?
Ja
Nej

Väljer du oftast att spela manlig eller 
kvinnlig karaktär?
Manlig
Kvinnlig
Båda lika mycket

* Första person är från spelarkaraktärens synvinkel medan tredjeperson följer spelarkaraktären 
utifrån (oftast bakifrån)
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Appendix B – Intervjufrågor

Intervju del 1

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktären?

Vad gjorde att du valde just den här animationen till karaktären?

Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Intervju del 2 

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktären?

Vad gjorde att du valde just den här animationen till karaktären?

Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Intervju del 3

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktärerna?

Vad gjorde att du valde den här animationen?

Vad gjorde att du inte valde andra animationerna?

Hur viktigt är det för dig att karaktärens rörelser passar dens utseende?

Har du uppmärksammat spel där animationerna inte passar karaktären?

Skulle du föredra olika animationer till karaktärerna eller föredrar du en som fungerar till
båda?

Varför?

Om  ett  spel  har  unika  animationer  för  olika  karaktärer,  hur  vill  du  att  dom  ska  vara
utformade?
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Appendix C – Intervjuer

Det här är en mer omfattande sammanfattning av intervjuerna än den som finns i texten.
Video 1 är den neutrala, Video 2 är den feminina, och Video 3 är den maskulina. Det som
står skrivet i fetstil inom parenteser är följdfrågor som ställts.

Intervju

Kvinnlig modell

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktären?

Informant 1: Video 2

Informant 2: Video 1

Informant 3: Video 2

Informant 4: Video 2

Informant 5: Video 2

Informant 6: Video 2

Vad gjorde att du valde just den här animationen till karaktären?

Informant 1: Armarnas rörelse i video 2 är närmre kroppen än video 1. Det känns som om
hon har koll på allt, fortfarande avslappnat men svänger inte runt så mycket. Allt är närmre
kroppen hon känns  down to  earth hon har  allt  i  kontroll,  jordnära  fast  hon fortfarande
dagdrömmer.

Informant 2: Det stod mellan video 1 och 2, men ettan hade mindre höftrörelser.

Informant 3: Höften i video 2 passar bra, antagligen för att modellen är en kvinna och
höften kopplas ihop med kvinnan, stora höfter. 

Informant 4: Video 2 ser kul ut, hon rör så mycket på höfterna, det händer i video 3 men
inte lika mycket.

Informant  5:  Baserat  på  hennes  ansiktsuttryck  och  utseende  passar  video  2  bättre.
Överkroppen känns mer naturlig. Hon ser bestämd och confident ut vilket passar gångstilen.

Informant 6: Video 2 känns mer feminin just höftrörelsen som kvinnor gör mer än män.
Video 1 är stelare, även om den wigglar lite.
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Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Informant 1: Video 1 är mer clunky på den kvinnliga karaktären. Höfterna rör sig inte på
ett så smidigt sätt. Video 3 hade för stora och för snabba rörelser passar inte, hon ser ut som
om hon är ute och dagdrömmer.

Informant  2:  Jag tyckte  att  video 2  rörde på  höfterna mer  sensuellt  och jag  får  inte
intrycket att hon är särskilt sensuell. Video 3 kändes väldigt annorlunda mot de andra.

Informant 3: I video 3 rörde hon för mycket på axlarna. Video 1 känns för stel, det finns
lite höftrörelse men den är inte samma som i video 2

Informant 4: Video 3 hade inte samma comic effect. Video 1 är lite... ehhh. Hon har mer
purpose i video 2.

Informant 5: Video 1 såg inte lika naturlig ut. Hon känns stel i överkroppen och guppar
ganska mycket. Video 3 fungerar bättre än 1, men video 2 fungerar bättre med ansiktet och
attityden. Hon känns lite macho i video 3. Baserat på klädstil och uttryck passar inte video 3.

Informant 6: Video 3 är överdriven. Video 1 är för stel.

Manlig modell

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktären?

Informant 1: Video 1

Informant 2: Video 1

Informant 3: Video 3

Informant 4: Video 3

Informant 5: Video 1

Informant 6: Video 1

Vad gjorde att du valde just den här animationen till karaktären?

Informant 1: Det stod mellan video 1 och video 3. Han gick för snabbt i video 3 och han
känns mer som en lugn kille. Han har vardagliga kläder inget som sticker ut, han ser ut som
en lugn person, dagdrömmare, blicken han tittar långt borta, känns inte stel, en lugn gångstil
passar bättre.
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Informant 2: Video 1 känns tung, han känns som en person som inte är tung men känner
sig tung.

Informant 3: Jämfört med video 2 så rör video 3 inte lika mycket på höfterna. Mer axel
rörelser ger mer liv till animationen

Informant 4: Jag tyckte den va skitkul. Mycket roligare än alla de andra. Han får mer liv,
mer karaktär, han känns mer som en person än video 1 där han känns som en dude som är
ute och går bara. Video 2 har lite action going och sen video 3.

Informant 5:  Jag vet inte varför men det känns som om alla animationer fungerar bättre
på den här än den kvinnliga karaktären. Video 1 är mer den straighta killen liksom, mer
neutral.  Han vickar  lite  på höfterna men det  såg  inte  lika mycket  som på den kvinnliga
karaktären. Det är inte för att video 1 känns mer neutral som jag skulle välja den utan jag
förknippar mig mer med den.

Informant 6:  Video 1 i helhet fungerar bättre. Om man bara tittar på en del förlorar man
helheten. Det finns mindre höft animation i video 1 som passar en manlig karaktär bättre.

Vad gjorde att du inte valde de andra animationerna?

Informant 1: Axeln i video 3 känns framtvingat när han går. När någon rör sig så mycket
på axelns känns de väldigt kaxiga och han känns inte så kaxig, den gången är också snabbare
än video ett och han känns inte så kaxig. I video 2 är det stora höftrörelser det passar inte
honom.

Informant 2: Video 2 känns mer flytande på ett sätt som jag inte får intrycket av att han
är. Video 3 kändes inte lika annorlunda längre, troligtvis för att det är en man som går, men
den känns så självsäker och jag känner folk som går så där och dom ser inte ut som han.

Informant 3: Video 2 känns som en mer feminin gång, känns som om det inte skulle passa
honom, inte  så mycket  axel  rörelser  som är  mer typiskt  manligt.  Video 1 känns stelare,
kanske för att det är mindre rörelser i axlar och höfter. Vissa kanske inte rör så mycket på
axlar och höfter men när man går är det oftast det som brukar framträda.

Informant 4: De andra är inte lika roliga eller intressanta.

Informant 5:  Video 2  känns mer  som om karaktären är  gay  och  om jag  skulle  spela
karaktären skulle jag föredra att spela något som jag kan förknippa mig med. Video 3 känns
det som om karaktären försöker vara cool fast det syns att han inte är det och då känns det
bekvämast att spela med video 1. Video 3 känns det som att han försöker vara cool men inne
är han inte bekväm med det. Video 2 ser det ut som om han är gay, för att han svänger
väldigt mycket med höfterna det blir lite den stereotypiska bilden. Han passar i video 2. Alla
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skulle fungera, det beror på karaktärens personlighet och alla animationer ger karaktären en
annan personlighet. 

Informant 6:  Video 3 känns för överdriven, armarna och benen rör sig så mycket, det
kanske finns folk som går så. Stegen känns för djupa. Karaktären ser bättre ut på video 1 men
den går bättre  video 2.  Video 2  känns mer smooth i  benens rörelse.  Höften känns mer
naturlig men det blir  ett veck vid benen som ser konstigt ut.  Jag tror  att  personligheten
spelar roll, om man skulle ha en tuff karaktär skulle inte video 3 fungera den skulle passa
bättre till en goofy karaktär.

Båda modellerna

Vilken animation tyckte du passade bäst till karaktärerna?

Informant 1: Video 2

Informant 2: Video 2

Informant 3: Video 1

Informant 4: Video 2

Informant 5: Video 2

Informant 6: Video 1

Vad gjorde att du valde den här animationen?

Informant 1: De mjuka rörelserna. 

Informant 2: Nu känns video 1 för tung. Video 2 känns mer naturlig nu. Video 2 känns
mer feminin men jag tycker det känns bättre till båda. Han känns inte mer feminin när han
går på ett mer feminint sätt.

Informant 3: Video 1 känns mycket neutralare än de andra.

Informant 4: Video 2 är ganska rolig på båda. Video 2 fungerar rätt bra på den manliga
karaktären och den fungerar bra på kvinnliga. Video 2 har mer liv i sig jämfört med video 1.

Informant 5: Stod mellan video 1 och 2. video 3 kändes out of place. Video 2 kändes mer
naturlig. Om man tittar på hennes hållning och ansiktsuttryck passar det och om man kollar
på honom... det passar ju honom ändå. Han behöver ju liksom inte vara gay, men även om
han är det, det passar honom ändå.
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Informant 6: Den neutrala känns mer naturlig till båda karaktärerna.

Vad gjorde att du inte valde andra animationerna?

Informant 1: Video 1 känns basic, kunde se det i ett mobilspel. Om jag skulle haft ett spel
skulle jag välja video 2 för det känns som om alla gör video 1, väldigt  clunky väldigt  basic.
Och när jag ser  båda ser  jag fortfarande att  på mannen syns det jag ser  på kvinnan på
högerhöften, att dras in och ut. Det ser väldigt onaturlig ut. Video 3 känns som den har
väldigt stora steg och går snabbt.

Informant 2: Video 3 känns som en outlier, den påminner mig om Dragon Age: Inquisition
då alla går så här i vissa cutscenes, och då märks skillnaderna mellan könen vilket jag kan
tycka att det gör här. Det känns specifikt konstigt att kvinnan går så. Video 1 känns plötsligt
blockig när båda två går sida vid sida. När jag ser dem var för sig känns video 1 okej, men när
jag ser dem tillsammans känns det inte som den gång jag skulle ha valt.

Informant 3: Video 1 känns som om den passar bäst till båda två. Video 2 skulle kunna gå
till båda karaktärerna men det är inte så de flesta män går. Video 3 har för stora axelrörelser,
kvinnor brukar generellt ha mindre axlar så de framträder inte lika mycket.

Informant 4:  Video 3 fungerar för den manliga men inte den kvinnliga. Video 1 känns
väldigt stel i hur den rör sig, inte så mycket purpose, känns lite död ut nästan.

Informant  5:  Video  1  passar  mannen  bättre  än  kvinnan.  Den  känns  aggressivare.
Gångstilen i video 3 känns för aggressiv för deras ansiktsuttryck. Om de skulle se mer arga ut
skulle det se ut som att de var förbannade på nån, att de ska göra nått.

Informant 6: Det blir ett konstigt veck i video 2 och 3 vid höften.

Brukar du titta på animationer i spel?

Har du uppmärksammat spel där animationerna inte passar karaktären?

Informant 1:  Ja,  jag spelar  Warframe som är tredjepersonsperspektiv, och de har fina
designer så man tittar på karaktärerna mycket. Då blir ju animationerna en väldigt stor grej.
Vi brukar skämta om att det är open beta, så det kan komma glitchar och det kan bli jättekul
med animationerna när de fastnar. När de har så fina karaktärer och man kan göra emotes,
få dem att dansa, det gör extra. Det finns ett skämt inom communityt att i slutet av spelet
bryr man inte om spelet utan bara om vad man gör med animationerna och hur de ser ut. Så
jag spenderar nog ganska mycket tid på att titta på hur karaktären ska se ut och då vill jag ju
se hur dom rör sig. I Warframe kan du välja animationssets och när jag spelar andra spel ser
jag att de ofta har samma animationer till  alla karaktärer så alla rör sig likadant och det
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känns riktigt tråkigt när man spelar spel som inte har unika animationer. Animationerna är ju
inte fokus i spelet man ska ju döda andra men det är väldigt tråkigt att titta på karaktärer. 

Informant 2: Jag brukar märka animationer till viss del. Jag spelar mycket Dragon Age, nu
har jag spelat om dom spelen nu så jag tänker lite mer på det. Spring animationerna är
väldigt annorlunda, kvinnorna ser ut som om dom joggar, armarna är nära kroppen, det ser
verkligen ut som om de bara är och joggar i ganska lugnt tempo. Medans männen lutar sig
framåt och armarna rör sig mer som om de verkligen springer. Och i andra spelet är det som
att kvinnorna har löjligt vid höft animation. I tredje spelet går de också väldigt annorlunda,
männen  går  lutade  framåt  den  ser  ungefär  ut  som  video  3  här,  medans  kvinnornas
animation  är...  fötterna precis  framför  varandra,  men de  får  den  manliga  gaiten  (gait  =
gångstil) och då märker man att ”så där brukar vi inte se kvinnorna gå.”

Informant 3: Till en viss del  (tittar på animationer), för det mesta brukar jag vara mer
uppmärksam på det som händer runt omkring mig, men ser jag att  min karaktär  rör sig
väldigt stelt eller annorlunda, skumt liksom, då dras min uppmärksamhet till det. (tänker på
animationer som inte passar) Jag tänker på det ibland, till exempel det känns ofta som de
flesta kvinnliga karaktärerna rör sig mycket femininare och de ser inte lika starka ut som de
manliga karaktärerna. De rör sig väldigt mycket i höfterna de har mindre axlarna. Och det
märker man när man stannar upp och tittar på karaktären.

Informant 4: Jag brukar inte tänka så mycket på animationer i sig, mer spelet som helhet.
Hur väl det fungerar ihop med resten av världen, fungerar det här med den här karaktären,
vad portrayar det här för typ av känsla. Så det är ingenting jag aktivt tänker på typ den här
animationen är så snygg av de här anledningarna. Utan det är mer det här fungerar väldigt
bra för det visar hastighet eller hopp, tyngd kan man också göra, så om karaktären hoppar
att den trycks ihop när den landar.

Informant 5: Ja, jag märker direkt när animationerna inte passar. Jag lägger märke till om
animationerna  inte  passar  miljön  och  kvalitén  till  resten  av  spelet.  Det  är  mer
situationsmässigt än hur de passar karaktärerna. Om en karaktär skulle ha en animation som
vid första ögonkasten skulle se ut som att det inte passar, skulle jag spela det ett tag skulle
jag känna att tillslut får karaktären en personlighet från dens animation.  (Så du tycker att
animationerna påverkar din uppfattning av karaktärens personlighet?) Ja till viss del. Typ
50% påverkas av karaktärens animation. Så fort karaktären öppnar munnen är det resten.

Informant 6: Ja, det tycker jag nog. Just nu spelar jag mest skjutspel, och när man varit i
militären vet man ändå hur det ser ut och hur man själv skulle agera, om man skulle göra en
sån rörelse och känns det som att det här flyter inte på så tycker man att det kunde dom
gjort bättre.

Hur viktigt är det för dig att karaktärens rörelser passar dens utseende?
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Informant 1: Unika animationer gör det roligare, sen ska man inte titta på karaktären hela
tiden. Om jag var tvungen att välja mellan grafik och animation skulle jag välja animationer,
jag vill känna mig kraftfull.

Informant 2: Det är ganska viktigt. Som i  Dragon Age 2 och så väljer man att spela en
kvinnlig Hawk (namn på huvudkaraktären) och hon ska vara stark, kraftfull och har respekt,
och ändå har de gjort att hon svingar höfterna så mycket att det märks och det känns out of
place. Det gjorde att det blev svårt att komma in i karaktären ordentligt när jag först spelade
sen i  Inquisition där kvinnorna får en mycket med manliga sätt att gå på som är överdrivet
som märks mest på kvinnor då drar det ifrån för kvinnor brukar inte gå så.

Informant  3:  För  det  mesta ja.  Jag  spelar  WoW och  karaktärerna har  inte  så mycket
personlighet  så  animationerna spelar  inte  so stor  roll.  Men sen  finns  det  dem som har
personlighet och då vill jag att det ska framträda i hur dom rör sig, om det är en blyg person
så ska den kura ihop sig, se blyg ut. Är det en självsäker person ska den sträcka på sig och
göra stora rörelser. Annars känns det som att de bara säger att ”den är så här” men de visar
inte att det är så.

Informant 4: Jag tror jag inte aktivt tänker på det, men det är nånting man märker genom
karaktären. Vissa karaktärer har kanske inte dialog som ett 2D platformspel, det ända dom
faktiskt speglar av sin personlighet är genom deras rörelser eller hur dom är. En karaktär som
är långsam och har långsamma rörelser så förstår man att den kanske inte är så smidig eller
snabb. (Så du tycker det är viktigt att animationen speglar personligheten till någon nivå?)
Ja

Informant 5: Helst att det passar en specifik karaktär, man märker i spel som använder
samma animation till  alla karaktärer då blir det ihåligt. Man märker det i NPCs som man
möter  att  de  har  samma  animationer.  Jag  skulle  föredra  unika  animationer  för  unika
karaktärer.

Informant 6: Jag kan sluta tänka på det, men det beror helt på spelet i stortsätt. Är det ett
spel jag tycker om på grund av gameplay då är animationerna inte jätteviktigt egentligen,
men det bidrar om animationerna är bättre, det blir ögon godis liksom. Det är egentligen
inte jätteviktigt, men det beror på vad för krav man har på spel. Har man en bra dator och
man kör på ultra och det är dåliga animationer blir man missnöjd men har man en dålig
dator och har lägre inställningar då får man sänka sina krav. Om jag skulle haft en bra dator
och köper ett spel som ska vara fint och bra, trippel A och så vidare, då har jag nog höga krav
också. Animationerna ska då spegla någonting att om man lägger sig ner så ser det ut som
en rörelse man kan göra.

Skulle du föredra olika animationer till karaktärerna eller föredrar du en som fungerar till
båda?
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Informant 1: Om man ändå lägger ner tid på att skapa olika karaktärer varför inte göra
dom mer personliga, det är så mycket waste potential.

Informant 2: Om det är en animation till alla skulle jag föredra att den var mer neutral
och inte baserad på personlighet. Den kommer antagligen vara mer manliga för många mer
manliga saker uppfattas ofta neutralt. Jag har liksom inga problem med att det finns mer
kvinnlig gång än manlig gång men den behöver inte vara på så olika sidor av spektrumet.

Informant 3: Jag skulle helst vilja att alla har unika animationer som passar till vem dom
är och personlighet. Men på vissa håll kan jag förstå att de inte har tid att göra en specifik till
varje, men då skulle jag vilja att om de har flera karaktärer och vissa kan röra sig på samma
sätt skulle de kunna göra några variationer i alla fall. Så att en blyg person inte rör sig lika
mycket som en självsäker person.

Informant 4:  Har man animationer som fungerar väl  behöver man inte ha flera olika.
Börjar jag märka att alla har samma animationer, om det finns ett animationsset, här är alla
animationer, alla gör det, det får liksom ingen karaktär. Om det är relevant för karaktären,
om  det  känns  som  att  den  har  ett  annat  uttryck  därför  är  det  viktigt.  Man  kan  förstå
karaktären genom animationen så som man kan förstå personer via kroppsspråk. Jag tycker
man kan  ha  unika  animationer  men det  är  inget  krav,  är  det  relevant  för  spelet,  så  ja,
definitivt.

Informant 5: Jag skulle föredra unika animationer.

Informant 6: Jag vill nog ha unika animationer till varje karaktär, med tanke på hur man
upplever karaktärer. En tuff karaktär ska inte ha samma rörelser som en töntig karaktär. Det
skulle kännas helt fel att se den kopplingen mellan två karaktärer. Om man står i en grupp är
det ingen som står likadant. Om man skulle ha fyra som står bredvid varandra skulle det se
väldigt North Korea.  (Det känns verkligare att ha olika animationer?) Aa. Om man jämför
med ett orealistiska spel som Fortnite som är mer lekfullt, cartoonig i grafiken. Där har de
olika animationer. Karaktärerna känns oavsett vad du väljer känns de annorlunda även om de
kanske är likadana. Om de står bredvid varandra gör de inte allting samtidigt, de är ur synk
men om de var i synk skulle det kännas onaturligt. Jag tror det räcker att animationerna är ur
synk.

Om  ett  spel  har  unika  animationer  för  olika  karaktärer,  hur  vill  du  att  dom  ska  vara
utformade?

Informant 1:  Det ska kännas som att karaktärerna faktiskt gör nått och att attackerna
känns kraftfulla.
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Informant 2: Jag skulle vilja att de var mer personliga eller mindre starka i könsrollerna för
kvinnorna är  väldigt  raka och tar  mindre plats,  medan männen är  väldigt  breda och tar
mycket plats, så att det är lite mindre skillnad i dem kanske.

Informant 3: Personlighet är viktigast, om de sträcker på sig, hukar sig, stora eller små
rörelser. Sen kan det bero på hur kroppen är utformad, någon som har små armar kanske
inte  rör  sig  lika mycket.  Men jag  tycker  mer  om att  personligheten spelar  roll  än  själva
modellen.

Informant 4: För karaktärer som har ett annat uttryck ska man kunna förstå karaktären
genom animationen.

Informant 5: Om jag själv skulle göra en karaktär skulle det vara kul att själv kunna välja
animationer  själv.  Om det  är  en  förutbestämd  karaktär  som passar  en  story  vill  jag  att
animationen ska vara förvald för den typ av personlighet som utvecklarna vill förmedla. Till
exempel i GTA Online gör du en egen karaktär och du kan välja animation under spelets gång
så det är  inget permanent och det är ju kul.  Där väljer jag en stil  som jag tycker passar
karaktären och ibland byter jag animation för skojs skull som om jag byter kläder byter jag
animation till något som passar det, som typ en gangster, men jag byter ofta snabbt tillbaka.

Informant 6: Egentligen ska det vara det som spelaren känner för karaktären, men det är
ju svårt för skaparen att veta, så då får man ta det efter personligheten för det är väl där
man får ta den grunden. Den här borde röra sig så här och sen om någon inte tycker det är
det väl kanske bara en i mängden. Och när jag ville läsa animation då kände man att det här
är svårt med animation för det är så många små detaljer som gör skillnad.
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