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Sammanfattning 
 

Detta projekt har studerat hur syntetisk animation kan användas för att representera 
karaktäristiska drag hos barnbokskaraktärer. Fokus i projektet har varit att analysera 
tidigare karaktärsanimation från kända barnfilmer animerade i 3D, samt stop-motion 
och därefter skapa syntetiserad animation baserat på resultatet från analysen. 
Helkroppsanimation utan personifierade fysiska attribut som till exempel kläder eller 
hårstilar användes för projektets artefakt, genom att animera en ansiktslös 3D modell 
vilken skapades för projektet. 

Nyckelord: animation, trovärdig karaktär, syntetisk karaktärsanimering, 
helkroppsanimation, icke-verbal kommunikation, LMA 
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1 Introduktion 
 
I detta projekt har redan existerande animation från mänskliga filmkaraktärer studerats för 
att skapa en artefakt genom syntetisk animation. Syntetisk animation kan anses vara en form 
av stereotyp animation då den inte är hämtad från naturen. Artefaktens animationer skapades 
för att representera framhävande karaktärsdrag hos barnbokskaraktärerna Kira och Luppe 
från kulturarvsprojektet KASTiS (Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg). Kira och Luppes 
respektive animationer skapades med inspiration från redan existerande karaktärsanimation 
inom filmerna Coraline (2009), Det regnar köttbullar (2009), Draktränaren (2010), Hotell 
Transsylvanien (2012) och Modig (2012), där en analys av karaktärernas animation användes 
som grund för Kiras och Luppes nya, syntetiserade animationer. Analysmetoder och tolkning 
av kroppsspråket var av störst intresse inom detta projekt då fokus varit icke-verbal 
kommunikation genom helkroppsmimik. Den syntetiserade animationen skapades med stöd 
av olika teorier baserade på Labans rörelseanalyser (LMA) och fyra av Disneys tolv 
animationsprinciper. 

Målet med projektet har varit att få material till en kvalitativ analys kring syntetiserade 
uttrycksmönster i karaktärsgestaltning. Syftet med adaptionsstudien har varit att kritiskt 
analysera i vilken grad de syntetiserade rörelsemönstren i studien kan ses som stereotypa. 
Granskningen av det stereotypa sker i både positiv och negativ bemärkelse. De två 
frågeställningar vilka undersökts i studien behandlar hur syntetiserad animation kan 
användas för en renodling av en karaktärs framträdande personliga uttryck genom rörelse, då 
den syntetiserade animationen är baserad på redan existerande animation samt hur 
syntetiserad animation kan uppfattas som stereotyp utan att ses som något negativt. 

Under genomförandet framställdes sex olika syntetiserade gånganimationer med liknande 
kroppshållning, med viss variation inom figurens kroppshållning samt gångstil. De skapades 
för vardera barnbokskaraktär med tre animationer per karaktär. Därefter presenterades 
animationerna via en online-enkät vilken delades genom ett utomstående personligt konto på 
det sociala nätverket Facebook.com (2004), alltså utanför författaren till detta projekts sociala 
krets. Utvärderingens resultat, baserat på enkätens svar, pekar på att informanterna kunde 
utläsa både Kiras och Luppes personlighetsdrag via animationerna, varav endast en av 
animationerna utlästes som antingen Kira eller Luppe. Resultaten från enkäten kan tolkas 
som att artefaktens olika rörelser kan representera en karaktär via dess personlighetsdrag, och 
ses som stereotypa. 
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2 Bakgrund 

2.1 Animerade karaktärers syntetiserade rörelsemönster 
Detta arbete bygger på en analys av rörelsemönster hos tidigare animerade karaktärer med 
mål att undersöka hur funktionellt det kan vara att applicera dessa rörelsemönster på nya 
karaktärer. Syftet bakom detta projekt har varit att få en ökad förståelse gällande stiliseringens 
betydelse för gestaltningens uttryck. Med stilisering menas här en syntetisk och, eller, 
konstgjord ersättning av det naturlika. Arbetsmetoden har varit att med hjälp av Labans 
analysmetod (LMA) studera animerade karaktärer från populära ungdomsfilmer. Studien 
inriktades på hur de fiktiva karaktärerna varit animerade inom deras filmer. Härigenom är 
rörelsemönstren från studien, vilka senare applicerats på nya karaktärer, inte direkt hämtade 
från naturen eller från verkliga skådespelare. Det är tänkt att de nya animationer, vilka 
baserades på analysdata från filmkaraktärerna, kan anses vara en form av syntetisering som 
representerar det mest framträdande eller intressanta inom en karaktär. Resultaten av 
filmkaraktärernas rörelseanalys kan tolkas som att specifika rörelser i olika grad kan uppfattas 
som stereotypa, beroende på hur ofta samma, eller liknande, rörelse eller rörelser används av 
liknande karaktärer inom relaterade situationer. För studien har det varit intressant att inom 
kontexten konstatera vilka eventuella möjligheter det finns att välja mellan mer eller mindre 
negativa stereotyper, då det handlar om rörelseanimation. Analysen har fokuserat både på 
kroppsrörelser i helhet samt på individuella kroppsdelars rörelser, den har inte tagit hänsyn 
till ansiktsmimik, kläders- eller hårdetaljers rörelser. 

Bakgrundskapitlet i detta arbete behandlar syntetisk animation, stereotyper inom samhälle 
och media, rörelseanalys, animationsprinciper samt barnboksserien KLUB. 

 

2.2 Definition av begreppet syntetisk i animationssammanhang 
I sin artikel Synthetic Animation of Deaf Signing Gestures (2001), skriver Kennaway, J. R., 
forskare inom datorvetenskap, virtual reality och animation om hur virtuella avatarer kan 
användas för att kommunicera via teckenspråk till döva. Han nämner motion capture som en 
metod för att spela in olika handrörelser och därefter låta en virtuell avatar utöva dem som en 
form av icke-verbal kommunikation. Men även om motion capture är ett bra verktyg för att 
spela in rörelsedata så finns det även vissa nackdelar med systemet enligt forskaren, som 
skriver: 

There are several ways in which we would wish to modify the raw motion 
capture data. Data captured from one signer might be played back through an 
avatar of different body proportions. One might wish to change the point in 
signing space at which a sign is performed, rather than recording a separate 
version for every place at which it might be performed. Signs recorded 
separately, and perhaps by different signers, need to be blended into a 
continuous animation. 

(Kennaway, 2001 s.2). 

Eftersom teckenspråket består av ett stort antal tecken med olika handrörelser för varje tecken 
är det sannolikt att många olika personer behövs för att spela in rörelserna inom en rimlig 
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tidsram. Det är högst osannolikt att det antal personer som behövs för att spela in alla 
handrörelser har samma eller ens liknande anatomi. Avvikelser mellan de delar av kroppen 
som behövs för att spela in handtecknen innebär fler arbetstimmar för att bearbeta den 
inspelade datan med syfte att justera de delar vilka spelats in så de är nästan identiska med 
varandra. Flera olika aktörer vilkas rörelser spelas in över tid kan också skapa problem då 
sömlösa animationer mellan de olika handtecknen inte är möjligt. Kennaway beskriver kort 
begreppet syntetisk som något vilket inte är taget från verkligheten utan skapat i till exempel 
ett datorprogram, till skillnad från motion capture vilket filmar rörelse från en verklig person 
och översätter det till en 3D-rymd. Ett exempel han nämner i samband med detta är hur fysik 
implementerat i ett datorprogram kan imitera hur objekt beter sig då de påverkas av 
gravitation: 

In recent years, physics-based modelling has come into use, primarily for 
animating inanimate objects such as stacks of boxes acted on by gravity. 
Synthetic animation of living organisms poses a further set of problems, as it 
must deal not only with gravity and the forces exerted by muscles, but also with 
the biological control systems that operate the muscles. It is only in the last few 
years that implementation techniques and fast hardware have begun to make 
synthetic real-time animation of living movement possible. 

(Kennaway, 2001 s.2-3). 

Fördelarna med syntetisk animation i det här sammanhanget är att den baseras på formler 
vilka kan modifieras av användare och läsas av program. En datorgenererad hand vilken är 
programmerad att tyda formlerna rör sig baserat på hur formeln ser ut och kan inkludera 
fingrar, handleden och armen som handen är kopplad till samt den övre delen av kroppen 
vilken armen är kopplad till. Eftersom den syntetiska animationen inte är direkt baserad på 
mänskliga aktörer är den inte heller bunden till fysiska begränsningar så som en persons 
anatomi vilket kan skilja sig gravt från en person till en annan. Kennaways text hanterar ett 
syntetiserat teckenspråk och hur detta kan implementeras inom vardagskommunikation 
genom virtuella avatarer. I det detta projekt användes begreppet syntetisk animation, för de 
animationer vilka skapades under projektets gång, eftersom de är baserade på tidigare 
animerade karaktärers rörelser snarare än att vara hämtade från naturen, det vill säga att 
animationerna inte är direkt baserade på verkliga skådespelare eller människor. 

Begreppet syntetisk kommer från grekiskans synthesis och har den ungefärliga betydelsen 
sammansättning av enskildheter till en enhet (Broby-Johansen, R 2000). Angående begreppet 
syntetisk i förhållande till digital gestaltning så användes det under 1980- och början av 1990-
talet för att särskilja datormässigt skapande från en gestaltning vilken vid en jämförelse kan 
uppfattas som mer traditionell, naturlig eller analog. Syntetisk musik eller syntmusik är 
kanske den användning människor mest kom i kontakt med under den tiden. Inom syntetisk 
musik används inga traditionella musikinstrument, istället framställs ljuden maskinellt. Att 
det inte handlar om någon inspelning av fysiska instrument är centralt i sammanhanget, ett 
syntetiskt musikstycke kan vara helt och hållet framställt i en dator. Ingen del av stycket 
behöver ha varit i kontakt med någon akustisk inspelning eller komma från ett traditionellt, 
fysiskt existerande instrument. På samma sätt förhåller det sig med exempelvis en digital 
simulering av en mänsklig figur i 3D-grafik och animerade rörelser till denna. 

I Kevin Robins essä,”will image move us still?” (1995), diskuteras hur digitaliserandet 
påverkat främst förståelsen för fotografiet som en form av avtryck från verkligheten. I essän 
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beskrivs även att vi gått från en era där kunskap och förståelse för världen uppstått genom 
inspelning, till en era där förståelsen i stället erhålls genom simulering. Antologin som Robins 
text kommer från heter the photographic image in digital culture (red. Martin Lister, 1995). 
Det är bara ett exempel på hur man vid denna tid diskuterade digitaliseringens inverkan på 
konst, gestaltning och visualisering. 

 

 Veine Johansson, Syntetisk aktör I, 1989 

Ett förhållandevis tidigt exempel från användning av digital 3D-grafik där resultatet benämns 
som syntetiskt är Veine Johanssons Syntetisk aktör I (1989). Bilden är hämtad från katalogen 
till Nionde grafiktriennalen i Göteborg 1989. Johansson gjorde en serie bilder med dessa 
syntetiska aktörer. 

Inom detta examensarbete syftar syntetisk animation på att animeringen inte görs efter 
förebilder från inspelat, verklighetsbaserat material. Exempelvis används inte motion capture 
för att framställa animationerna. De animationer som skapades är istället en syntes av en 
mängd inspirationskällor, vilka i sin tur är animerade karaktärer från datoranimerad film eller 
stop motion. 

 

2.3 Stereotyper inom samhälle och media 
Psykologerna Mark L. Knapp och Judith A. Hall diskuterar bakgrunden till utseendemässiga 
stereotyper och skriver, "people think they learn things from appearance. We take looks as 
indicators of a person's background, character, personality, talents, and likely future behavior" 
(Knapp och Hall, 2014 s.172). Psykologen och spelteoretikern Katherine Isbister definierar 
stereotyper som, "schemas or prototypes in your memory that associate a pattern of cues with 
a typical set of qualities in a person. These cues can include dress, build, posture, grooming, 
age, gender, race, style of speaking and moving, as well as the company in which a person is 
seen" (Isbister, K 2006). De ovan angivna citaten pekar på ett faktum vilket hävdar att 
stereotypiserandet sker hos betraktaren, snarare än att det betraktade är stereotypt. 
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Stereotyper är, enligt Linda Holtzman och Leon Sharpe "a preconceived and oversimplified 
generalization about a particular social group" (Holtzman, J. och Sharpe, L. 2014 s.45-46).  
Stereotyper baseras på tidigare erfarenheter, eller information man tidigare inhämtat från till 
exempel media eller genom hörsägen, och summeras som förutfattade meningar baserad på 
denna information. För att spara tid och resurser vid hjärnans identifiering av nya personer 
man möter eller ser så refererar den till tidigare information vilken kopplas till den nya 
bekantskapens utseende eller sällskap. Den tidigare information hjärnan refererar till är 
stereotypa, mentala bilder vilka är lätta att känna igen och relatera till utan att någon större 
tankeverksamhet krävs. Åsikterna om det bedömda kan ändras över tid men det första 
intrycket är oftast visuellt och baseras främst på stereotyper och förutfattade meningar om 
dessa. 

Även animerade rörelser kan ses som stereotypa, om de används av liknande karaktärer eller 
inom liknande situationer av olika karaktärer. Syntetiserade rörelser kan förstås som en form 
av stereotypa rörelser. Just betraktarens förståelse är här av vikt. Inom populärmedia, så 
kallad mainstream media, finns ett behov av att framställa karaktärer så att de lätt identifieras 
på kort tid (Isbister, K. 2006 s.13). Inom olika medier kan denna tidsaspekt vara olika viktig 
och den kan utnyttjas på varierade sätt, ibland till och med för att luras. En karaktär kan till 
exempel designas för att ge ett intryck som senare visar sig vara felaktigt, exempel på dessa 
slags karaktärer är prins Hans från filmen Frost (Disney, Pixar 2013), Megamind och 
Metroman från filmen Megamind (Dreamworks 2010), Moses och Ramses från Prinsen av 
Egypten (Dreamworks 1998), Kyubey och Homura från Puella Magi Madoka Magica (Shaft 
2011), John Kramer från filmserien Saw (Lionsgate 2004-) och Snape från Harry Potter 
serien (Rowling, J. K 1997-), bland otaliga andra karaktärer. Inom spel kan rörelsemönster 
användas för att identifiera mer eller mindre vänligt sinnade karaktärer, eller olika varelser 
även från långt avstånd eller med dålig sikt, något som används flitigt inom digitala jägarspel 
och liknande genrer. 

Karaktärer kan även gestaltas på mer eller mindre negativt stereotypa sätt. De kan exempelvis 
göras överdrivet sexualiserade genom kroppsproportioner och kläder vilket ofta används för 
kvinnliga karaktärer, eller så kan de negativa stereotyperna framställas på ett rasistiskt vis, till 
exempel asiatiska karaktärer med ihopknipna ögon, stora framtänder och håret flätat i nacken, 
eller afro-amerikanska karaktärer med svartmålat ansikte, stora vita ögon och stora röda 
läppar vilket även är känt som svartansikte (eng. blackface), exempel nedan från serierna Tom 
och Jerry (MGM 1940-) samt American Born Chinese (Yang, G. L. 2006). 

 
 Rasistiska stereotyper, Tom och Jerry (MGM 1940-), American Born 

Chinese (Yang, G. L. 2006). 
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När tidiga serier skapades ansågs inte karaktärerna vara rasistiska utan representerade den 
generella och accepterade karikatyren av rasbaserade stereotyper. Exempel på karaktärer 
vilka nu kan ses som rasistiska stereotyper inom tidiga serier och filmer är bland annat lömska 
kineser och lata mexikaner från Lucky Luke (De Bevere, M 1946-), karaktärerna i historien 
om "Lilla Svarta Sambo" skriven av Helen Bannerman (1947/1959) från barnboksserien Min 
Skattkammare, samt ett stort antal karaktärer från bland annat Disneyfilmer, som Peter Pan 
(1953), Dumbo (1941), Fantasia (1941) och många kortfilmer från 1930-talet. Detta behöver 
inte ha gjorts medvetet då karikatyrerna användes inom många olika filmer samt tecknade 
serier och var generellt accepterade av majoritetsbefolkningen. Äldre karaktärsgestaltningar 
som uppfattades vara lätta att förstå och inom en samhällskontext samtidigt okontroversiella, 
kan i ett nutida sammanhang ses som problematiska och kanske sexistiska eller rasistiska. 
Fler nutida exempel på karaktärer vilka kan uppfattas som negativa eller rasistiska är 
karaktärerna Popo från Dragonball (Toei animation 1989-1996) och Jynx från Pokemon 
(Nintendo 1996), båda karaktärerna avbildades för cirka tjugo år sedan och liknade de 
karikatyrer av svarta vilka numer anses vara rasistiska och karaktärerna censurerades för 
media utanför Japan genom färgändring där Popo färgades blå och Jynx färgades lila. 
Bildexempel nedan. 

 

 Mr. Popo (Toei animation 1989-1996) och Jynx (Nintendo 1996), 
censurerade/omarbetade 

Rasistiska stereotyper kan alltid uppfattas som negativa i det moderna samhället då de främst 
uppfattas som kränkande. I modern tid anses människor av olika ras vara jämlika och bor 
tillsammans, är vänner, eller släkt, vilket skiljer sig mot tiden då mörkhyade människor 
importerades till Amerika som slavar, eller asiater och mexikaner användes som lågavlönad 
arbetskraft för farliga eller tunga arbeten. Rasism är alltid menat att vara kränkande mot en 
viss målgrupp medan stereotyper uppstår och används inom både positiva och negativa 
sammanhang. Stereotyper kopplade till olika etnicitet kan alltid uppfattas som rasistiska, även 
om de framhäver positiva drag, till exempel flitiga och smarta asiater, rika amerikaner, 
vältränade européer eller långa afrikaner. De kan ses som rasistiska eftersom de är baserade 
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på endast en del av de människor stereotypen är kopplad till. Alla asiater är inte mer flitiga 
eller intelligenta än någon annan, alla amerikaner är inte rika och det är många européer som 
är långt ifrån vältränade. Negativa stereotyper kan även vara relaterade till kroppstyper, 
kläder, frisyrer och andra utmärkande drag som skiljer människor åt. 

Liknande negativa stereotypa gestaltningar kan också gälla karaktärernas rörelser. Eftersom 
stereotyp karaktärsgestaltning funnits länge har även specifika rörelser samt rörelsemönster 
bundits till gestaltningen. Gangsters i gamla banditfilmer och tecknade serier kan ses röra sig 
mer med stela överkroppar, fokuserad blick och rörelse främst från höften och nedåt. 
Sexualiserade kvinnliga figurer vilka framställts inom media vickar ofta på höfterna mycket 
då de går och rör sig på ett överdrivet förföriskt sätt som till exempel Jessica Rabbit från Who 
framed Roger Rabbit (Touchstone pictures, Amblin entertainment 1988) eller Betty Boop 
(Fleischer Studios 1930-) från serien med samma namn. Exempel på karaktärernas 
utformning nedan. 

 

 Betty Boop och Jessica Rabbit. 

Det finns många olika negativa stereotyper inom samhälle och media, sådana som framhäver 
personlighetsdrag, kroppsformer, kläder eller annat som kan uppfattas som negativt. Men det 
finns även positiva stereotyper vilka växt fram alltmer under senare tid, till exempel hjältinnor 
med personlighetsdrag eller utseende vilka skiljer sig från den stereotypt kvinnliga rollen i 
filmer och serier. Exempel på negativa kvinnliga stereotyper är prinsessor som behöver räddas 
av hjältar, storbystade servitriser, eller kärlekskranka tonårsflickor som ständigt strävar efter 
att bli populära i skolan. Positiva kvinnliga stereotyper som skiljer sig från de negativa är till 
exempel Merida från Modig (Disney 2012), Vanellope från Röjar Ralf (Disney 2012) och 
Nausicaä från Nausicaä of the Valley of the Wind (Ghibli 1984), dessa karaktärer framställs 
som prinsessor i filmerna, men inte den stereotyp som alltid måste räddas av någon annan, 
eftersom de själva utför hjältedåden. I TV-spelet Okami (Capcom 2006) är spelarens avatar 
en varghona som räddar forntida Japan från olika monster, spelserien Shantae (Capcom & 
Way Forward Technologies 2012-) har en kvinnlig huvudkaraktär som slåss mot olika fiender 
för att försvara sin hemstad och i TV-serien Min lilla Ponny: Vänskap är Magisk (Hasbro 
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2010), består de sex huvudkaraktärerna av kvinnliga karaktärer med helt olika, men 
fortfarande stereotypa personlighetsdrag vilka används både positivt och negativt i olika 
situationer. 

En person som är undergiven eller feg rör sig på ett sätt, medan en karaktärsfast eller modig 
rör sig på ett annat. Om detta kopplas till fördomar om olika sociala grupper inom samhället 
riskerar givetvis en gestaltning som innehåller de mer negativa rörelserna att spä på dessa 
förutfattade meningar. 

Vid framställning av syntetiserade rörelser finns således anledning att vara alert inför risken 
att skapa eller förstärka negativa stereotyper (Isbister 2006 s.12-13). Under det här projektets 
analysfas har det varit av intresse att studera karaktärers olika design och rörelsemönster samt 
till vilken grad de kan uppfattas som stereotyper – i positiv och negativ bemärkelse. 

 

2.4 Beskrivning av barnboksserien KLUB 
Kira och Luppes Bestiarium (2016-), eller KLUB som serien kortfattat kallas är en 
barnboksserie i äventyr- och fantasygenrerna. Till böckerna finns också en augmented reality 
applikation till mobil och surfplatta, riktat till barn inom åldern 7-12 år. Böckerna utspelar sig 
i olika områden inom Skaraborg och handlar om hur huvudkaraktärerna Kira och Luppe 
besöker olika städer samt kulturarvsplatser och möter väsen från områdets mytologiska 
folktro, sägner och historier. Antagonisten i historien är den giriga cirkusdirektören, som är 
ett bergatroll, vilket fångar och förslavar andra sagoväsen, eller "de osedda" som de kallas 
inom böckerna. Böckernas historia utspelar sig på riktiga platser där läsarna kan känna igen 
olika byggnader eller områden från samhället boken utspelar sig i. Den första boken 
Trollforskaren (2016) utspelar sig i Skara där protagonisterna introduceras som goda vänner, 
även om Kira gillar att reta Luppe, och de känner varandra sedan tidigare. De möter den giriga 
cirkusdirektören och hjälper skogstrollet Filemon att fly från bergatrollet. Andra boken 
Jättinnan (2016) utspelar sig i Falköping där huvudkaraktärerna möter en jättinna, tredje 
boken Näcken (2017) handlar om Näcken i Tibro och fjärde boken Lyktgubbarna (2017) 
utspelas i Skövde där Kira och Luppe hjälper några lyktgubbar. I det här projektet användes 
Kira och Luppes karaktärer specifikt eftersom de är barnböckernas huvudkaraktärer och har 
flest illustrationer samt text kopplad till dem. 

Stilen på böckernas illustrationer varierar från bok till bok och sida till sida men håller 
generellt en manga-inspirerad stil på karaktärerna med stora ögon och förenklade 
ansiktsformer i jämförelse med västerländska serier. Bakgrunderna är typiskt förenklade med 
få detaljer och oftast ett akvarellstuk på den digitala bildbehandlingen då de blandas och flyter 
ut likt akvarellfärger blandade med vatten. Karaktärernas anatomi varierar och är mindre 
naturalistisk men uttrycksfull genom stereotypa gester, till exempel en hand vilandes på 
höften i en självsäker gest, en arm vilken sträcks ut för att peka, ett höjt ögonbryn i ett skeptiskt 
ansiktsuttryck eller någon som gnider händerna likt en ondskefull stereotyp med en elak plan. 
Eftersom serien är riktad till barn samt att barnboksserien är skapad av flera olika författare 
och illustratörer med olika erfarenhet samt de specifika datum då böckerna skulle vara 
färdigställda kan kvaliteten inom illustrationerna ha blivit lidande. Det kan förmodas att 
anatomi samt detaljnivå var en sekundär prioritet inom den tidsram illustratörerna haft att 
arbeta med. Exempel på de olika teckningarna bifogas på nästa sida. 
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 Kollage med karaktärer från böckerna. 

AR-applikationen är ett samlingsbestiarium vilket används tillsammans med böckerna genom 
att skanna symboler (anfanger) som dyker upp på sidorna. Den figur vars anfang skannas 
genom AR-applikationen dyker upp som en poserad eller animerad 3D figur i applikationen 
med information om väsendets ursprung. 

KLUBs mål är att intressera fler barn för det lokala kulturarvet och folktron genom 
användning av myter och sägner samt olika väsen från Sverige, mer specifikt Skaraborg. 
Projektet kan även ses som en slags expansion inom turismen då böckerna uppmanar läsarna 
att besöka olika platser och projektet har planer på att distribuera anfanger att skanna även 
utanför böckerna och då på olika kulturplatser, till exempel museer och monument. 

I det praktiska arbetet skapades animationer vilka baserades på en analys av rörelsemönster 
hos tidigare animerade karaktärer inom animerade barnfilmer. De framtagna animationerna 
var menade att kunna fungera som rörelser till vampyrflickan Kira och hamnskiftaren Luppe 
från barnboksserien och kulturarvsprojektet KLUB (www.his.se/klub/). De karaktärer vilkas 
rörelser blev studerade relateras till olika karaktärsattribut från de två barnbokskaraktärerna. 
Med karaktärsattribut menas här till exempel personlighet och kroppsliga attribut. Även 
antropomorfa drag kunde spela en roll eftersom de båda karaktärerna Kira och Luppe har 
förmåga att byta skepnad till djur. Det ansågs vara till fördel att studera lika många kvinnliga 
som manliga karaktärer för både Kiras och Luppes karaktärsanimationer. Efter ett första urval 
från olika filmer valdes fyra filmkaraktärer till vardera barnbokskaraktär, därefter utfördes en 
analys av filmkaraktärernas animationer. Detta för att studera variation samt likheter mellan 
karaktärernas animation och rörelsemönster. Animeringar i fokus var främst gångstilar för de 

http://www.his.se/klub/
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olika karaktärerna. För detta projekts utvärdering användes en animeringsdummy till alla 
rörelser för att studera om informanterna kunde relatera dem till den karaktär animationerna 
var tänkta att representera. Animeringsdummyn var menad att uppfattas som androgyn för 
att inte påminna mer om ett manligt eller kvinnligt kön eftersom Kiras och Luppes 
animationer kom i blandad ordning. Samma animeringsdummy användes till både Kira och 
Luppes animationer. 

Först analyserades karaktärerna från barnboksserien. Analysen baserades på böckernas texter 
tillsammans med bildspråk från illustrationer, med mål att identifiera Kira och Luppes mer 
karaktäristiska personlighetsdrag. Därefter identifierades och studeras filmkaraktärer från 
animerade produktioner med utgångspunkt baserad på Kiras och Luppes karaktäristik, så som 
de framstod genom böckerna. Kira och Luppes personlighetsanalyser återfinns under kapitel 
4.1. 

Utgivna böcker i KLUB-serien som använts i studien: 

Erlandsson, Patrik och Jensen, Veronica (2016). Kiras och Luppes Bestiarium. 
Trollforskaren. Lidköping: Lokrantz förlag AB. 

Vipsjö, Lars och Johansson, Therese (2016). Kiras och Luppes Bestiarium. Jättinnan. 
Lidköping: Lokrantz förlag AB. 

Timrén, Linnea och Carlsson, Lova (2017). Kiras och Luppes Bestiarium. Näcken. Lidköping: 
Lokrantz förlag AB. 

Larsson, Pontus och Thorslund, Samuel (2017). Kiras och Luppes Bestiarium. Lyktgubbarna. 
Lidköping: Lokrantz förlag AB. 

 

2.5 Typ av animerade karaktärer av intresse vid analys av tidigare 
animerad rörelse från film och TV-serier 

Eftersom KLUB är riktat till en yngre publik, främst inom Skaraborg, kan det förmodas att 
dess målgrupp växt upp med tecknade- samt 3D-animerade filmer och TV-serier. I samband 
med detta är det högst troligt att de exponerats för de stereotyper samt mer unika karaktärer 
som skapats för de olika produktionerna. Med detta i åtanke har det varit av intresse att 
studera karaktärer från filmer riktade åt en publik vilken, i nära mån, överensstämmer med 
KLUBs åldersmässiga målgrupp. Även olika Tv-serier hade varit av intresse men urvalet 
inkluderade endast filmer för att begränsa den tid som användes till analysdelen av projektet. 
De filmer vilka analyserades för detta projekt är mer kända produktioner skapade inom 
västvärlden, till exempel av företag som Dreamworks eller Disney, inom främst fantasy- och 
äventyrsgenrerna. Karaktärer i fokus var de vilka påminde mest om Kiras eller Luppes 
karaktärsdrag så som de analyseras i kapitel 4.1 samt 4.2 inom detta projekt. De filmer som 
togs i åtanke är främst 3D-animerade då karaktärerna inom AR-applikationen är skapade och 
animerade i 3D. Även stop-motion produktioner av intresse då dessa slags filmer kan sägas 
vara skapade genom syntetiserad animation, eftersom stop-motion figurer inte kan animeras 
digitalt utan levandegörs genom korta förflyttningar för hand. Karaktärerna vilka studerades 
under analysen var med fördel mänskliga snarare än antropomorfa. Karaktärerna vilka 
studerades för Kira respektive Luppe var av samma kön som barnbokskaraktären. 



 
11 

 

Exempel på animerade filmer lämpliga för KLUBs målgrupp 

Draktränaren (2010-) är en film- samt en TV-serie skapad av Dreamworks. De är animerade 
i 3D. Serien handlar främst om fem ungdomar som lever i en påhittad by vilken är inspirerad 
av vikingar när dessa existerade i Norden. Huvudkaraktärerna i serien är Hicke, Astrid, Snor-
Per, Fiskfot, Flåbuse samt Flåbusa. Karaktärerna åldras över tid och är i första filmen och TV-
serierna cirka 13 år gamla, vilket stämmer ganska bra med Kira och Luppe som tänks vara ca 
12, det vill säga, strax under tonåren. 

Modig (2012), en 3D-film skapad av Disney och Pixar, den handlar om Merida som är i en 
ålder liknande Kira och Luppe. Hon är en bångstyrig dotter till en skotsk klanhövding och 
dennes fru. 

Det regnar köttbullar (2009, 2013) är en filmserie i 3D skapad av Sony Pictures Animation. 
Filmerna handlar om Flint Lockwood, en nördig yngre man som drömmer om att bli 
vetenskapsman. Han har flera drag gemensamma med Luppe. 

Coraline (2009) är skapad av Laika och är animerad genom stop-motion. Coraline Jones och 
Wybourne Lovat fungerar båda bra i en åldersaspekt då de föreställs vara cirka 11 år gamla, 
vilket visuellt påminner om Kiras och Luppes förmodade ålder. 

Hotell Transsylvanien (2012, 2015), är en filmserie i 3D skapad av Sony Pictures 
Animation. Den utspelas i ett fiktivt, modernt Transsylvanien där vampyren Dracula äger ett 
hotell för monster. Draculas dotter Mavis har varit intressant att analysera för Kiras rörelser. 

Dessa fem filmer var de som användes för att studera olika karaktärers gånganimation. Andra 
filmer inom samma genre och liknande åldersgrupp valdes bort eftersom karaktärernas 
personlighet skiljde sig mer från Kira och Luppe. Filmer som valdes bort var bland andra 
Boxtrolls (2014), Frankenweenie (2012), och Frost (2013). Mer utförlig information om 
urvalsprocessen återfinns i kapitel 4.2 till 4.4. 

 

2.6 Motivationen bakom rörelser och hur kroppsspråk avläses 
Som grund för analysarbetet inom icke-verbal kommunikation, vilken i studien utförts av 
redan animerade karaktärer, har deras rörelser tolkats genom: 

• Koreografen Labans teorier och analysmetoder vilka studerar motivationen bakom 
kroppsspråket (Laban movement analysis, LMA). 

• Kommunikationsforskaren Mark L. Knapps och psykologiprofessor Judith A. Halls 
teorier från Nonverbal Communication in Human Interaction (2010). 

• Kommunikationsforskarna Judee K. Burgoon, David B. Bullers och W. Gill Woodalls 
texter om icke-verbal kommunikation från boken Nonverbal Communication the 
Unspoken Dialogue (1996). 

• Disneys tolv animationsprinciper, vilka flitigt används inom olika slags animation. 
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Samt Att tala så det syns. En bok om att tolka kroppsspråk (2006), en bok skriven av paret 
Pease vilka engagerar sig i konsten att läsa kroppsspråk, och möjliga andra texter vilka kan 
tyckas relevanta för att tolka karaktärernas rörelsebeteende. 

De olika texterna användes för att analysera olika rörelser karaktärerna inom filmerna utförde 
då de gick omkring. Utifrån sättet karaktärerna var animerade kunde olika sinnesuttryck 
tolkas via deras rörelser, samt eftersom karaktärerna i filmerna hade ansiktsuttryck vilka 
överensstämde med deras kroppsspråk i övrigt. Labans teorier och fem av Disneys tolv 
animationsprinciper användes i samband med analysdata från filmerna samt skärmdumpar 
med filmkaraktärerna i extrempose, för att skapa de nya animationerna som användes i 
projektet. 

 

2.6.1 Laban Movement Analysis 
Koreografen och rörelseanalytikern Rudolf Laban anses vara en av de mest betydelsefulla 
rörelseteoretikerna under 1900-talet och den moderna dansens fader inom Centraleuropa. 
Labans arbete om rörelseteori fungerade som ett system för att analysera och beskriva 
kroppens olika rörelser och hur de var sammanlänkade med social icke-verbal 
kommunikation. Bland annat så influerades Laban av Delsartes tidigare studier kring 
observationer av människans erfarenhet av känslor och rörelse samt hur dessa relaterade till 
forngrekiska skönhetsideal och skulpturer. Labans rörelseteorier eller Laban Movement 
Analysis förkortas vanligtvis till LMA och består av fem olika rörelsekategorier; Body, Effort, 
Shape, Space samt Phrasing, dessa definierades genom Labans arbete samt tolkningar av hans 
arbete av Irmgard Bartenieff, Warren Lamb, Judith Kestenberg och Bonnie Bainbridge-Cohen 
(El-Nasr, m.fl 2009 s.517). LMA, och senare MPA kan användas vid analys, samt skapandet 
av nya rörelser inom animation då analyssystemet behandlar både större och mindre rörelser. 
Bland annat anser användare av Labans metod att olika sinnesstämningar är kopplade till 
rörelser och påverkar hur de utförs. Genom att använda LMA och MPA vid skapandet av 
syntetiska rörelser kan dessa, i teorin, göra rörelserna mer verklighetstrogna och kan skilja 
mellan stelt mekaniska och mer mjuka, naturtrogna rörelser. 

Rudolf Laban var en ungersk-brittisk dansare, dansteoretiker och koreograf som levde under 
1870-talet tills 1950-talet. Tillsammans med F. C. Lawrence, en samtida industrialist, 
utvecklade han ett system för att identifiera och effektivisera olika rörelser som utförs av 
personer inom både arbetsliv och till vardags (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s. xi). Laban 
utvecklade under tidigt 1900-tal begreppet Kinetography, eller Labanotation vilket 
undersöker kroppens statiska och dynamiska rörelser inom rymden av kroppens räckvidd. 
Detta utvecklades till att känna igen olika drag inom en persons rörelsebeteende vilka kan 
användas för att identifiera personlighetsdrag genom observationer och analys av prestationer 
(Effort) inom olika rörelser. Genom Labans forskning om relationerna mellan sinne och kropp 
(mind-body) och psykologiska effekter inom vissa rörelsemönster har hans metoder och 
teorier används inom bland annat psykologisk och fysisk terapi i syfte att förbättra 
prestationsförmåga och hälsa (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s. xi-xii). 

Ett exempel på Labans analysmetoder och effektivisering av arbetssätt nämns i boken effort 
Economy of human movement (1974), där en man skall flytta ett tungt objekt och hur han gör 
detta på mest effektivt sätt. Genom att använda rätt ekonomi inom sin Effort 
(prestation/ansträngning), för att flytta objektet använder mannen varken för mycket eller för 
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lite Effort, vilket mer effektivt sparar tid och resurser. Objektet förflyttas inom rum (Space) 
och tid (Time) genom mannens Effort. Genom att använda för mycket Effort eller använda 
Effort under fel tidpunkt kan objektet flyttas för mycket eller för lite vilket resulterar i ett 
slöseri av resurser då mer Effort krävs för att förflytta objektet till dess tilltänkta plats. 
Rörelsens flöde (Flow) förklaras som en kombination av Effort, Time och Space, vilket 
tillsammans bildar den energi med vilken rörelsen utförs. 

"The central problem is, in our opinion, the development and safeguarding of the sense of the 
proportions of the factors of Motion, Weight, Space and Time, and their controlled Flow. The 
lack of this sense of proportion is the main stumbling-block of efficiency" (R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s. 12). Laban och Lawrence utvecklade sina metoder främst för att effektivisera 
arbetsplatser, men deras metoder används även effektivt inom vetenskapliga analysmetoder 
samt fysisk- och psykisk terapi under modern tid. Det är praktiskt att förstå hur rörelser och 
kroppsposeringar påverkar, samt påverkas av det mentala (mind-body), och hur 
kombinationen av detta kan användas för att framhäva och tyda olika personlighetsdrag samt 
mentala processer. Genom en effektivisering av Weight, Space, Time och Flow kan överflödiga 
kroppsrörelser minimeras och teoretiskt sett bespara mycket av den energi man förbrukar 
genom en vardag. Det kan spekuleras om en ökad kontroll och effektivisering av kroppens 
rörelser minimerar individens personliga uttryck och om de antar ett mer annorlunda 
rörelsesätt, än om deras rörelser vore mindre kontrollerade, med effektivisering i åtanke. 
Detta hölls i åtanke vid skapandet av artefakten och dess rörelseanimation. 

 

2.6.2 Labans Effort Graph 
 I Labans arbete med att förfina rörelser utvecklade han en graf som till en början består av 
två linjer vilka korsar varandra med begreppen Exertion (ansträngning/utövande) och Control 
(kontroll) som påverkas av fyra andra uttryck; Light (lätt), Strong (stark), Fluent 
(flytande/flödande), och Bound (bunden/destinerad). Grafen utvecklades för att kunna 
identifiera olika Efforts inom rörelser och därefter effektivisera rörelserna genom att minska 
överflödiga Efforts. 

 

 Exempel på Laban Effort graph 

Beroende på hur de olika begreppen kombineras kan olika slags rörelser utläsas, analyseras 
och bearbetas från dessa, light och strong kan inte kombineras, likt hur fluent och bound ej 
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kan kombineras då dessa är varandras motsatser. Exempel som nämns i boken effort 
Economy of human movement, konstaterar att bästa kombinationen för att svinga ett tungt 
objekt är strong och fluent, medan specifik placering av ett lätt objekt aldrig kan fungera med 
samma kombination som det tidigare exemplet. För att med precision placera ett lätt objekt 
är light och bound den bästa kombinationen då utövaren av rörelsen har mer kontroll än den 
som svingar ett tungt objekt (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s. 15-17). 

Enligt Laban används specifika, definitiva rörelser inom rymden (Space) för att mer eller 
mindre effektivt utöva olika Efforts, till exempel genom kurvor och linjer. En alltför överdriven 
kurva vid svingandet av ett tungt objekt innebär ett slöseri av resurser, detsamma gäller en 
alltför rak linje vid placerandet av ett lättare objekt. "The cause of failure to do a job properly 
is very often the use of a wrong path in space" (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s. 17). För 
att på bästa sätt kombinera rörelserna som behövs inom olika situationer beräknas Weight i 
kombination med Space och ytterligare två uttryck läggs till i grafen; flexible (flexibel) och 
direct (direkt), de kallas för "the sign of effort" och sitter sammanlänkade med den tidigare 
versionen av grafen. 

 

 Exempel på Laban Effort graph 2 

Den tillagda delen av grafen behandlar den Space som rörelsen färdas genom och om den är 
flexibel eller direkt. Således är den mest effektiva kombinationen för svingandet av ett tungt 
objekt fluent, strong och flexible medan den mest effektiva kombinationen för att med 
precision placera ett lättare objekt är light, bound och direct (R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s. 17-18). Vidare så utvecklas begreppet Time, eftersom den tid vilken tillägnas en rörelse 
kan påverka resurserna som krävs för att utföra rörelsen likt alla de andra begreppen som 
förklaras inom Labans teorier. Förmågan att kontrollera Time i en rörelse kan användas för 
att kontrollera den fart som används i en Effort. Begreppen sustained (oavbruten eller 
långsam) och quick (snabb) vilka indikerar med vilken hastighet rörelsen utförs läggs till i 
grafen, därigenom bildas även indikationer för Time och Space. 
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 Exempel på Laban Effort graph 3 

Genom att lägga till Time, och Space till Effort bildas Flow, vilket är en kombination av de tre 
tidigare begreppen. Grafen kan därefter användas för att analysera rörelser och kombinera de 
olika begreppen. Laban har definierat termer för åtta grundläggande kombinationer av 
grafens Weight, Space och Time på följande sätt: 

 

 Labans åtta grundkombinationer 

Även om dessa grundläggande åtta kombinationer av Weight, Strength och Time definierats 
så är de inte konstanta för varje utövare, de kan variera från person till person beroende på 
individens styrkor och svagheter. "A person with great muscle power might prefer to press-lift 
directly, and will, without waste of effort, do the job as efficiently as a person of small muscle 
power preferring to swing the object upwards. The effort will be in both cases appropriate for 
the task as well as to the muscular power or bodily structure of the working person" (R., Laban 
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och F. C, Lawrence 1974 s.22). Labans forskning, så som den presenteras i boken effort 
Economy of human movement (1974), fokuserar främst på att analysera och effektivisera 
arbetskraften inom industrin och på olika arbetsplatser, men kan även appliceras utanför 
arbetsplatsen och i en persons vardag. 

Som en analysmetod kan Labans forskning användas effektivt i och med de yttryck och grafer 
som utvecklats för att tolka kroppens rörelser genom tid, vikt, rum och den energi som 
används för att utföra rörelsen. Detta projekt har endast fokuserat på analysmetoden och inte 
effektiviseringen av rörelse, vilket var huvudmålet med Labans forskning då den utvecklades 
och användes för att underlätta arbetsbörda och vardagsstress i samband med analysen av 
rörelser. 

Robin Konie är dansare och utbildad Certifierad Laban Bartenieff Movement Analyst (CLMA) 
och Master in Fine Art (MFA). I sin text A brief overview of Laban movement analysis (2011) 
beskriver hon LMA genom en kort introduktion av fyra huvudkategorier som Labans teorier 
består av: 

Body 
“Bartenieff Fundamentals is an approach to basic body training that deals with 
patterning connections in the body according to principles of efficient movement 
functioning within a context which encourages personal expression and full 
psychophysical involvement” (Peggy Hackney, Making Connections) (Konie 2011 s. 4). 

Effort 
Effort can be described as the dynamics, qualitative use of energy, texture, color, emotions, 
inner attitude, etc. There is an ongoing (Flow) sense of self (Weight) in relation to the 
environment (Space) over time (Time) (Konie 2011 s. 3). 

Shape 
Shape is about form and forming. Shape is the bridge between Body and Space (Konie 2011 
s. 2). 

Space 
“A definite movement with a definite trace form is always connected with inner 
happening such as feelings, reflections, determinations of the will, and other emotional 
impulses.” -Rudolf Laban, Choreutics (Konie 2011 s. 5). 

Kategorin Body beskrivs i texten som en slags övningar eller träning för kroppen med syfte att 
utveckla rörelse inom dess funktion och effektivitet att förmedla känslouttryck eller utföra 
arbete. Effort beskrivs som funktionella och expressiva, kvalitativa rörelser vilka baseras på 
olika faktorer vilka är: Flow, Weight, Time och Space. Shape förklaras som de olika 
geometriska former kroppen använder då den utför olika rörelser. Shape definieras som en 
process medan Space definieras som en destination. Space är den rymd som kroppen upptar 
då den rör sig samt i vilken eller vilka riktningar kroppen rör sig. Konie nämner även 
begreppet Phrasing, vilket är en kombination av de fyra andra begreppen och används som 
ett sätt att läsa meningen bakom begreppen. “To study phrasing is to study the dynamics of 
pattern. The interplay between movement elements and sequence is the foundation of the 
tension and excitement of phrasing.” –Judy Lebrie (Konie 2011). Konie skriver även att 
phrasing har stor betydelse och reflekterar personen vilken utför rörelserna, deras 
personlighet, eller sinnesstämning baserat på vilket mål de har genom att utföra den specifika 
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rörelsen eller kombinationen av rörelser. Då artefakten för detta projekt skapades med syfte 
att representera två olika karaktärer genom deras personlighetsdrag, ansågs det vara av stor 
betydelse att förstå hur kroppens rörelser kan representera någons sinnesstämning och 
personlighet. 

I kapitlet Believable Characters hämtat från Handbook of Multimedia for Digital 
Entertainment and Arts (El-Nasr, M. S. m.fl. 2009) behandlar författarna äldre teorier som 
kan vara användbara inom karaktärsdesign, däribland LMA och hur tidigare erfarenheter, 
eller en karaktärs personlighet påverkar hur de rör sig.  De studerar, vilket titeln informerar; 
hur karaktärer kan bli mer eller mindre trovärdiga beroende hur de utformas, baserat på bland 
annat psykologi, anatomi och animationsteori. Artikelns olika författare är forskare inom 
informationsteknologi, Magy Seif El-Nasr, animation, Leslie Bishko, spel, Veronica Zammitto, 
Michael Nixon, samt datorvetenskap, Athanasios V. Vasiliakos, och Huaxin Wei. 

Inom kapitlet skriver författarna mer utförligt om Labans olika teorier samt vad de består av 
och hur de kan tolkas. Den kategori vilken har varit av störst intresse under detta projekts 
analysfas är Effort. Av Labans olika kategorier är det Effort som är den mest välkända genom 
dess användning inom teater och hur den analyserar olika mönster inom rörelser vilka även 
representerar den bakomliggande avsikten med den specifika rörelsen. Labans kategori om 
Effort innefattar ett antal olika parametrar vilka definieras som följande: 

Flow definierar känslan bakom rörelsen, vilka intentioner som motiverar rörelsen, om 
den är passiv eller aggressiv, snäll eller elak. "Hur?" 

Weight definierar gravitationen bakom en rörelse, om den är tung eller lätt, 
framtvingad eller naturlig och kan även användas för att förmedla tyngden bakom 
kroppen som rör sig genom effekten av gravitation. "Vad?" 

Space definierar rörelsens riktning och vilket håll den rör sig samt på vilket sätt den 
rör sig, om rörelsen är linjär eller flexibel, om rörelsen är fokuserad eller ofokuserad, 
om den som utför rörelsen är fokuserad på all omkring dem eller endast en specifik 
punkt i rymden. "Var?" 

Time definierar vid vilken tidpunkt som rörelsen används, om den är snabb eller 
långsam, om den är planerad eller plötslig i sitt utförande. "När?" 

Kroppens reaktion på en situation kan analyseras utifrån Flow, Weight, Space och Time. 
Begreppen används för att skapa en tolkning om karaktärens sinnesstämning och vad den vill 
förmedla genom sin rörelse. Inom animation så är gravitation (Weight) en viktig beståndsdel 
då den imiterar kroppens motivation bakom rörelse. I kombination med Flow, Space och Time 
förmedlar den påhittade rörelsen samma budskap som en levande människas icke-verbala 
kommunikation. "...the motivation to move and act require us to mobilize our body mass in 
constant negotiation with the effects of gravity. One may recognize this negotiation in the 
difference between the struggle to rise up out of bed in the morning, versus the way one feels 
on the tennis court later that day swinging an energetic serve" (El-Nasr, m.fl. s.518). El-Nasr 
m.fl. nämner även begreppet "phrasing" vilket de liknar vid en talad mening eftersom båda 
innefattar tre olika stadier och är uppbyggda på samma sätt; förberedelse, action samt 
återhämtning. Det som återspeglar personligheten bakom icke-verbal kommunikation via 
rörelser är de individuella rytmiska mönster samt preferenser inom Body, Effort, Shape och 
Space som varje person har och de kan påverkas av uppväxt, vanor och känslor (El-Nasr, m.fl. 
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2009 s.517-518). Något som kan uppmärksammas med Labans metoder är att skillnaden 
mellan de två extremerna inom varje begrepp ges ingen klar definition av Laban, till exempel 
skillnaden mellan snabb eller långsam inom begreppet Time. Detta kan dock definieras vid 
enskilda analyser. 

 

2.6.3 Movement Pattern Analysis 
Vidare förklarar El-Nasr m.fl. MPA, eller Movement Pattern Analysis, vilket utvecklades av 
Warren Lamb som arbetat med Laban men vars intresse främst befann sig inom 
beteendeanalys. Lamb lade till Shape till Labans Effort. MPA analyserar och relaterar 
beslutsantaganden till olika slags icke-verbala beteenden och baseras på hur individer 
interagerar med varandra samt hur de interagerar med objekt. Shape definieras som den 
process vilken kroppen går igenom då den utför olika rörelsemönster och består av Posture 
vilket inkluderar hela kroppens handling samt Gesture vilket inkluderar enskilda 
kroppsdelars handlingar (El-Nasr, m.fl. 2009 s.517-518). 

LMA och MPA kan anses vara goda, grundläggande begrepp och metoder vid studie av rörelser 
från personer och karaktärer, deras specifika och särskiljande drag samt motivationen bakom 
de olika rörelser de gör. Genom att använda LMA och MPA för att studera och analysera 
kroppens rörelsemönster från mänskliga figurer inom animation, med fokus på deras 
personlighetsdrag vilka görs synliga via deras rörelsemönster, har metoden i detta projekt 
använts med syfte att studera och jämföra olika karaktärers animation. Därefter har de data 
som analyserats fram använts för att skapa syntetiska animationer med syfte att representera 
karaktärerna Kiras och Luppes icke-verbala personlighetsdrag genom gångcykler. Analyserna 
hade i mån av tid även kunnat användas för att skapa idle-rörelser, där karaktären står stilla 
eller i en väntande position, men med rörelser som visar liv, andning och liknande. 

 

2.7 Disneys 12 animationsprinciper 
Något som används flitigt inom animation är Disneys 12 animationsprinciper, ett slags 
regelverk som Disneys studio utvecklade med syfte att hålla animationen i deras filmer koncis, 
effektiv och attraktiv för den publik som deras filmer skapades för. Animationsprinciperna har 
sedan dess använts av många andra än Disney, men Disney var den första studio som myntade 
specifika uttryck för de olika animationsprinciperna. I boken The Illusion of Life Disney 
Animation skriver Frank Thomas och Ollie Johnston om hur Disney studios animation och 
arbetssätt utvecklats från det att studion skapades och ett kapitel beskriver ingående de tolv 
olika animationsprinciperna vilka studion använt sig av. I denna studie har följande fem av 
animationsprinciperna använts under analysarbetet samt under skapandet av ny, syntetisk 
animation: 

Squash and stretch imiterar effekterna av gravitation genom att ett objekt töjs ut eller 
trycks ihop då det rör sig genom en rymd. I Disneys analogi (s.49) refererar de till en halvfylld 
säck med mjöl; om den tappas på ett golv så flyter den ut och plattas till, om den lyfts upp 
genom de översta hörnorna så dras den ut till sin längsta form, men dess volym ändras aldrig. 
(Thomas och Johnston 1981 s.47-51).  



 
19 

Follow through och overlapping action har att göra med hur tyngd, acceleration och 
gravitation påverkar hur saker rör sig. "You hit the pose, then drift on beyond to an even 
stronger pose- everything goes further, the cheeks go up, the ears fly out, the hands rise; he 
goes on his toes, his eyes open wider, but essentially he's still in his pose" (s.62). Karaktären 
är stillastående, men follow through och overlapping action fortsätter ändå att lägga till mer 
liv och rörelse till karaktären (Thomas och Johnston 1981 s.59-62). 

Arcs är en animationsprincip vilket imiterar det mjukare, cirkulära rörelsemönstret hos 
levande varelser. En arm eller ett ben som sträcks ut följer inte ett antal raka linjer mellan 
olika punkter utan följer böjda och böljande linjer, bland annat eftersom kroppen vilken 
armen eller benet är fäst vid följer armens och benets rörelser samt att muskler och skelett är 
begränsade av kroppens möjlighet till rörelse vilken aldrig kan stanna tvärt som en mekanisk 
lem kan (Thomas och Johnston 1981 s.62-63). 

Secondary action är en animationsprincip där två olika rörelser används i relation till 
varandra och den andra rörelsen används för att förstärka intrycket av den första, 
huvudrörelsen. Till exempel hur en karaktär som reser sig också använder händerna för att 
borsta av sina byxben, secondary action är alltså en extra rörelse som läggs till (Thomas och 
Johnston 1981 s.63-64). 

Exaggeration är en animationsprincip vilken används för att förstärka intryck. Animerade 
karaktärer är karikatyrer, alltså kan de behöva mer expressiva uttryck och avbildningar än vad 
riktiga människor eller djur kan uttrycka, i syfte att förmedla det som animatören ämnar. 
Inom begreppet excaggeration så finns det nästan inget som är för extremt, så länge det 
framhäver historien bakom det specifika uttrycket (Thomas och Johnston 1981 s.65-66). 

Disneys 12 animationsprinciper utvecklades främst för 2D animation, vilken i sig kan anses 
vara en tidig form av syntes inom animation då allting inom tidiga tecknade filmer animerades 
för hand, även om karaktärerna och deras animationer var menade att efterlikna varelser, 
föremål, och rörelser från naturen. Vissa av Disneys olika principer är praktiskt använda inom 
3D och stop-motion animation. Under det här projektets analysfas har animationsprinciperna 
hållits i åtanke vid studerandet av de olika animerade karaktärerna och under skapandet av 
den syntetiskt animerade artefakten. De fem nämnda uttrycken syns mycket inom 3D-
animation, till exempel squash and stretch vilken imiterar gravitation när en karaktär guppar 
upp-och-ner då de går omkring, follow-through och overlapping action, samt secondary action 
används på armar, kläder och hår när karaktären rör sig för att verka mer levande med fler än 
endast de mest nödvändiga benrörelserna för att gå. Arcs används för att ge karaktärerna mer 
biologiska rörelser, snarare än mekaniska och Excaggeration används för att överdriva vissa 
rörelser eller poser för att framhäva en karikatyr av en karaktär eller stereotyp. Inom syntetisk 
animation, eller animation skapad genom stop motion som underlag, kan Disneys 
animationsprinciper tillämpas för att ge karaktären mer liv och rörelse, till exempel 
Excaggeration, vilket kan imitera från naturen hämtade rörelser men gör dem mer överdrivna 
för att göra rörelsen mer intressant, något som syns mycket i filmerna Det regnar köttbullar 
(2009) och Hotell Transsylvanien (2012). De fem av Disneys animationsprinciper som varit 
av betydelse i denna studie användes tillsammans med LMA och LPA under analysarbetet med 
syfte att studera filmkaraktärers rörelser, samt under skapandet av de nya, syntetiska 
karaktärsanimationerna vilka applicerades på en dummy. 
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2.8 Icke-verbal kommunikation 
Böckerna Nonverbal Communication in Human Interaction (2010) samt Nonverbal 
Communication: the Unspoken Dialogue (1996) är publikationer vilka tolkar kroppsspråket 
utifrån psykologi samt evolutionssammanhang både i kroppens helhet samt de mer subtila 
och mindre rörelserna såsom i ansikte eller händer. Båda böcker har använts under 
analysarbetet under de tillfällen författarnas teorier kunnat appliceras för att tolka de 
studerade karaktärernas rörelser och kroppsposer, eftersom det är fördelaktigt att använda 
mer än en källa vid analysarbeten. Ju mer en animatör förstår olika rörelser och vad dessa 
betyder, samt hur de appliceras genom kroppens uttryck, desto mer kan animatören skapa 
verklighetstrogen, syntetisk animation utan att hämta information eller inspiration från 
naturen som till exempel att animera utifrån film, foto, eller genom motion capture teknologi. 

I Nonverbal Communication the Unspoken Dialogue (1996) skriver Burgoon m.fl. om hur 
icke-verbal kommunikation är kopplad till vår identitet och hur varje persons sätt att uttrycka 
sig genom sitt kroppsspråk är unikt. 

At the core of our identities are our individual personalities- those unique traits 
and characteristics that distinguish us from other members of our same 
cultural, ethnic, gender, or age cohort. Nonverbal cues are a primary means by 
which we make public "who we are." 

(Burgoon m.fl. 1996 s. 242). 

Därigenom menar Burgoon m.fl. att någons personlighet kan uttrycka sig genom deras icke-
verbala kommunikation. Icke-verbal kommunikation är inte begränsad till endast 
kroppsspråket, det inkluderar även kläder, frisyr, accessoarer, smink och annat som kan 
användas för att förmedla ett budskap, vilket kan vara medvetet eller omedvetet. Burgoon m.fl. 
beskriver icke-verbal kommunikation som ett sätt att uttrycka och avläsa individens 
personlighet, något som detta projekt har använt under analysarbetet samt vid skapandet av 
animation för projektets artefakt. 

I båda böcker nämns det att ansiktet är lätt att läsa och förmedlar olika känslor genom sin 
uttrycksfullhet. Men även kroppens hållning, posering och gångstil kan förmedla någons 
sinnesstämning. Då olika slags gångstilar för två olika karaktärer har skapats för projektet har 
ämnet varit av intresse, speciellt under analysarbetet. Burgoon m.fl. nämner att olika känslor 
kan utläsas från gångstilar beroende på bland annat fart, rigiditet och längd i fotsteg eller 
armrörelser: "Anger was communicated by a heavy-footed gait and longer strides, pride by 
longer strides, sadness by less arm swing, and happiness by a faster pace" (Burgoon m.fl. 1996 
s.287). 

Även om ansiktets uttrycksfullhet är det vilket enklast används för att förmedla olika känslor 
kan kroppsspråket i helhet avläsas från till exempel gångstilar, något vilket Knapp och Hall 
håller med om i Nonverbal Communication in Human Interaction (2010) där de diskuterar 
gång och kroppsspråket som är kopplat till gångstilar " ...it should be noted that the way people 
walk and the posture of their bodies may also play an important role in communicating. 
Several studies have shown that various emotions such as sadness, anger, and happiness can 
be accurately identified by a person's gait" (Knapp och Hall 2010 s.223). 

Som Knapp och Hall (2010), samt Burgoon m.fl. (1996), nämner inom sina texter så kan det 
kroppsspråk en person uttrycker genom sin gångart uttrycka en sinnesstämning eller den 



 
21 

personlighet som ligger bakom de olika rörelserna, inte helt olikt hur LMA och LPA kan 
identifiera motivation och sinnesstämning bakom rörelser. På grund av människors olika 
fysionomi, uppväxt och andra faktorer liknande de som diskuterades i kapitel 1.2, så kan sättet 
någon går eller rör sig anses unikt för just den personen likt hur ett fingeravtryck kan 
identifiera en person. Inom olika säkerhetstjänster som till exempel på en flygplats eller inom 
polisen används metoder för att identifiera suspekta individer genom sättet de uttrycker sig 
genom icke-verbal kommunikation, alltså genom kroppens rörelser eller via ansiktsuttryck. 

Författarna nämner bland annat hur kroppsspråket, utan verbal kommunikation eller 
ansiktets uttryck kan användas för att utläsa till exempel rädsla från en aktör "... perceptions 
of fear communicated solely by a person's body, with the expressor's facial features blurred, 
activated the same areas of a perceiver's brain that are activated when responding to facial 
expressions of emotion" (Knapp och Hall 2010 s.223). I de animationer som skapades för detta 
projekt är kroppsspråket i fokus och figuren kommunicerar inte via verbal kommunikation 
eller ansiktsmimik. 

Texter vilka mer specifikt beskriver olika kroppsrörelser och vad dessa kan betyda var också 
av intresse under projektets analysarbete. Pease och Peases bok: Att tala så det syns, en bok 
om att tolka kroppsspråk (2006), fungerar som en mer utförlig handbok inom 
vardagskommunikation. Den är främst baserad på författarnas observationer, och vad olika 
rörelser betyder inom olika sammanhang. Författarna listar främst hand- ben- och 
helkroppsgester samt deras betydelser. 

En kvinna som är ointresserad av en man lägger gärna armarna i kors över 
bröstet och korsar benen bort från honom så att hennes kroppsspråk visar att 
hon inte är tillgänglig. En intresserad kvinna vänder sig däremot mot mannen 
med öppnare armar och ben." 

(Pease och Pease 2006 s. 183). 

Korta, koncisa beskrivningar om vad olika kombinationer av rörelser betyder har varit till viss 
hjälp under analysarbetet då karaktärerna vilka har studerats är animerade aktörer inom olika 
produktioner och deras kroppsspråk har tolkats utifrån sättet de har animerats. Pease och 
Pease (2006), beskriver olika gester, eller uttryck av kroppsspråk, på ett lättförståeligt sätt och 
vad dessa representerar, praktiskt eller psykologiskt. Möjligen kan deras beskrivningar ses 
som stereotypa exempel, men det behöver i det här sammanhanget inte vara negativt, så länge 
det inte används på ett negativt sätt. 

Trots att en individs icke-verbala kommunikation kan anses unikt, så finns det ändå tillräckligt 
många liknande, eller samma rörelser, som används i olika situationer för att några av dem 
kan anses stereotypa, likt hur Pease och Pease beskriver situationen med den ointresserade 
kvinnan. Det som kan kallas stereotypa rörelser kan variera mellan olika kulturer, eller 
speciella sammanhang, till exempel inom olika sporter där samma slags rörelser utövas av 
många tusen olika människor; inom boxning, ishockey och golf finns det olika ramar för hur 
utövarna får röra sig, inom simning, dans och konståkning finns speciella rörelsemönster som 
är mer eller mindre effektiva och attraktiva. Utanför sportsammanhang kan stereotypa 
rörelser återfinnas inom till exempel film och spel, fastän de kanske inte har någon praktisk 
bakgrund; en hand vilandes på höften, en karaktär som leker med sömmen på sina kläder, 
kvinnor som snurrar en lock hår runt fingret. De olika rörelserna kan kopplas till stereotyper 
eller stereotypa personligheter, till exempel en nervös eller förväntansfull karaktär som 
använder händerna för att leka med sina kläder eller sitt hår. 
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Då olika forskare och beteendevetare kan tolka samma rörelser och kroppspositioner på olika 
sätt kan det anses fördelaktigt att använda fler källor under analyser. Främst har Labans 
teorier använts i denna studie för att analysera animerade karaktärers rörelsemönster, 
därefter har de andra, nyare, källorna använts för att studera rörelser i samband med gester 
och kroppssiluett. 

 

2.9 Personidentifiering via rörelse 
Denna studies projekt fokuserar på karaktärsanimation, hur den utläses från redan 
existerande animerade karaktärer och hur den kan utläsas genom syntetiserad rörelse från de 
artefakter vilka skapades för att undersöka projektets frågeställning. 

I texten Recognizing friends by their walk: Gait perception without familiarity cues, skriven 
av professorn i psykologi James E. Cutting och biträdande professorn i psykologi Lynn T. 
Kozlowski (1977) studerar författarna om olika personer kan kännas igen endast via deras sätt 
att gå, utan andra visuella ledtrådar så som klädstil, frisyr, kön, längd och andra fysionomiska 
attribut. Igenkänningen av olika personer utan fysionomiska attribut studerades i form av att 
undersökningsdeltagarna, tre män samt tre kvinnor, passerade framför en kamera iklädd 
mörka, åtsittande kläder samt reflektiv tejp runt deras leder. Deltagarna gick därefter ett antal 
gånger framför en kamera vilken filmade deras rörelser. 

Personerna som deltog i undersökningen och agerade fotgängare var friska, utan avvikande 
kroppsdeformeringar samt av liknande längd och kroppsvikt. Under inspelningsprocessen 
användes starka lampor samt kontrast tillsammans med filminspelningsutrustningen för att 
mörka ner allt utom den reflektiva tejpen runt fotgängarens leder i syfte att dölja personens 
identitet i den mån det var möjligt. Efter inspelningen skickades undersökningsdeltagarna 
hem och inbjöds efter cirka två månader till en filmvisning där de studerade varandras 
inspelade gångstilar. Ytterligare en person som kände de andra sex undersökningsdeltagarna 
inbjöds till filmvisningen. 

 Inspelning av fotgängare. 
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Undersökningens resultat påvisade större igenkänning av fotgängarna allteftersom 
filmvisningen pågick och undersökningsdeltagarna blev mer säkra på vem de såg gående på 
filmerna. 

Artikeln beskriver hur olika individer kan kännas igen via endast deras gångstil genom att 
använda ljuspunkter vilka symboliserar deras olika leder då de passerar framför en kamera, 
likt hur reflekterande ljuspunkter används inom motion-capture för att registrera rörelser från 
kroppens leder då en aktör rör sig genom an tredimensionell rymd. 

 

 Färdig film med fotgängare. 

Trots att Recognizing friends by their walk-artikeln är publicerad 1977 så nyttjas samma 
teknik som Cutting och Kozlowski använde för att filma leders rörelser även i moderna 
sammanhang för att på liknande sätt inhämta data via motion-capture. Artikeln har med 
fördel använts som grund för problemformuleringen vilken undersöker hur, eller om, 
animerade karaktärer kan kännas igen via deras animation utan andra visuella ledtrådar, så 
som frisyr, kön, kroppstyp eller kläder, bland annat. 

Recognizing friends by their walk: Gait perception without familiarity cues har refererats till 
i ett flertal böcker inom biometri, bland annat Biometric Authentication (M. Tistarelli, J. 
Bigun och A. Jain 2002), Advanced Studies in Biometrics (M. Tistarelli, J. Bigun, E. Grosso 
2005), Encyclopedia of Biometrics (Stan Z. Li, Anil K. Jain 2009). Biometri är en ”biologisk 
forskningsinriktning där levande organismer beskrivs med matematisk-statistiska metoder” 
(synonymer.se 2018-08-18), en forskning där mänskliga drag mäts och kartläggs baserat på 
olika kroppsliga drag, vilket i detta sammanhang innefattar gångarter och rörelsemönster. Om 
stereotyper baserats på statistik, till exempel hur många människor i Europa jämfört med 
människor i Asien eller Amerika har blå ögonfärg, skulle det inte vara en missvisande 
stereotyp eftersom den är baserad på statistiska data. De data som kartläggs inom biometri 
kan även användas praktiskt för att skapa en mer övertygande illustration, eller animation av 
en stereotyp karaktär eller rörelse genom att använda medianer från de data som finns 
tillgängliga. Artikeln har även refererats till genom andra publikationer inom filosofi, 
psykologi och perception, däribland Self-Recognition and Other-Recognition in Point-Light 
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Displays (R. W. Mitchell, C. Curry 2016) och Viewpoint and the Recognition of People From 
Their Movements (S. Prasad och M. Shiffrar 2009). Som nämnts i tidigare kapitel, 2.6 och 2.8, 
så är människors rörelse starkt kopplad till deras sinnesstämning eller den situation inom 
vilken rörelsen används. Inom detta kapitel om igenkänning genom att använda ljus och 
mörker samt personer som i viss mån känner varandra, är psykologi och perception av 
betydelse eftersom undersökningsdeltagarna kände igen varandras gångstilar genom att 
koppla sig själva och varandra till hur ljuspunkterna rörde sig över skärmen. James. E Cutting 
och Lynn T. Kozlowskis artikel har även refererats till utanför vetenskapliga publikationer som 
texten Recognizing a Person by their Walk skriven av D. Dimaunahan (2016) på hemsidan; 
perceptionofperception.wordpress.com. Dimaunahans text undersöker gångstilar och hur 
olika människor kan identifierar genom sättet de går, samt nämner ett fåtal gångstilar inom 
modebranschen som kopplas till specifika individer som utövar just den gångstilen. I det här 
projektet har artikeln främst använts som inspiration för frågeställningen, då det kan tyckas 
intressant att studera hur endast gånganimation möjligen kan förmedla en persons eller 
karaktärs personlighet. 
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3 Problemformulering 

3.1 Animerade karaktärers syntetiserade rörelsemönster 
Detta arbete är en studie av rörelsemönster hos tidigare animerade karaktärer med tanken att 
undersöka en syntetisk animations användbarhet till animation av nya karaktärer. Målet med 
detta projekt har varit, att med grund i det framtagna materialet, reflektera kring stiliseringens 
betydelse för karaktärsgestaltningens uttryck. Med stilisering menas här en syntetiserad och 
renodlad, konstgjord ersättning av det naturlika. Studien inriktas på hur tidigare fiktiva 
karaktärer varit animerade. Härigenom har de rörelsemönster vilka analyserats och därefter 
applicerats på nya karaktärer inte varit direkt hämtade från naturen eller från verkliga 
skådespelare. Det är snarare tänkt att vara en form av syntetisering av det mest framträdande 
eller intressanta inom en karaktär, och då inte minst det stereotypa. Analysen har fokuserat 
både på kroppsrörelser i helhet samt på individuella kroppsdelars rörelser, men har ej tagit 
hänsyn till ansiktsmimik, kläder eller hårdetaljer. Syftet med studien är att med utgångspunkt 
i materialet göra en kritisk reflektion kring i vilken grad de syntetiserade rörelsemönstren i 
studien kan ses som stereotypa. Andemeningen är att se i vilken mån det kan gå att välja 
mellan stereotypa rörelser vilka kan ses som mer eller mindre positiva eller negativa, till 
exempel Jessica Rabbits höft- och axelrörelser samt animationen av hennes bröst vilka trotsar 
tyngdlagen och studsar uppåt vid tillfällen som riktiga människors bröst dras ned av 
tyngdlagen. 

Frågeställning 
• "Hur kan syntetiserad animation, baserad på andra animerade karaktärers 

rörelsemönster användas för en renodling av framträdande personliga uttryck hos en 
animerad karaktär?" 

• "Hur kan den syntetiserade animationen uppfattas som stereotyp utan att detta ses 
som negativt?" 

 

3.2 Metodbeskrivning 
Målet har varit att under studien skapa syntetiserad animation som ska gå att använda till 
animation av nya karaktärer. Syftet har varit att genom utvärderingens analys reflektera kring 
stiliseringens betydelse för karaktärsgestaltningens uttryck, om olika rörelser kan ses som mer 
eller mindre stereotypa inom animationssammanhang. Med stilisering menas här en 
syntetiserad och renodlad, stereotypt konstgjord ersättning av det naturlika, i detta fall 
animationer baserade på animationer, snarare än animationer baserade på till exempel foto, 
eller motion-capture data. Studien har inriktats på analys av hur de fiktiva, skapade förlage-
karaktärerna är animerade. Härigenom har rörelsemönstren från analysens inhämtade 
resultat applicerats på nya karaktärer, utan att vara direkt hämtad från naturen eller från 
verkliga skådespelare. Det är snarare tänkt att vara en form av syntetisering av det mest 
framträdande eller intressanta inom karaktärernas animation. Analysen har fokuserat både 
på kroppsrörelser i helhet, samt på individuella kroppsdelars rörelser, men har ej tagit hänsyn 
till ansiktsmimik, kläder eller hårdetaljer. 
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3.3 Arbetsmetod 
Efter en analys av barnbokskaraktärerna Kira och Luppe från barnboksserien KLUB, 
studerades ett antal olika animerade filmer riktade till barn, med syfte att hitta karaktärer med 
karaktärsdrag liknande Kiras och Luppes, de filmer som studerades återfinns under kapitel 
4.2, de karaktärer vilka användes återfinns under kapitel 4.3.1 och 4.3.2. Efter att olika 
karaktärer valts studerades deras animationer och animationerna användes som inspiration 
för att skapa ny, syntetiserad animation föreställande gångcykler för Luppe och Kira. Dessa 
applicerades på en neutral figur (dummy) vilken var densamma för båda barnbokskaraktärers 
animationer. 

Karaktärernas animation applicerades på en androgyn 3D-figur, vilken formades med syfte 
att efterlikna en mänsklig karaktär, men utan ansikte, kläder, kön, hår eller andra visuella 
detaljer vilka annars hade kunnat användas för att identifiera karaktären. Figuren menades 
vara av androgyn typ i syfte att vara neutralt attraktiv för de informanter vilka deltog i 
projektet, samt för att försöka balansera typiskt manliga och kvinnliga kroppsdrag utan att 
inkludera för många influenser från det ena könet över det andra. 3D-figuren saknade tår på 
fötterna eftersom tår oftast inte används under kommunikation men hade fingrar på händerna 
då dessa används mycket inom både verbal samt icke-verbal kommunikation. 

3D-figuren skapades utan ansikte, men hade en haka samt näsa för att visa vilken riktning 
huvudet pekade åt. 

 

3.4 Utvärderingsmetod 
De sex färdiga animationerna, tre för var barnbokskaraktär med en smärre variation inom 
varje gånganimationsklipp, visades för informanter tillsammans med illustrationer på de två 
karaktärer vilka animationerna var menade att gestalta. Illustrationerna inkluderade ett antal 
ord vilka genom adjektiv beskrev olika personlighetsdrag hos Kira samt Luppe. Efter varje 
animation hade informanterna möjlighet att välja Kira eller Luppe som alternativ för vilken 
karaktär de tyckte animationen fungerade bäst, informanterna hade även valet att avstå från 
att välja ett karaktärsalternativ och ”hoppa över” frågan i samband med den specifika 
animationen, detta framstod inte tydligt genom texten, vilket kan ha påverkat svarsresultaten. 
Förfarandet har studerat huruvida informanterna kunde identifiera de två olika karaktärerna 
genom animation applicerad på artefakten och om de via följdfrågor kunde förklara 
motivationen bakom sina beslut. 

 

3.4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod och analys 
I studien användes en kvantitativ metod och analys via en enkät som distribuerades över 
internet, därefter en kvalitativ intervju på plats, där karaktärsskaparna och en projektledare 
från KLUB deltog, samma enkät användes under den kvalitativa intervjun. Enkäten innehöll 
främst slutna frågor, men informanterna hade även möjlighet att motivera sina svar och lämna 
förslag i två öppna frågor (Östbye m.fl. 2013 s. 157). Denna studies frågor besvarades med 
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fördel genom kvantitativa enkätsvar vilka distribuerats via internet och snöbollsmetoden för 
att få så många svar som möjligt. 

Frågorna ställda i den digitala enkäten berörde de syntetiska animationernas framställande 
av barnbokskaraktärerna och vilken eller vilka animationer informanterna ansåg passade bäst 
till vilken karaktär, baserat på illustrationerna och de beskrivna karaktärsdragen, samt 
motivationen bakom informanternas svar; varför de bestämde att den specifika animationen 
föreställde den ena eller andra karaktären. Enkäten via internet inkluderade en öppen fråga 
där informanterna hade möjlighet att motivera sina svar, samt en öppen fråga där 
informanterna kunde lämna förslag på hur animationerna kunde förbättras. Inom detta 
projekt har det varit av intresse att veta motivationen bakom informanternas svar då den 
informationen kan vara till hjälp vid skapandet av framtida karaktärsanimationer; vad är det 
informanterna finner mest motiverande då de observerar de olika animationerna? Är det 
någon specifik rörelse eller kombination av rörelser vilka bättre representerar de illustrerade 
karaktärerna? Kan informanterna utläsa karaktärernas motivation eller personlighet genom 
animationerna? Animationerna till den digitala enkäten laddades upp till formuläret på 
internet via youtube.com (2005). 

Projektets informationsinsamling genomfördes via en enkät. Enkäten genomfördes med den 
androgyna dummyn i sex olika animationer, tre skapade för Kira och tre skapade för Luppe. 
Enkäten delades först via Facebook.com (2004). Senare användes samma enkät under en 
kvalitativ gruppintervju med tre av KLUBs skapare. Det var planerat att de två animationer 
per karaktär som vid enkätens slut röstats fram som Kiras, respektive Luppes bästa 
animationer enligt enkätdeltagarna, skulle appliceras på Kiras och Luppes 3D modeller och 
därefter använts i en ny enkät för KLUBs målgrupp i mer kvalitativa intervjuer. På grund av 
tidsbrist, samt de komplikationer projekt eller undersökningar med minderåriga informanter 
medför, skapades ingen andra enkät och de individuella karaktärsmodellerna användes inte. 
Vid behov eller förslag från enkätdeltagarna från den första enkäten skulle animationerna 
redigerats innan de användes i den andra enkäten. 

Utdrag från internetenkäten återfinns i Appendix D. 

 

3.5 Urval 
En kvantitativ enkät spriddes via internet genom snöbollsmetoden på hemsidan 
Facebook.com (2004) där informanter av varierande ålder och könsidentitet hade möjlighet 
att besvara enkäten. Enkäten var menad att användas för att sålla bort två av de sex 
animationer vilka skapats på en dummy för projektet genom informanternas röster om vilka 
fyra animationer som passade bäst för de två barnbokskaraktärerna. Därefter skulle de 
kvarvarande fyra animationerna, två för Luppe och två för Kira på respektive karaktärs 3D 
modell, användas i en andra enkät riktad mot en yngre urvalsgrupp. Antalet animationer 
skulle minskats till fyra för att det skulle vara lättare för den yngre urvalsgruppen att välja 
den eller de animationer de tyckte passade till karaktären eller karaktärerna. De adjektiv 
vilka användes för att beskriva Kira och Luppes mest framhävande personlighetsdrag skulle 
ersättas med alternativa ord vilka kan vara lättare för barn att förstå. Svaren från de olika 
urvalsgrupperna skulle därefter analyseras och kunna användas för att jämföra likheter och 
olikheter. På grund av komplikationer samt andra faktorer genomfördes endast den första 
enkäten varvid alla sex animationer användes. 
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4 Genomförande av projektdel 
 

4.1 Analys av karaktärer från barnboksserien KLUB 
 
 

4.1.1 Text- och bildanalys av Kira 
Karaktären Kira är en ung kvinnlig vampyr, ett mytologiskt väsen som vanligtvis suger blod 
från sina offer och har olika magiska krafter. Hennes ålder är okänd men utseendemässigt är 
hon en flicka i tidiga tonåren eller strax före. Vampyrer existerar inom många olika kulturer 
och är olika till utseende och beteende. Vilka slags krafter de har beror på vilken folktro de 
baseras på. Eftersom Kira kan vara en vampyr som enligt viss sägen är evigt ung kan hon vara 
en nybliven tonårsvampyr, eller ett väsen som har existerat i flera hundra eller flera tusen år. 
I boken Lyktgubbarna (2017) då karaktärerna hittar en gammal bok med för Luppe obegriplig 
text antyder han att Kira är äldre än hon ser ut genom meningen "Du kanske kan läsa den Kira, 
du som är gammal vampyr." Kira kan uppfattas som en självsäker flicka med mycket attityd 
och att hon inte bryr sig om vad andra tycker i någon större mån då hon avbildas med ett par 
hängslebyxor där ena axelhylsan är knäppt men aldrig hänger över axeln, till skillnad från den 
andra axelhylsan och hon gör saker efter eget bevåg. Hon kan, enligt böckerna förvandla sig 
till en fladdermus och genom bilderna i böckerna tycks hon kunna vistas i dagsljus utan 
synbara problem, exempel nedan. I Jättinnan (2016) nämns det dock att hon undviker solljus 
för att det ger henne huvudvärk och att hennes hud blir röd och fnasig. 

 

 Kira som fladdermus samt mänsklig form i dagsljus. 

Kiras förhållande till karaktären Luppe är familjärt. Hon kan uppfattas som den mer 
dominanta parten i deras vänskapsförhållande och är den som helst initierar aktiviteter. Kira 
är mer frekvent den risktagande parten vilket demonstreras i bland annat Lyktgubbarna 
(2017) där hon erbjuder sig att flyga i förväg och spana på deras fiender och i Jättinnan (2016) 
där hon blåser i en mycket gammal flöjt, något som inte Luppe vågar av rädsla att flöjten ska 
gå sönder. Kira bryr sig mindre om regler än vad karaktären Luppe gör vilket demonstreras i 
första boken Trollforskaren (2016) där hon uppmuntrar honom att inte betala för biljetterna 
till att gå på cirkus och föreslår att de ser på föreställningen genom att smyga in under 
tältduken och stå under läktaren bakom åskådarna. Kiras auktoritet stärks ytterligare genom 
text och bild då det är hon och inte Luppe som oftast kontrollerar den mobiltelefon 
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karaktärerna använder för att få sina uppdrag, och information om deras fiende av 
väsensforskaren Lovis. Kira gillar att reta karaktären Luppe och kallar honom ofta för varulv. 
Hon roas av att det gör honom irriterad eftersom han är en hamnskiftare som själv kan 
bestämma när han vill bli till varg. Kira kan uppfattas som mycket uttrycksfull genom den 
kropps- och ansiktsmimik hon avbildas med genom bilderna inom de olika böckerna, samt 
den text som beskriver vad hon gör, tycker eller tänker. I Jättinnan (2016) ger hon en kram 
till någon som hjälper dom efter att hon och Luppe båda tackat för hjälpen, i samma 
illustration ligger den viktiga flöjten på marken, vilket indikerar att Kira bara släppt den utan 
tanke på om flöjten kunde gå sönder eller inte. I bok nummer tre Näcken (2017) som handlar 
om figuren med samma namn så uttrycker Luppe viss oro över att kontakta sagoväsendet 
eftersom Näcken inte gillar "oss barn", vilket samtidigt stärker intrycket att karaktärerna är 
relativt unga. Kira besvarar hans illustrerat skeptiska posering med en självsäker pose och 
meningen "Var inte orolig, vi kommer ju för att hjälpa honom. Om något händer så kan jag 
skydda dig!" vilket återigen stärker hennes självsäkra drag samt att hon uppfattar Luppe som 
den svagare av dem båda eftersom han behöver skyddas. I en annan illustration inom samma 
bok föreslår Kira att de pratar med någon som bor i trakten för att kunna hitta Näcken och 
springer mot någon de ser. I illustrationen gör hon en nedlåtande gest mot Luppe som varnar 
att hon inte får prata om de osedda med vanliga människor. Kira svarar honom genast med 
att hon självklart inte kommer att nämna Näcken. Illustrationen och de få meningarna kan 
tolkas som att de förstärker Kiras överlägsenhet över Luppe som, trots att han tycks ha mer 
information om vissa karaktärer, behandlas som att han inte är lika stark eller viktig och kan 
därför drivas med på olika sätt av Kira. 

Kira uttrycker ibland att hon har mer kunskap om vissa väsen än vad Luppe har. I till exempel 
boken om Näcken så plockar hon upp en skarp bit järn och ger till människoflickan Sandra 
som gör dem sällskap i samma bok, eftersom hon vet att Näcken och bäckahästen är samma 
figur och att båda dessa, enligt folktron sägs vara svag mot järn (Tillhagen, C-H 1996 s.148 - 
152). Dock så används järnbiten senare för att skära strängarna av Näckens fiol. Det framgår 
inte tydligt om Kira planerade att använda järnbiten till att skära av strängarna då hon 
plockade upp den, men hon gav järnbiten till Sandra så att flickan vågade rida på bäckahästen 
och hade kvar den när de båda stoppade cirkusdirektören. Beroende på orsaken till att Kira 
plockade upp järnbiten kan hon uppfattas som omtänksam, förutseende, eller båda dessa 
eftersom järnbiten användes för att först lugna Sandra och därefter kapa strängarna på 
Näckens fiol. 

 

Sammanfattningsvis kan följande attribut utläsas från karaktären Kira genom böckernas 
illustrationer och text: 

• Dominant 

• Självsäker 

• Risktagande 

• Retsticka 

• Initiativtagande 

• Modig 

• Uttrycksfull 
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• Lever i Modern tid 

• Pojkflicka 

• Bär hängslebyxor och tröja 

• Kan förvandla sig till fladdermus när hon vill 

• Vampyr 

• Kan vistas i dagsljus 

• Omtänksam 

• Förutseende 

• Konfrontationsbenägen 

• Uppstudsig 

• Trotsig 

• Äventyrslysten 

• Nyfiken 

 

4.1.2 Text- och bildanalys av Luppe 
Karaktären Luppe är en manlig hamnskiftare, ett mytologiskt väsen som viljemässigt kan 
ändra skepnad till olika slags djur. Hans ålder är okänd men utseendemässigt är han en pojke 
i tidiga tonåren eller strax därunder. Luppe och Kira känner varandra sedan innan böckerna 
börjar vilket uttrycks genom deras familjära sätt att kommunicera i den första bokens 
introduktionssidor. Luppe gestaltas som en mänsklig pojke med djuröron istället för 
mänskliga öron fästa på huvudet, de är av samma färg som hans hår och han har en svart nos 
istället för en vanlig näsa. Enligt Trollforskaren (2016) är hans nos mer känslig för lukter än 
Kiras då de är i sina mänskliga skepnader, vilket demonstreras då Luppe upptäcker att 
cirkusfolket är troll i förklädnad genom hur illa de luktar, i boken Näcken (2017) påstår Kira 
att Luppe lätt kan spåra cirkusen tack vare hans nos. I böckerna har hans öron använts som 
en förstärkning till att gestalta hans sinnesstämning genom att öronen rör på sig då han tänker 
eller gör olika saker. Luppes öron kan uppfattas som mer hundlika då de står uppåt när han 
blir skrämd, och neråt eller bakåt när han är mer osäker, rädd eller inte tycker om något. I 
Näcken (2017) skrivs det uttryckligen "säger Luppe med hängande öron" efter att han råkat 
skrämma någon de möter och ber om ursäkt. I Jättinnan (2016) nämns hans hörsel vara 
skarp, åtminstone när han är förvandlad till varg. 
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 Luppes öron 

Utav de två ungdomliga huvudkaraktärerna i barnboksserien uppfattas Luppe som den mer 
undergivna parten inom hans och Kiras vänskapsförhållande. Han uttrycker mycket oftare 
ängslan och andra mindre självsäkra känslor än Kira inom böckernas text och bild. Han 
uttrycker i Trollforskaren (2016) att han inte tror han vågar se på cirkusen, innan dess blir 
han skrämd av Kira när hon dyker upp bakom honom. I andra boken Jättinnan (2016) 
uttrycker han att han inte vill spela på en flöjt eftersom han är rädd att ha sönder den, i samma 
bok avbildas Luppe som förvånad och lite ängslig medan Kira ler och vinkar till jättinnan. Han 
blir väldigt irriterad när Kira retar honom vilket hon oftast gör genom att kalla honom "varulv" 
när hon vet att han är en hamnskiftare. Trots det så uttrycker han ängslan och oro när 
vampyrflickan tar risker, något som kan utläsas från meningen "Ta det försiktigt" vilket Luppe 
viskar efter att Kira ger sig ut på spaning i boken Lyktgubbarna (2017). I tredje boken inom 
serien, Näcken (2017), beskrivs Luppe som bekymrad då han påminner eller informerar Kira 
om att Näcken inte tycker om "oss barn", vilket även indikerar att karaktärerna kan förmodas 
vara yngre tonåren om inte ännu yngre. Luppe kan uppfattas som medlaren av de två 
huvudkaraktärerna, då han kan ses som mindre konfrontationsbenägen och föredrar fredliga 
lösningar. I Näcken (2017) när Kiras försök att uppmärksammas av någon de ser på vägen 
genom att tala till personen är Luppe den som närmar sig den andra karaktären och fångar 
hennes uppmärksamhet genom att komma inom synhåll snarare än att han blir hörd, då den 
nya karaktären visar sig vara döv. I samma bok visar det sig att Luppe kan kommunicera 
genom teckenspråk, vilket Kira inte kan. Hans förklaring till varför han lärt sig det är att 
hundar och vargar kommunicerar mycket genom kroppsspråk och han vill kunna göra det 
även när han är i mänsklig form och han agerar kommunikatör mellan Kira och den döva 
flickan Sandra genom resten av boken. Luppe kan uppfattas som lojal eftersom han följer Kira 
och står ut med henne även om hon gillar att reta honom och gör så upprepade gånger genom 
böckerna. 

Det kan förmodas att Luppe har ett sjätte sinne eller liknande som åtminstone inte Kira har, 
då han i Jättinnan (2016) ser en flicka och en hund i ett fönster som ingen annan tycks lägga 
märke till och de avbildas i illustrationen med ett spöklikt blått sken. 

Sammanfattningsvis kan följande attribut utläsas från karaktären Luppe genom böckernas 
illustrationer och text: 

• Undergiven 

• Nervös 
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• Omtänksam 

• Uttrycksfull 

• Stolt 

• Eftertänksam 

• Klok 

• Ängslig 

• Lever i modern tid 

• Bär byxor och luvtröja 

• Kan förvandla sig till djur när han vill 

• Observant 

• Lojal 

• Skeptisk 

• Nyfiken 

 

Barnbokskaraktärerna analyserades via deras grafiska representation i böckerna samt genom 
berättelsens texter vilka beskrev Kira och Luppes handlingar och dialog. Karaktärernas 
kroppshållning observerades inom olika situationer, till exempel Luppes hållning jämfört med 
Kiras, och vad poseringen av karaktärerna säger om deras olika personligheter eller reaktion 
till olika situationer. 

 

4.2 Analys av filmkaraktärers personlighet 
Eftersom KLUB är riktat till en yngre publik som troligtvis växt upp med tecknade- samt 3D-
animerade filmer och TV-serier och därför exponerats inför de stereotyper, samt mer unika 
karaktärer som skapats för de olika produktionerna, är det av intresse att studera karaktärer 
från film- och TV-serier riktade åt en publik som i nära mån överensstämmer med KLUBs 
åldersmässiga målgrupp, i detta projekt studerades endast karaktärer från film då de ansågs 
innehålla tillräckligt med material samt på grund av tidsbrist. Filmerna vilka analyserades för 
detta projekt är mer kända produktioner skapade inom västvärlden av till exempel företag som 
Dreamworks eller Disney inom främst fantasy- och äventyrsgenrerna. Karaktärer i fokus är de 
vilka påminner mest om Kiras eller Luppes karaktärsdrag så som de analyserats i kapitel 4.1 
samt 4.2. De filmer som togs i åtanke är främst 3D-animerade eftersom karaktärerna inom 
AR-applikationen är skapade och har, eller kommer att, animeras i 3D. Dock var även stop-
motion produktioner av intresse då dessa slags filmer kan sägas vara skapade genom 
syntetiserad animation, eftersom stop-motion figurer inte kan animeras digitalt utan 
levandegörs genom korta förflyttningar för hand, de filmer inom stop motion vilka ansågs 
kunna fungera inom analysdelen var främst skapade av Laika. Då flera olika stop-motion 
filmer ansågs som kandidater för att finna animationsinspirationer till Kira samt Luppe, fanns 
det några frågor av intresse gällande dessa produktioner; till exempel om karaktärsposeringen 
är mer tydlig och, eller, överdriven inom stop-motion karaktärer eftersom varje del av kroppen 
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måste flyttas för hand vid varje animation? Samt om rörelserna inom stop-motion är större 
och mer överdrivna än rörelser från karaktärer i liknande situationer, fast som är skapade i 
3D? Det kan vara av intresse att behandla dessa frågor, samt andra inom sammanhanget stop 
motion jämfört med 3D och annan animation, inom senare projekt eller undersökningar. 

Karaktärerna vilka studerades under analysen var med fördel mänskliga, snarare än 
antropomorfa, eftersom animation av antropomorfa karaktärer kan påverkas mycket genom 
deras kroppsliga attribut, till exempel karaktärer från Zootopia (2016) eller Sing (2016). 
Karaktärerna vilka studerades för Kira respektive Luppe har varit av samma kön som 
barnbokskaraktären. 

Skillnader inom animation kan appliceras på de olika könen, något som nämns tidigare inom 
kapitlet 2.3 om stereotyper, detta var av intresse att observera under analysen; om kvinnliga 
karaktärer har ett annat rörelsemönster än manliga karaktärer med fler återkommande drag 
och vice versa. Under analysen observerades karaktärerna av intresse genom bland annat 
anatomiska deformationer vilket kan påverka sättet de är animerade på, deras personlighet 
och hur den representeras genom olika gester, karaktärens känslotillstånd samt om 
karaktären räknas som en huvudkaraktär eller en bikaraktär och om detta påverkat resurserna 
som använts inom deras animation. 

De filmer vars karaktärer studerades inför analysarbetet var följande: Boxtrolls (2014), 
Coraline (2009), De fem legenderna (2012), Det regnar köttbullar (2009), Draktränaren 
(2010), Dumma mig (2010), Frankenweenie (2012), Frost (2013), Hotell Transsylvanien 
(2012), Lorax (2012), Modig (2012), Paranorman (2012), samt Pojken med det tickande 
hjärtat (2013). Av dessa användes Coraline (2009), Det regnar köttbullar (2009), 
Draktränaren (2010), Hotell Transsylvanien (2012), samt Modig (2012), som filmer vars 
karaktärsanimation studerades i analysarbetet. 
 

4.3 Sammanfattning av analys av filmkaraktärer 
De filmer vars karaktärer studerades är alla av typen kända och populära produktioner i 
västvärlden. De flesta av produktionerna är familjefilmer inom fantasy- samt action genrerna 
och kan ses av både yngre och äldre med en oftast mogen humor som passar de flesta. Vissa 
av filmerna har material som kan anses vara mer passande för en äldre publik, snarare än just 
barn. Pojken med det tickande hjärtat (2013) är en av dem och kan tydas vara mer av en 
konstfilm om man studerar dess innehåll och filmen innehåller vissa starka scener som kan 
vara skrämmande för barn. Coraline (2009) och Paranorman (2012) innehåller även de vissa 
scener och karaktärer som kan vara mer skrämmande men inte på samma sätt som i Pojken 
med det tickande hjärtat (2013) där en karaktär får sitt öga utstucket och flera av karaktärerna 
dör. De två Disneyfilmer vilka studerades innehåller båda starka kvinnliga huvudkaraktärer 
där de manliga karaktärerna innehar en mindre viktig roll medan Dreamworks produktioner 
framhävde starka manliga huvudkaraktärer. Laikas båda filmer som analyserades innehöll 
båda manliga karaktärer som var mindre dominanta och vilka delade många karaktärsdrag 
med Luppe. I filmen Coraline (2009) var både Coralines och Wybournes mest prominenta 
karaktärsdrag liknande Kiras och Luppes från barnboksserien. Båda filmer från Illumination 
Entertainment hade vissa karaktärer av intresse men karaktärerna hade överlag små roller 
och ansågs därför inte ge mycket material att arbeta med. Animationen i Det regnar köttbullar 
(2009) är mer överdrivet "cartoony" än de andra filmerna vilka överlag håller en mer realistisk 
karaktärsdesign och animationsstil, vilket påverkade huruvida karaktärerna och deras 
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animation skulle kunna användas som material i detta projekt och som inspirationskällor till 
barnbokskaraktärernas animationer. 

Överlag återfanns många fler kvinnliga karaktärer som stämde mer med Kiras karaktärsdrag 
inom de filmer och serier som analyserades än manliga karaktärer vilka bättre passade Luppes 
karaktärsdrag. Av de filmer och karaktärer som ansågs vara av intresse under angivna formalia 
i analysen sållades ett stort antal bort då de hade för få gemensamma drag med karaktärerna 
från böckerna eller hade mer prominenta, avvikande drag vilka till mycket stor grad skiljde sig 
från Kira och Luppe. De karaktärer vilka kvarstod hade många gemensamma, och 
överensstämmande paralleller, eller fler gemensamma drag jämfört med de drag som skiljde 
sig från den tilltänkta barnbokskaraktären. 

 

4.3.1 Analysresultat av filmkaraktärer till Kira 
Karaktären Elsa från Frost (2013) kan anses vara äldre än vad som passar till karaktären Kira. 
Elsa och Anna (Frost 2013) samt Merida (Modig 2012) bär alla klänning vilket döljer deras 
ben och fötter i stor mån vilket gör det svårare att tyda animationerna av hela deras anatomi. 
Karaktärsdragen som uppfattades vara mer passande som inspirationer till Kiras animation 
återkom hos de mer positivt lagda kvinnliga karaktärerna som uttryckte sig mycket både 
genom animation samt verbal kommunikation. 

I filmerna som studerades återfanns ett större antal kvinnliga än manliga karaktärer av 
intresse, många med karaktärsdrag liknande Kiras och flera hade en större, viktigare roll inom 
filmen. De karaktärer som valdes bort för Kira var Margo, och Edith (Dumma mig 2010), 
Flåbusa (Draktränaren 2010), Elsa och Anna (Frost 2013), Acacia (Pojken med det tickande 
hjärtat 2013), och Samantha (Det regnar köttbullar 2009). De karaktärer som uppvisade 
stark visuell kärleksfullhet gentemot andra karaktärer valdes bort då detta uppfattas vara ett 
karaktärsdrag som åtminstone visuellt är långt från karaktären Kira. Även karaktärer som var 
mer osäkra eller överdrivet vårdslösa valdes bort eftersom Kira uppfattas som självsäker men 
samtidigt ansvarstagande då hon utsätter sig själv och Luppe för fara genom att förfölja 
cirkusen för att hindra cirkusdirektören från att förslava mytiska varelser. 

De karaktärer vilka valdes att användas som inspirationer till Kiras animation delar fler 
prominenta drag med barnbokskaraktären. Rörelserna från Mavis (Hotell Transsylvanien 
2012), Merida (Modig 2012), Astrid Hofferson (Draktränaren 2010) och Coraline Jones 
användes som inspiration till Kiras karaktärsanimation då dessa karaktärer påminner mer om 
vampyrflickan till beteendet än de andra som granskades inför analysen. Anna valdes bort 
även om hon var en stark kandidat som inspiration för Kiras animationer, hon var mer 
vårdslös och kärlekskrank än de andra karaktärerna. Även om Mavis uppvisar viss förälskelse 
i filmerna hon medverkar i är det inte ett starkt personlighetsdrag så mycket som det är en del 
av filmens handling för att driva historien framåt. Till skillnad från Anna så springer inte 
Mavis direkt efter Jonathan och tror att de är själsfränder vilket prinsessan tycker när hon 
först möter prins Hans. Mavis är först inte medveten om att hon är förälskad, det är något som 
utvecklas mer under filmen när karaktärerna spenderar tid tillsammans. En annan anledning 
att Anna valdes bort var att detta projekt ville använda samma antal karaktärer som 
inspirationer till både Kira och Luppe. 

En mer utförlig analys av karaktärernas personlighet finns i Appendix A. 



 
35 

 

4.3.2 Analysresultat av filmkaraktärer till Luppe 
I de olika filmer som analyserades fanns det ett större antal kvinnliga karaktärer jämfört med 
manliga karaktärer. Jonathan (Hotell Transsylvanien 2012) kunde vara en möjlig kandidat 
som inspiration för Luppes karaktärsanimation men karaktären uppfattades som för livlig, 
uttrycksfull och vild i jämförelse. Wybourne (Coraline 2009) ansågs genom analysen som en 
karaktär med många drag vilka delades av Luppe, men även Norman (Paranorman 2012) var 
en intressant karaktär. Båda dessa karaktärer är dock från stop-motion produktioner vilka 
kanske skiljer sig mycket från 3D animation och hölls till en minoritet inom inspirationerna 
för animationerna vilka skapades under det här projektet, eftersom barnbokskaraktärerna 
animerades inom 3D och inte stop-motion. Karaktärerna Jack Frost (De fem legenderna 
2012), Ted (Lorax 2012), Flåbuse och Snor-Per (Draktränaren 2010) samt Jack med 
gökurshjärtat (Pojken med det tickande hjärtat 2013) valdes bort som Luppes möjliga 
inspirationskällor eftersom deras mest prominenta drag var deras vårdslöshet och starka 
känslor vilka inte speglade Luppes karaktärsdrag. Neil Downe (Paranorman 2012) valdes bort 
som inspirationskälla då hans mest prominenta karaktärsdrag skiljde sig mycket från Luppe. 
Luppes mer framträdande karaktärsdrag förutom att han är väldigt försiktig av sig är hans 
intelligens, vilket inte framstod som ett starkt drag hos de flesta av de bortvalda karaktärerna. 
Kristoffer (Frost 2013) valdes bort då han uppfattas som en väldigt självsäker och dominant 
karaktär vilket är långt från hur Luppe representeras genom böckernas bilder och text. 

De filmkaraktärer vars rörelser studerades och därefter användes som inspiration till Luppes 
karaktärsanimation var Wybourne Lovat (Coraline 2009), Hicke Hiskelig Halvulk III och 
Fiskfot Ingerman (Draktränaren 2010), samt Flint Lockwood (Det regnar köttbullar 2009) 
då dessa karaktärer delar flertalet karaktärsdrag med Luppe och en del av de främst 
framhävda dragen hos karaktärerna är även Luppes mest prominenta drag. Hicke och Flint 
visar dock andra prominenta drag som dom presenteras inom filmerna de medverkar i, därför 
studerades Hicke som han är i början av första Draktränaren (2012) snarare än efter han 
blivit mer självsäker, och fått en fot amputerad efter en olycka. Flint är uttrycksfull inom sin 
animation och visar ett antal positiva karaktärsdrag genom filmerna, men hans mest 
prominenta drag är hans osäkerhet och undergivenhet. Även om de flesta av hans animationer 
är mer överdrivet "cartooniga" så kunde hans posering och animation de gånger han är mindre 
uppspelt och deprimerad ändå användas som inspiration till Luppes karaktärsanimation. 

Det skulle vara intressant inom fortsatt eller annan studie, undersöka varför Luppes bästa 
inspirationer kommer från stop-motion. Är det på grund av genre eller är det bara en slump i 
karaktärsdesignen? Pojken i Frankenweenie (2012) är också mer undergiven, likt Luppe, men 
även den filmen är skapad med stop-motion. Kan stop motion-filmer ses som tillhörande en 
mer konstnärlig genre inom vilken de mer försiktiga pojkgestaltningarna kan förekomma? 
Denna fråga kan vara intressant att återkomma till i diskussionen angående syntetiserade och 
stereotypa rörelsemönster. 

En mer utförlig analys av de olika filmkaraktärernas personlighet och egenskaper, samt vilken 
barnbokskaraktär de tänktes användas till som inspiration återfinns i Appendix A. 
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4.4 Analys av valda karaktärers animationer 
Filmklippen observerades utan ljud eller text i syfte att fokusera på karaktärernas animation 
och undvika influenser från röster, dialog, musik och ljudeffekter. Filmerna observerades 
genom att använda analog DVD-spelare och platt 52-tums TV-skärm från ett avstånd på cirka 
2.5 meter samt genom att använda inbyggd DVD-spelare i laptop för att ta digitala stillbilder 
av karaktärernas kroppspositionering där olika sinnesuttryck kan utläsas. Sekvenserna 
observerades i normal hastighet för att få mer realistisk analys av animationerna samt genom 
att sakta ner och observera dem i en lägre hastighet vilket var fördelaktigt genom att öka 
precisionen av analys vid kroppsanimation. Specifika delar av karaktärernas animation 
fångades med stillbilder för att analysera det kroppsspråk som uppvisas inom siluetterna. De 
delar av animationerna vilka observerades innehöll främst karaktärerna medan de går, samt 
de andra rörelser deras kroppar utför samtidigt. Scener där karaktären springer, slåss eller 
utför andra animationer som inte innebär att de rör sig genom en mestadels vågrät rymd, till 
exempel ett rum eller över plan mark, observerades ej, med undantag från en trappa eller kulle 
i vissa fall. Scener där karaktärerna bär objekt vilka kan påverka deras viktfördelning och 
rörelsesätt observerades i analysen men användes inte nödvändigtvis som inspiration till 
karaktärsanimationerna. I mån av tid analyserades karaktärernas sinnesstämning under de 
observerade scenerna, tillsammans med ljud i syfte att få en tydligare bild av karaktärens 
sinnesstämning och hur detta uttrycks genom deras rörelsebeteende i samband med dialog. 
Under analysen av filmkaraktärernas animationer hölls Disneys animationsprinciper samt 
LMA och MPA i åtanke. 

Mer utförlig information om de individuella karaktärernas rörelseanalys kan återfinnas under 
appendix B. 

 

4.4.1 Karaktärsanimationer för Luppe 
 

Hicke Hiskelig Halvulk III (Draktränaren 2010) 

Under senare scener i första filmen och genom hela andra filmen uppfattas Hicke som mer 
självsäker och uppfattas med en rakare rygg då han går omkring jämfört med tidiga scener i 
första filmen. Som inspiration för Luppe så som karaktären uppfattats via böckernas text och 
illustrationer, är Hicke mest intressant innan han blir mer självsäker och studerades därför 
inte i filmernas senare scener. Överlag rör sig karaktären mest med kontrapose när han går 
normalt, utan att smyga eller blir släpad, det vill säga att hans vänstra arm och axel rör sig 
framåt samtidigt som höger ben och höft. Hickes armar är oftast avslappnade och svingar 
längs sidorna på kroppen när han går med rörelsen främst åstadkommen av rotationen i hans 
axlar snarare än att han lojt svingar sina armar fram och tillbaka med vilje. Han har typiskt en 
viss sluttning i ryggen med lätt framåtböjd överkropp och sänkt huvud. Hicke går främst med 
tunga, släpande steg vilka samtidigt uppfattas som lätta eftersom karaktärens övriga anatomi 
inte påvisar någon större vikt bakom stegen, det uppfattas inte som att hans kropp tynger ned 
honom medan han går. Detta kan bero på att Hicke är den minsta och svagaste vikingen i byn, 
så som han beskrivs genom filmen, och därför inte har lika tung kropp med lika stor 
muskelmassa som de andra karaktärerna vilka liknar honom anatomiskt sett. 
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Fiskfot Ingerman (Draktränaren 2010) 

Fiskfot medverkade inte i många scener under filmen och de få sekvenser karaktären sågs 
tycktes hans kropp vara stel. Av de andra tonåringarna, som inte var Astrid eller Hicke, tycktes 
han röra sig minst med gånganimationer. Fiskfots axlar och rygg uppfattades inte som särskilt 
animerade då hans fötter tycktes vara det som styrde karaktärens animation då han gick. 
Armarna var mest lealösa eller avslappnade om han inte självmant rörde dem för att 
gestikulera med. Fiskfots personlighet visades främst genom scener där karaktärerna stod 
stilla, satt ner och talade med varandra, eller tittade på saker. Hans huvud var nedsänkt under 
de flesta scenerna och hans rygg stel men uppfattades som framåtböjd, troligen på grund av 
tyngden från hans mage. 

 

Flint Lockwood 

Flints leder animeras olika beroende på hur han rör sig och i vilken position lederna är. I en 
scen så är hans armbågar och knän mer gummiartade utan en definierad skarp böj vid leden 
och har en mer bågformad kurva som representerar kroppsdelen, under andra scener så syns 
en skarpare böjning vilken liknas vid mer verklig anatomi, till exempel vid 11:27 i filmen då 
han håller sin maskin bakom ryggen och han har tydligt definierade armbågar. När han går är 
Flints typiska kroppshållning en något framåtlutad rygg med sänkt huvud och hans armar och 
ben är de delar av kroppen som rör sig mest då armarna svingar efter axlarna roterats i respons 
till höfternas rörelser. Han går i en slags kontrapose där höger arm rör sig framåt samtidigt 
som vänster ben och vice versa. Han har mycket lite animation i höftpartiet och den över delen 
av hans kropp animeras främst när han gestikulerar. Flints animationer är mer cartoony och 
överdrivna med "gummileder" som används ofta för att animera hans rörelser. Hans fotsteg 
är ofta snabba och korta då han går vilket ger honom en något hopsjunken ställning och gör 
att han guppar mycket upp och ned då han går. 

 

Wybourne Lovat (Coraline 2009) 

Wybourne kan uppfattas som kutryggig och kortare än Coraline eftersom karaktären alltid 
syns med sänkt huvud, krökt rygg och böjda knän. Likt Wybourne så har även Coralines far 
animerats med en så kallad "gamnacke" vilket typiskt menas med att man sänker huvudet och 
skjuter hakan framåt då man till exempel spenderar mycket tid framför en dator eller TV-
skärm, lutar sig framåt och stirrar in i skärmen med oftast böjd rygg och höjda axlar. "Den 
andra Wybourne" som är en karaktär i den andra världen Coraline besöker på nätterna 
studerades inte i analysen eftersom den karaktären inte beter sig på samma sätt eller har 
samma personlighet som Wybourne i den vanliga världen, han är dessutom en skapelse som 
till viss del manipuleras av den andra mamman. Vanliga Wybourne hade inte många 
animationer där han gick omkring, till skillnad från den andra Wybourne från den andra 
världen. Men hans animationer var, likt Coralines och de andra karaktärerna i filmen, väldigt 
mjuka och utan stakande övergångar. Karaktärens hållning var lätt att se på grund av hur 
överdriven den var, men Wybourne hade hela tiden på sig en stor kappa som dolde allt mellan 
hans höfter till hans axlar. 
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4.4.2 Karaktärsanimationer för Kira 
 

Astrid Hofferson (Draktränaren 2010) 

Astrids animation innehöll mer överdrivna rörelser mellan axlar och höfter då hon gick, 
troligtvis eftersom animatörerna ville framhäva en viss kvinnlighet tillsammans med hennes 
annars pojkflickiga beteende då hon är stridslysten och gärna smutsar ner sig om hon slåss. 
Hon hade generellt en bättre, mer självsäker hållning än Hicke som han animerades under 
första delen av filmen då hon animerades med rakare rygg och höjt huvud jämfört med Hicke 
som nästan alltid animerades med en lätt framåtböjd rygg och sänkt huvud. Även under de 
scener när hon hotar Hicke eller är arg och framåtlutad har hon en relativt rak rygg och raka 
axlar. Astrid kan uppfattas som en fysiskt starkare karaktär än Hicke då hon tycks ha ungefär 
lika tjock kropp och lemmar som Hicke men med lätthet bollar en järnyxa stor som sitt eget 
huvud mellan händerna. 

 

Mavis (Hotell Transsylvanien 2012) 

I animationerna uppvisar Mavis inte mycket tyngd, vilket troligen kan relateras till att hon är 
vampyr och förmodligen är mycket starkare än en vanlig människa och därför inte tyngs ned 
av sin kropp likt hur vanliga människor gör, samt att hon kan trotsa gravitationen och gå på 
väggar och i tak. Det var svårare att tyda Mavis rörelser då hon i de flesta scener rör sig fort 
och väldigt lätt vilket gör hennes animationer kortare medan hon är ute och går. Hennes sätt 
att gå kan vara påverkat av hennes far, Draculas sätt att gå då även den karaktären uppfattas 
röra sig med stelare, snabbare rörelser där färre delar av kroppen används under gång, men 
Draculas cape gör det svårare att uppfatta kroppens rörelser under det långa klädstycket. 
Mavis kroppskontroll kan också bero på den slags vampyr hon är baserad på eftersom dessa 
kan, förutom att förvandla sig till fladdermöss och trotsa gravitation, även använda hypnotism 
för att manipulera andra varelser, magi liknande telekinesi och de har en övermänsklig styrka, 
något som kan uppfattas då Dracula, som fladdermus, bär på Jonathan genom luften. Dracula 
demonstrerar även fler av de andra vampyristiska förmågorna som nämndes i detta stycke. 

 

Merida (Modig 2012) 

Merida rör sig mer vaggande från sida till sida under gånganimationerna och trots att hon bär 
klänning i filmen kan man tydligt se animationen av hennes höfter när dom rör sig. Hennes 
axlar och överarmar är till mesta dels dolda av hennes hår vilket gör det svårare att tolka 
hennes animation i överkroppen om den inte är övertydlig. Förtydligandet av hennes höfters 
animation kan bero på att de som skapade karaktären ville framhäva hennes kvinnliga drag 
och göra henne mer sexuellt attraktiv även om hon är menad att uppfattas som en äventyrlig 
pojkflicka. I vissa scener under filmens gång är Merida otroligt flexibel och rör sig på ett högst 
skickligt sätt, till exempel när hon vandrar genom köket i början av filmen och plockar upp ett 
fat med bullar bakom ryggen, sedan för fatet till sin framsida medan hon vänder sig om och 
fortsätter gå i en enda lång, komplex rörelse. 
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Coraline Jones (Coraline 2009) 

Det var svårare att se delar av Coralines gånganimationer på grund av vissa vinklar och hinder 
under scener då hon gick omkring och de scenerna ignorerades under analysen. Överlag så 
animerades Coraline med störst animation i ben och armar då hon gick omkring, det syntes 
att hon hade viss svängning på höfterna när hon bar tröjor eller jackor som inte hängde ner 
och täckte den kroppsdelen. Hon tog oftast halvlånga till längre fotsteg och gick i kontrapose 
med armarna svingande längst med sidorna på kroppen. Hon gick främst med rak rygg och 
något nedsänkt haka samt kraftiga och ganska bestämda eller avslappnade fotsteg med viss 
tyngd bakom dem. Trots animationen i stop-motion snarare än 3D uppfattades de flesta 
rörelser vara mjukt animerade, dock med väldigt mycket follow-through (Thomas och 
Johnston 1981 s.59-62), secondary action (Thomas och Johnston 1981 s.63-64) och moving 
holds vilket troligtvis användes för att hålla karaktärerna mer levande. 

 

4.4.3 Sammanfattning av karaktärernas animationer 
Karaktärerna i filmen Draktränaren (2010) tycks röra sig mer upp och ned i en slags långsamt 
studsande rörelse under deras gånganimationer (Follow-through, Thomas och Johnston 1981 
s.59-62), förutom Fiskfot då han modellerats som överviktig och rör sig mer från sida till sida 
i sin animation, i och med den imiterade viktfördelningen. Astrids rotation mellan axlar och 
höfter uppfattas som mer överdriven än hos de manliga karaktärerna och kan tolkas som mer 
sexistisk då överkroppsrotationerna kan vara menade att framhäva hennes bröst. Meridas 
animation fokuserar mycket på höftrörelser och att framhäva karaktärens vikt genom att hon 
gungar från sida till sida när hon går och vikten skiftar från ben till ben medan Mavis rör sig 
nästan tyngdlöst, med minimal ansträngning och har antingen en böljande eller mycket snabb 
animation mellan de olika kroppsdelarna då hon går. Coralines animation inkluderar rotation 
mellan höfter och axlar likt karaktärerna i 3D och animationen av hennes höfter kan uppfattas 
som mer överdriven än hennes axlar men inte till samma grad som Merida. Meridas gång har 
viss rörelse i axlarna, vilken inte är lika överdriven som Astrids axelrörelser, medan Mavis 
knappt rör axlarna alls då hon går och hennes höftrörelser har mer av en böljande sidorörelse 
vilken börjar från hennes knän, går upp genom sidan av kroppen och tar slut strax under 
brösthöjd till skillnad från Merida vars höfter utgör en stor del av hennes gånganimationer. 
Astrids, Coralines och Meridas rörelser under gånganimationerna kan anses vara mer 
sexistiskt negativa på grund av rotationen i axlar och höfter med större, tydligare rörelser vilka 
framhäver de nämnda kroppsdelarna, jämförelsevis är Mavis animationer under gång 
centrerade på hennes ben men hon rör sig inte på ett realistiskt sätt eftersom kroppsvikten 
inte tycks vara en faktor då hon går. 

Alla manliga karaktärer som observerades hade oftast sänkt huvud och krökt rygg i sina 
respektive gånganimationer, något som kan kopplas till deras personlighet och osäkerhet. 
Wybournes sänkta huvud och vågräta nacke var mer stilistiskt deformerad än alla övriga 
karaktärer och han var den manlige karaktär som var mest hopkrupen under alla scener som 
karaktären syntes under filmen. Fiskfot och Hicke animerades båda med avslappnade armar 
under de flesta gånganimationerna, Hicke tenderade att gå med tyngre, mer klampande 
fotsteg likt hur Coraline och Flint satte ned fötterna i flera gånganimationer.  



 
40 

De manliga, mer osäkra karaktärerna höll oftast ryggen i en krökt, lätt framåtlutad position 
och huvudet sänkt medan de kvinnliga, mer självsäkra karaktärerna oftare höll ryggen rak och 
upprätt med huvudet hållet högt genom vilket skillnaden mellan en självsäker och mindre 
självsäker kroppshållning kan utläsas inom dessa åtta karaktärers interpretationer. Jämfört 
med alla andra karaktärer som observerades använder Coralines gånganimationer längst 
avstånd mellan benen då hon går normalt medan alla andra karaktärer tycks ta korta eller 
halvlånga steg vilka kan uppfattas som mer spända och kontrollerade. Enligt 
animationsdirektören Richard Williams, är gångcykeln en process där fotgängaren påbörjar 
ett fall och rätar upp sig precis i tid för att inte fortsätta framåt och slå i backen. Beroende på 
hastigheten vi använder under gång är vi mer eller mindre balanserade, eftersom vi tenderar 
att luta oss till viss del då vi går och högre hastigheter tenderar en större lutning vilket i sin tur 
leder till mindre balans. Han nämner även att vi tenderar att lyfta våra fötter minimalt från 
marken då vi går, vilket är varför vi så lätt slår i tårna eller tappar balansen om ett mindre 
hinder dyker upp i vår väg (Williams och Sutton 2009 s.102-103). 

Både filmserien Hotell Transsylvanien (2012-2015) och Det regnar Köttbullar (2009-2013) 
är skapade av Sony Pictures Animation, vilket kan vara en bidragande orsak till varför både 
Flint Lockwood och Mavis rör sig med så små eller korta höftrörelser medan de går. Det skiljer 
cirka tre år mellan filmerna varvid Hotell Transsylvanien (2012-2015) är den senare av de två 
filmserierna och filmskaparna hade troligtvis mer erfarenhet vid produktionen av den senare 
filmen och dess animationer då flera andra filmer producerats av bolaget dessemellan. 
Coraline Jones och Wybourne Lovat är båda karaktärer i en stop-motion animerad långfilm, 
till skillnad från de andra filmkaraktärerna vars animationer studerades under analysarbetet. 
Trots att varje del av karaktärerna animerades genom att manipulera fysiskt existerande 
miniatyrmodeller var deras animering flödande och under många tillfällen sömlös om än 
något överdrivna i sitt utförande när alla delar av karaktärens animation observerades. 

Gånganimation i kontrapose tycks vara den mest använda av karaktärerna där höger ben och 
vänster arm förs framåt samtidigt av både manliga och kvinnliga karaktärer vilket reflekterar 
en normal, naturtrogen, gångstil. Animationen av höfter och axlar varierade till stor del mellan 
de olika kvinnliga karaktärerna och höfternas mer överdrivna rörelser var ofta återkommande 
bland de kvinnliga karaktärerna, vilket kan tolkas som en stereotyp då även många tecknade, 
kvinnliga karaktärer inom seriealbum och filmer animerats eller tecknats med höfter som 
svänger mycket. De manliga karaktärerna hade till stor del samma animation mellan axlar och 
höfter under gånganimationernas utförande. Det kunde observeras att alla karaktärer oftast 
höll benen nära marken under dem då de lyfte fötterna och tog halvlånga fotsteg. 

 

4.5 Skapande av dummy 
Den modell som skapades inför den praktiska delen av detta arbete byggdes och animerades i 
3D-verktyget Maya. Figuren byggdes med syftet att efterlikna en mänsklig varelse men 
ansikte, öron, tår, rumpa och könsdelar utelämnades då den byggdes. Ingen färg eller annat 
material användes vid skapandet av figuren än grundinställningarna för programmet eftersom 
färger ej ansågs vara nödvändiga vid skapandet av dummyn. Dummyn skapades för att 
efterlikna mänskliga proportioner till stor del, men huvudet modellerades större för att mer 
efterlikna en yngre person så som de ofta representeras inom tecknad media och fötterna 
modellerades stilistiskt små. Se exempel på nästa sida: 
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 Animationsdummy 

Under skapandeprocessen skapades först en modell i 3D, därefter ett skelett med leder 
placerade vid de punkter kroppen var menad att kunna böjas. Restriktioner på skelettets olika 
böjningar programmerades genom Mayas verktyg och slutligen kopplades olika styr-
kontroller till skelettets böjliga delar för att underlätta animationsarbetet. 

 

4.6 Animation av dummy 
Efter att ha observerat de åtta olika filmkaraktärerna ansågs axel och höftrotationerna, samt 
gåendet i kontrapose och korta till mellanlånga fotsteg vara de oftast återkommande 
animationerna under alla gånganimationer. De manliga karaktärerna hade oftast böjd, 
framåtlutad rygg och nedsänkt huvud, därför användes den poseringen för Luppes 
animationer medan Kiras animationer hade rakare rygg och höjt huvud vilket mer reflekterade 
de kvinnliga karaktärernas kroppshållning. Under animationsarbetet användes skärmdumpar 
från olika delar av filmerna med karaktärerna i extremposering, det vill säga, då deras ben 
eller armar är så långt utsträckta som möjligt under en rörelse. Karaktärerna isolerades 
därefter från filmscenerna genom att de klipptes från ett dokument och lades in i ett annat och 
varsitt kollage skapades för manliga, respektive kvinnliga karaktärer så att skärmdumparna 
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och karaktärerna kunde studeras under tiden animationsarbetet av dummyn fortgick. De två 
kollagen återfinns under appendix B. 

Först skapades en basanimation där en enkel gångcykel animerades, inspirerad av 
filmkaraktärernas gångart med armar och ben. Därefter sparades dummyn i olika filer med 
variationer på animationen för att anpassas till Kiras eller Luppes animation. Tre variationer 
av gångstilen skapades för vardera karaktär. 

 

4.6.1 Kiras animationer 
Kiras animationer inspirerades av karaktärsanimation från karaktärerna Mavis, Merida, 
Astrid Hofferson och Coraline Jones. Alla Kiras gångcykler animerades med rak rygg och höjd 
huvud. En av gångcyklerna animerades utan större rörelser mellan axlarna eller höfterna, en 
gångcykel skapades med mer höftrörelser från sida till sida, och den tredje animationen 
skapades med mer rotation mellan axlar och höfter. Exempel nedan; 

 

 Animationer för Kira 

4.6.2 Luppes animationer 
Luppes animationer inspirerades av karaktärsanimation från karaktärerna Wybourne Lovat, 
Hicke Hiskelig Halvulk III, Flint Lockwood och Fiskfot Ingerman. I Luppes alla 
gånganimationer animerades karaktären med böjd eller sluttande rygg och nedsänkt huvud 
till varierande grad. Rotationen mellan axlar och höfter var densamma mellan de olika 
animationerna. En av gångcyklerna animerades med en mer sänkt rygg och huvud, en annan 
med mindre sänkt rygg och huvud. Exempel på nästa sida: 
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 Animationer för Luppe 

Efter feedback på animationerna och närmare studerande av materialet från filmerna 
ändrades Luppes animationer till viss del och mer sidoförflyttning av kroppen lades till samt 
en mer avslappnad ”deprimerad” gånganimation med större rörelser i armar och den böjda 
ryggen samt en mer ”nervös” gånganimation där dummyn rör sig med stelare, spända leder 
och höjda armar med händerna i brösthöjd. Exempel nedan; 
 

 
 Reviderade animationer för Luppe 

4.7 Sammanfattning av genomförandet 
Analyseringen av olika karaktärers gånganimationer komplicerades i vissa fall genom att 
objekt täckte delar av deras kroppar under olika tider. Gånganimationer, även om de är viktiga 
för att föra en karaktär genom rymd på ett kontrollerat sätt, används oftast inte under längre 
tider inom film, mest troligtvis på grund av filmens tid och att det är många andra element 
vilka uppfattas vara viktigare än en karaktärs gånganimation från punkt A till punkt B. De 
flesta gånganimationer som kunde studeras under analysfasen av detta arbete utspelade sig 
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oftast med endast några få sekunder per scen och karaktären vars animation studerades 
utförde oftast andra, orelaterade rörelser samtidigt. 

Rörelserna, karaktärens generella posering samt deras uttryck analyserades vidare genom 
Mark L. Knapp och psykologiprofessor Judith A. Halls teorier från Nonverbal 
Communication in Human Interaction (2010), Judee K. Burgoon, David B. Buller och W. Gill 
Woodalls texter om icke-verbal kommunikation från boken Nonverbal Communication the 
Unspoken Dialogue (1996) samt genom andra böcker och artiklar i den mån det var möjligt 
under den tid som fanns tillgänglig under analysarbetet. Därefter användes informationen 
tillsammans med analysresultatet från Kira och Luppe för att skapa karaktärernas animation. 

Då DVD-filmerna spelades upp i en dator för att ta skärmdumpar, eller screenshots, av de 
olika scenerna med karaktärernas gånganimationer observerades en skillnad mellan de olika 
filmerna och de tidpunkter då animationerna inträffade. Tidpunkterna för scenerna där de 
olika karaktärerna går var annorlunda från den analoga DVD-spelaren till den DVD-spelare 
som användes i datorn (VLC media player) skiljde sig med ibland flera minuter. 

Den färdiga animationen av gångcyklerna inkluderade tre variationer för varje karaktär. 
Gånganimationerna som utvecklades genom den praktiska delen använde från början samma 
gångcykel med ben och armar medan karaktärernas bål-, torso-, arm- och huvudanimationer 
senare skiljde sig i utförandet. Kiras animationer fick platserna nummer 2, 4 och 5 i enkäten. 
Animation nummer 2 demonstrerar en karaktär med rak rygg, en smärre vridning av torso 
och höfter samt en lätt svajande överkropp. I animation nummer 4 har figuren ett större 
vridningsmoment av höftpartiet och i hennes sista animation, animation nummer 5 i enkäten 
har karaktären ett större vridmoment i både torso och höftparti där höftpartiet svänger mer 
från sida till sida och överkroppsrotationen är med överdriven. 

Luppes animationer infogades på platserna nummer 1, 3 och 6 i enkäten. I animation nummer 
1 animeras Luppe med sluttande rygg, höjt huvud och ett raskt promenadtempo med en lätt 
svajande överkropp. I animation nummer 3 animerades Luppes karaktär med lätt sluttande 
rygg, en sida-till-sida rotering av huvudet för att liknas vid en karaktär som tittar sig omkring, 
lätt uppdragna axlar, armarna nära kroppen samt höjda armar med händerna mot bröstet. I 
Luppes sista animation, nummer 6 i enkäten, har karaktären en långsammare gång med 
sluttande rygg och huvudet riktat mot marken. Armarna hänger och gungar lätt längst med 
karaktärens sidor och överkroppen svajar kraftigt jämfört med de tidigare animationerna av 
Luppes karaktär, den sista animationen har även en långsammare förflyttning av benen 
jämfört med de andra fem karaktärsanimationerna. 

Alla animationer är inspirerade av karaktärsanimation från de tidigare nämnda karaktärerna 
från filmerna. Mavis, Merida, Astrid Hofferson och Coraline Jones användes som inspiration 
till Kira och Wybourne Lovat, Hicke Hiskelig Halvulk III, Flint Lockwood och Fiskfot 
Ingerman till Luppe. Vardera klipp blev 6 sekunder långt och loopade en gångcykel. 
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5 Resultat och utvärdering 
Detta projekt har analyserat animation och särskilt då stereotyp animation i anslutning till 
redan existerande animerade mänskliga karaktärer inom media, främst genom 3D film riktad 
till en yngre publik. 

Projektets mål har varit att, genom nyskapad syntetiserad animation, studera och reflektera 
kring stiliseringens betydelse för karaktärsgestaltningen uttryck. Genom en analys av tidigare 
existerande karaktärsanimation från film, skapades syntetiserad animation vilken användes 
för att studera huruvida syntetisk animation kunde uppfattas framhäva något mer eller 
mindre stereotypt då den användes för att framhäva mer framträdande karaktärsdrag från 
barnbokskaraktärer. Animationsanalysen fokuserade både på kroppsrörelser i helhet, samt på 
individuella kroppsdelars rörelser. Ansiktsmimik, kläder, samt hårdetaljer och liknande 
attribut eller föremål inkluderades ej. 

Syntetiserad animation bygger i stort på stereotypa rörelser, eftersom rörelserna inte är direkt 
hämtade från naturen eller i många fall helt saknar en naturbaserad förlaga, vilket använts 
under skapandet av studiens artefakt. Artefakten skapades genom syntetiserad animation 
inspirerad av de rörelser vilka inhämtades genom analysen, och vilka till en viss grad kan anses 
stereotypa. 

Studiens syfte har varit att, med det framtagna materialet som utgångspunkt, kritiskt 
reflektera till vilken grad de skapade syntetiserade rörelsemönstren på studiens artefakt kan 
anses stereotypa. 

Frågeställningen som undersökts i studien har varit hur syntetiserad animation, baserad på 
en analys av tidigare animerade karaktärers rörelsemönster, kan användas för en renodling av 
framträdande personliga uttryck hos en animerad karaktär. En andra fråga gällde hur den 
syntetiserade animationen kan uppfattas som stereotyp utan att detta nödvändigtvis ses som 
något negativt? Negativt i detta sammanhang menas som negativa stereotyper likt de vilka 
diskuteras i kapitel 2.3. 

 

5.1 Presentation av den kvantitativa enkätens resultat 
Den kvantitativa enkäten distribuerades via internet genom Facebook.com (2004) och 
personliga kontakter genom en profilsida på Facebook via snöbollsmetoden. Enkäten innehöll 
sex olika animationer, tre ämnade för Kira och tre ämnade för Luppe. Enkäten var tillgänglig 
på internet mellan 2017-08-15 till och med 2017-09-26 och 16 personer svarade på enkäten 
varav 2 män och 14 kvinnor i åldern 19 till 46+. Båda män samt 7 kvinnor var över 46 år fyllda 
och utgjorde majoriteten av informanterna med 56,3%. Fyra av informanterna var 25-35 år, 
två av informanterna i åldern 36-45 och en informant 19-25. Nedan visas resultaten från den 
kvantitativa intervjun, därefter diskuteras den kvalitativa gruppintervjun. 
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Figur 17 Deltagargraf kvantitativ enkät 

 

Enkäten skrevs på svenska och förmodas ha svarats på av endast svensktalande informanter. 
Animationerna med Kira och Luppe blandades över sidorna där Kiras olika animationer fanns 
på sidorna 2, 4, 5 och Luppes animationer på sidorna 1, 3, 6. Mer utförlig information om 
animationerna återfinns i kapitel 4.7 i detta arbete. Totalt bestod enkäten av 8 sidor varav 
första sidan gav en kort introduktion till enkätens bakgrund och syfte samt med frågan om 
informantens kön och ålder, de följande sex sidorna bestod av en bild med Kira och Luppe 
samt ett antal ord beskrivande deras respektive personlighetsattribut, en animation av 
antingen Kira eller Luppe, frågan om informanten tyckte animationen passade till någon av 
karaktärerna, samt varsitt fält där informanten kunde skriva om motivationen bakom sitt svar 
och där informanten kunde föreslå ändringar för att förbättra animationen. Informanterna 
hade även valet att avstå från att välja något av svarsalternativen mellan Kira och Luppe, dock 
framstod inte detta genom enkätens text, vilket i sin tur kan ha påverkat svarsresultaten om 
informanterna kände sig tvingade till att svara antingen Kira eller Luppe på de frågor de inte 
tyckte någon karaktär passade. Det kan anses positivt att denna information inte framstod 
genom enkätens text, då antalet svar för varje karaktärs animation kanske minskat. 
Animationerna som användes i detta projekt återfinns genom adresserna nedan; 

Animation 1; 
https://youtu.be/_jOoXuYhixo 
 
Animation 2; 
https://youtu.be/n_4QQNpueX4 
 
Animation 3; 
https://youtu.be/jCvlhxkJA9w 
 
Animation 4; 
https://youtu.be/e3omPJfNqbI 
 
Animation 5; 
https://youtu.be/7yN8anB9mXA 
 
Animation 6; 
https://youtu.be/_bsIDOyvfq0 
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Av de 16 informanter som svarade på enkätens animationsfråga svarade nio på alla varav 4 
kvinnor i åldern 46+, två kvinnor i ålder 26-35, en kvinna i åldern 19-25 samt en man i åldern 
46+. Tre av informanterna svarade endast på de två första frågorna varav en kvinna och man 
i åldern 46+ samt en kvinna i åldern 36-45. En kvinnlig informant i åldern 46+ svarade på fem 
frågor varvid fråga nummer 5 ej blev besvarad. En informant, kvinna i åldern 26-35 svarade 
på fyra frågor varvid nummer ett och två var obesvarade. En kvinnlig informant i åldern 46+ 
svarade på fyra frågor varvid fråga fem och sex var obesvarade. En informant besvarade fråga 
2 och 5 men inga anda, kvinna i åldern 36-45. Informanterna lämnade i vissa fall svar på de 
två öppna frågorna. 

9 informanter på alla frågorna, (4 kvinna, 46+, 1 kvinna 19-25, 3 kvinna 26-35) (1 man, 46+) 

3 informanter på två frågor, nummer 1 och 2 (1 kvinna, 36-45), (1 man, 46+) (1 kvinna, 46+) 

1 informant på fem frågor, svarade ej på fråga 5 (1 kvinna, 46+) 

1 informant på 4 frågor i början på enkäten, ej fråga 5 och 6 (1 kvinna, 46+) 

1 informant på 4 frågor i slutet på enkäten, ej fråga 1 och 2 (1 kvinna, 26-35) 

1 informant på två frågor, nummer 2 och 5 (1 kvinna, 36-45) 

 

Enkäten skapades med originalsyftet att sålla ut de två animationer vilka av informanterna 
ansågs vara mest passande för Kira respektive Luppe. De fyra animationer vilka kvarstod, 
varav två för varje karaktär, var därefter menade att användas för en kvalitativ enkät där 
informanter från KLUBs tilltänkta målgrupp skulle ha möjlighet svara vilken animation de 
tyckte passade bäst till vardera barnbokskaraktär. På grund av komplikationer med de redan 
existerande karaktärsmodellerna för Kira och Luppe samt andra omständigheter bortom detta 
projekts kontroll, försvårades och försenades detta arbete varvid den kvalitativa enkäten och 
arbetet med Kira och Luppes färdigställda 3D-modeller ej påbörjades. 

Följande är resultat vilka inhämtades från enkäten. I de fall informanterna lämnade en 
motivation till sitt svar eller ett förslag på hur de olika animationerna kunde förbättras, 
sållades vad som ej ansågs vara relevanta svar bort, till exempel att informanten inte visste 
vad deras motivation till deras svar på animationsfrågan var eller att de inte lämnade ett riktigt 
förslag till förbättring i den andra öppna frågan. 

 

5.1.1 Animation 1 Luppe 
Totalt svarade 14 informanter på denna animation varav 11 tyckte Luppe passade bäst och 3 
tyckte Kira passade bäst som karaktär för animationen. 12 informanter lämnade en motivation 
bakom sitt svar, 5 lämnade förslag på hur animationen kunde förbättras. De flesta svar bakom 
informanternas motivation behandlade karaktärens till synes bristande självsäkerhet. 

 

5.1.2 Animation 2 Kira 
15 informanter svarade på denna animation varav 7 tyckte den passade Luppe och 8 tyckte 
den passade Kira. 11 av informanterna lämnade en motivation bakom sitt svar där de flesta 
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beskrev karaktärens hållning eller nämnde en större självsäkerhet. 5 av informanterna 
lämnade förslag på hur animationen kunde förbättras varvid de flesta av svaren föreslog större 
eller mer överdrivna rörelser. 

 

5.1.3 Animation 3 Luppe 
På den tredje animationen svarade totalt 12 informanter varav 11 tyckte animationen passade 
Luppe och en tyckte animationen passade bäst för Kira. Nio relevanta svar lämnades som 
informanternas motivation, varav de flesta beskrev ängslan eller osäkerhet. Fem olika förslag 
på hur animationen kunde bättras lämnades för denna animation. 

 

5.1.4 Animation 4 Kira 
Denna animation fick 12 svar, varav 11 föreslog Kira och en föreslog Luppe som karaktär vilken 
animationen passade bäst för. 7 relevanta svar lämnades bakom informanternas motivation 
där ordet ”självsäker” återkommer i de flesta svaren. 3 förslag lämnades där ett rörde 
karaktärens ålder och sättet höfterna rördes och ett annat nämnde hur benen var böjda i 
animationsklippet. 

 

5.1.5 Animation 5 Kira 
11 olika informanter svarade på denna animation. 10 föreslog att den passade Kira och en 
föreslog att den passade bäst för Luppe. Nio av informanterna lämnade en relevant motivation 
bakom varför de valde karaktären och de flesta svaren innefattade karaktärens rörelser som 
mer överdrivna eller utvecklade och självsäkra eller glada. Tre svar lämnades som förslag på 
hur karaktärens animation kunde förbättras. 

 

5.1.6 Animation 6 Luppe 
Av de 16 informanter som deltog i enkäten svarade 11 på denna animation. 100% av svaren 
föreslog att animationen passade bäst för Luppe. I motivationsfrågan lämnades 10 relevanta 
svar där de flesta nämnde att karaktärsanimationen såg tyngd eller deprimerad ut. 6 förslag 
på hur animationen kunde förbättras lämnades av informanterna, två av dessa föreslog att 
animationen liknade en gammal människa och två nämnde att huvudet kunde animerats mer. 

 

5.2 Summering av den kvantitativa enkäten 
Luppes karaktärsanimationer fick plats nummer 1, 3 och 6. Kiras karaktärsanimationer fick 
platserna 2, 4 samt 5. 

• Första animationen fick 14 svarande, 11 valde Luppe och 3 valde Kira. 

• Andra animationen fick 15 svarande, 7 valde Luppe, 8 valde Kira. 

• Tredje animationen fick 12 svarande, 11 valde Luppe, en valde Kira. 
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• Fjärde animationen fick 12 svarande, 11 valde Kira, en valde Luppe. 

• Femte animationen fick 11 svarande, 10 valde Kira, en valde Luppe. 

• Sjätte animationen fick 11 svarande, 11 valde att den passade bäst för Luppe. 

 

5.2.1 Analys av den kvantitativa enkätens resultat 
Animation nummer 1 och 2 fick flest svar i enkäten där 14 informanter fyllde i ett alternativ på 
animation nummer ett och 15 informanter valde ett alternativ i animation nummer två. I den 
första animationen vilken skapades med syfte att representera Kiras karaktär ansåg 11 av 
rösterna att animationen passade bäst för Kira och tre informanter ansåg den kunde passa 
Luppe. I animation nummer två vilken var menad att representera Luppes karaktär svarade 7 
av informanterna att Luppe passade bäst som karaktär medan 8 tyckte Kira passade bäst som 
karaktären vilken animerats i det korta klippet. Då animation nummer ett och två erhöll flest 
svar i enkäten kan deras svar anses mest relevanta. Animation nummer 3 samt 4 hade vardera 
12 svarande och animation nummer 5 och 6 hade 11 svarande. Luppes andra animation på 
plats nummer tre i enkäten fick 11 röster på Luppe samt en röst på Kira. Kiras andra animation 
på plats nummer fyra i enkäten fick 11 röster på Kira samt en på Luppe. Animation nummer 
fem vilken var Kiras sista animation fick 10 röster på Kira och en på Luppe. Sista animationen 
i enkäten vilken representerade Luppes karaktär fick 11 röster varav alla röster föreslog 
animationen passade bäst för Luppe. 

I Luppes animationer valde informanterna främst Luppe som den karaktär vilken bäst 
passade de olika animationerna medan Kiras animationer fick liknande resultat men hennes 
första animation på plats nummer 2 i enkäten föreslår att animationen kan fungera för båda 
karaktärer med 7 röster på Luppe och 8 röster på Kira. Den specifika animationen innehöll 
minde höft- och axelrotation i jämförelse med Kiras andra animationer, vilket i sin tur kan 
förmodas minskat en ”kvinnlig” stereotyp kopplad till mer rörelse mellan höfter och axlar. I 
den sista animationen svarade endast 11 av informanterna men alla svar menade att Luppe 
passade bäst som karaktär för animationen. Kiras andra animation på plats nummer 4 i 
enkäten fick flest röster på Kira med 11 röster på hennes karaktär och en röst på Luppes 
karaktär, vilket var ett spegelvänt resultat av Luppes animation nummer två på plats nummer 
3 i enkäten, där 11 informanter svarade att animationen passade bäst för Luppe medan en 
tyckte animationen passade bäst för Kira. 

Resultaten av enkäten kan tolkas som att den animation vilken passade bäst för Luppes 
karaktär var animation nummer 6 i ordningen då alla vilka valt ett alternativ på den 
animeringen valde Luppe, medan Kiras flesta röster har minst en som svarat att även Luppes 
karaktär kan passa på animationen. Svarsresultaten kan tolkas som att animation nummer 
fyra i enkäten är den vilken passar bäst för Kiras karaktär då den animationen fick högst antal 
röster på Kira jämfört med de andra resultaten där Kira blev vald av majoriteten. 

Animation nummer ett, menad att representera Luppe, hade 14 svarande där 11 föreslog att 
Luppes karaktär passade bäst för animationen och tre tyckte Kiras karaktär var bäst 
representerad. Samma antal röster på Luppe återfinns i alla hans animationer och kan alla 
tolkas som lika relevanta varvid Kiras karaktär fick ett varierande resultat i hennes olika 
animationer där hennes karaktär aldrig valdes som den enda av de två. 
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De sekundära animationer vilket kan tolkas som bäst passande för vardera karaktär är 
animation nummer 3 för Luppe då den hade flest röster på Luppe jämfört med Kira med 11 
mot 1 och animation nummer 5 för Kira med resultatet 10 mot 1. 

I de fall färre än alla animationer blev valda som bäst passande för antingen Kira eller Luppe, 
kan det tydas som att informanterna blev uttråkade eller inte hade mer tid att ägna åt enkäten. 
I de två fall där en informant besvarade fem frågor samt där en informant besvarade två frågor 
spridda över enkäten kan det tydas som att dessa spenderade en del tid med att bläddra mellan 
enkätens sex sidor av animationer för att göra sina val baserat på vilka animationer de valde 
att kryssa i som passande för de olika karaktärerna. Det finns ingen information om hur länge 
vardera informant spenderade åt att svara på enkäten då den delades via internet och 
informanterna ej observerades på plats, det finns inte heller någon information om hur många 
gånger informanterna bläddrade mellan de olika sidorna i enkäten eller hur lång tid de 
spenderade åt att studera varje animationsklipp. Det kan spekuleras att några av de 
informanter vilka valde att delta i enkäten tröttnade under enkätens gång och därför valde att 
inte svara på de senare frågorna, alternativt tyckte dom inte att varken Kira eller Luppe 
passade på de senare karaktärerna och valde därför att inte välja ett svarsalternativ. 

Animationerna som framställdes kan anses vara monotona och inte särskilt stimulerande då 
videoklippen är endast 6 sekunder långa och kunde inte loopas genom den videotjänst som 
användes, varvid informanterna var tvungna att trycka på en startknapp varje gång de ville se 
den individuella animationen igen. Enkäten var fördelad med animationerna över sex olika 
sidor med en animation per sida samt frågan om informanten tyckte animationen passade 
någon av karaktärerna bättre och ett fält där informanten hade valet att fylla i motivationen 
bakom sitt svar. Då enkäten var utformad på detta sätt var den svarande informanten tvungen 
att använda pilar för att bläddra sida fram och tillbaka utan möjlighet att välja vilken specifik 
sida de ville bläddra till och varje gång de bläddrade behövde sidan och videoklippet laddas in 
på nytt vilket kan ha bidragit till mindre intresse att gå tillbaka för att ändra svar. Videoklippen 
var även tysta utan röst eller musik, ingen text eller miljö visades heller inom videoklippen då 
fokus var menat att vara på figurens animation, dessa beslut kan ha lett till bristande intresse 
att se de tysta animationerna, vilka i de flesta fall innehöll endast mindre variation inom 
animationen. 

Enkäten delades främst via Facebook.com (2004) av en person och nåddes främst av den 
individuella personens nätverk av kontakter. Det sätt enkäten och dess beståndsdelar var 
utformat på samt det ämne vilket frågorna i enkäten behandlade kan ha varit bidragande 
orsaker till mindre intresse då det ej är troligt att någon av informanterna hade en bakgrund 
inom animation. Baserat på enkätdeltagarnas ålder är det troligt att de flesta inte hade stor 
spelvana eller erfarenheter där animationer på liknande figurer kan ha setts vilket kan ha varit 
en bidragande orsak till mindre intresse att svara på enkäten. 

 

5.3 Slutsatser av den kvantitativa enkäten 
Baserat på de svarsresultat vilka inhämtades, samt vissa av kommentarerna från enkäten, kan 
animationerna som skapades för detta projekt tolkas som att de representerade 
barnbokskaraktärernas personlighetsdrag tillräckligt för att den tilltänkta karaktären skulle 
kännas igen. Av de sex animationerna vilka presenterades i samband med enkäten, varav tre 
var menade att representera Kira och tre representerade Luppe, tolkades endast en som att 
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den kunde användas av båda karaktärer där resultatet var 7 röster för Luppe och 8 röster för 
Kira, animationen var menad att representera Kiras karaktär. De övriga fem animationernas 
svarsresultat fick mer än dubbelt så många av rösterna för den karaktär vilka de menades att 
representera. Därav kan resultaten tolkas som att de syntetiserade animationer vilka skapades 
för detta projekt är tillräckliga för att representera en karaktärs framträdande personlighet 
vilket besvarar den första frågeställningen. 

Den andra frågeställningen vilken behandlar hur animationerna kunde uppfattas som 
stereotypa, utan att ses som negativa, kan tolkas genom de frivilliga kommentarer 
informanterna lämnade genom enkätens öppna frågor. De olika ord, samt fraser vilka 
användes inom de frivilliga kommentarerna rörande Luppe var följande: 

 

Verkar lite nervös, Lite tyngd av något, På grund av den dåliga hållningen passar på en som 
har dåligt självförtroende, Ser inte ut som någon dominant person, Ser lite tillbakadragen ut 
och inte så självsäker, Nervös och osäker gång, Ängslig och mer nervös gång som kollar ner, 
Lite återhållsam men ändå nyfiken, Lite ängslig, Lite orolig, Undergiven - hukar sig, Gången 
är lite framåtböjd vilket var det första intrycket jag fick av Luppe, Ser lite ängslig ut vilket jag 
tycker att Luppe ser ut att vara, Stilen känns lite tung och nästan deppig. Tycker inte den 
stämmer, Den manlige talent jurymedlemmen passar nog bäst på Luppe, Hållningen tyder 
inte på självsäkerhet, Utstrålar ängslighet och stress, Ängslig och tvekande, Hållningen: han 
ser lite ängslig ut, hållningen passar till hans karaktärsdrag, Passar kanske en liten stund. Om 
han bär på en tung börda psykiskt, Ser inte så självsäker eller tuff ut, Tror att det är Luppe - 
höfterna är relativt stilla. Annars är den relativt neutral i både genushänseende. Figuren känns 
relativt lugn i känsloläget, Redan i posen ser figuren osäker ut, Ser "nedslagen/ledsen" ut, 
passar inte Kira, Animationen uttrycker personlighetsdrag av undergivenhet och försiktighet 
vilket passar in med Luppe, Denna passar även in på Luppe, skulle exempelvis representera 
hans kloka och observanta sida, Ännu en gång tycker jag det representerar Luppes 
karaktärsdrag. Denna var mer uppenbar än de tidigare, Passar mer in på Luppes undergivna 
karaktärsdrag, Hållningen ger en känsla av ängslighet, skyddar sig med armarna, ängslig, En 
ledsen betänkt Luppe. 

 

De olika ord, samt fraser vilka användes inom de frivilliga kommentarerna gällande Kira var 
följande:  

Bara en känsla, Svänger på kroppen mer som en flicka, Känsla..?, Mer självsäker gång med 
högt huvud och rak rygg, Självsäker men lite mer avslappnad gång, Mer bestämd gång lite mer 
modig och dominant, Utstrålar en säkerhet och glädje, Självsäker, Självsäker, Rör mycket på 
kroppen – självsäker, Ser avslappnad och självsäker ut vilket stämmer med mitt första intryck 
av Kira, Bebisen ser ut att ha flera av Liras personlighetsdrag, Högre självsäkerhet och 
snabbhet, Den var lite svårare. Men jag ser ändå en ganska trygg person, Lik den förra... alltså 
nr 5, Hon har en hållning som är självsäker, Självsäker, rörelse i höfterna, Självsäker, med 
rörelse i höfter och axlar/armar, Kira då jag känner av initiativtagande och självsäker i denna 
animation, Denna känns som en utveckling av den tidigare animationen, En förbättring av 
samma karaktärsdrag i princip, Rakare i ryggen, Känns kvinnlig, Kvinnlig..? 

 

Svaren är hämtade från enkäten och har redigerats med stavningskontroll. Luppes karaktär 
beskrevs främst med ordet ängslig, utifrån vad informanterna tolkade genom animationerna. 
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Karaktärstolkningen av Luppe beskrevs även som undergiven och osäker under två tillfällen, 
överlag rörde kommentarerna karaktärens mindre självsäkra uttryck genom dess rörelse samt 
kroppshållning. Kiras karaktär beskrevs främst med ordet självsäker, en rakare rygg nämndes 
under två olika tillfällen och några informanter motiverade sina svar med att karaktären i 
animationen kändes mer kvinnlig. De frivilliga kommentarerna informanterna kunde lämna 
som motivation rörde främst karaktärernas personlighet eller sinnesstämning i de 
animationer som observerades. I de animationer karaktären uppfattades som Kira nämnde 
informanterna ett flertal gånger att karaktären uppfattades mer som av kvinnligt kön, jämfört 
med Luppes animationer där karaktären aldrig beskrevs som manlig, annat än då den 
refererades till som Luppe; förutom kommentaren som jämförde Luppe med en manlig 
jurymedlem från ett TV-program. Därav kan animationerna, genom informanternas svar, 
tolkas som stereotypa utan att nödvändigtvis vara negativa då formuleringen i de flesta fall av 
kommentarerna var mer saklig och observerande snarare än negativ i den bemärkelse att 
informanten uppfattades som upprörd över karaktärernas rörelsemönster. Det kan dock 
tolkas som att kommentarerna om kön i Kiras animationer kan uppfattas som negativa, då de 
specifikt kallar karaktären kvinnlig eller att den beter sig som en flicka, snarare än mer 
könsneutrala uttryck. Båda karaktärers gånganimation refererades till under några tillfällen 
inom de frivilliga kommentarerna, men Kiras animationer fick fler kommentarer gällande 
rörelse i  höfterna. Då de nya animationerna baserades på redan existerande animation från 
film kan det tolkas som att kvinnliga karaktärer, åtminstone inom barn- och familjefilm, 
animeras med mer rörelse i höfterna, baserat på hur informanterna kommenterade i 
undersökningsdelen av detta projekt. Även om Kira är en kvinnlig karaktär och Luppe en 
manlig, behöver inte deras personlighetsdrag representera typiskt manliga eller kvinnliga 
drag. Enkätens resultat hade uppfattats som mer positivt gällande stereotyper, om 
karaktärerna endast refererats till genom deras mest framträdande personlighetsdrag, 
snarare än deras kön eftersom könsstereotyper oftare, om inte alltid, uppfattas som negativt i 
ett samhälle som strävar efter jämlikhet mellan könen. Eftersom de syntetiska animationerna 
är skapade utifrån redan existerande animation från filmkaraktärer inom media riktad mot 
barn och ungdomar, kan det vara intressant att jämföra kvinnliga och manliga filmkaraktärer 
inom animation med verkliga personer av samma kön, både skådespelare och inom vardagen, 
för att jämföra animationer med rörelser hämtade från naturen och vad som är oftast 
förekommande inom de olika formerna: Om stereotypa rörelser inom animation är samma, 
eller liknande, stereotypa rörelser som från naturen? En annan intressant aspekt inom ämnet 
könsstereotypa rörelser, främst inom animation, rör huruvida en påstådd negativt stereotyp 
rörelse bör anses som negativ, om den är hämtad från naturen och hur majoriteten av 
människor rör sig i verkligheten? 

De ord och fraser vilka angavs som motivering bakom informanternas svar beskrev främst 
olika känslor eller personlighetsdrag, varav ett antal ord som ängslig, undergiven, självsäker 
och dominant var samma ord som användes för att beskriva Kiras och Luppes karaktärsdrag 
i enkäten. Det kan tolkas som att informanterna använde bilden med text som ett stöd för att 
känna igen olika stereotypa uttryck genom animationerna och därför använde samma ord i 
sin motivation, eller om de bara använde samma ord som använts för Kira och Luppe i bilden, 
utan att relatera deras egen text med bildens text. Eftersom dummyn med animationer inte 
hade några kroppsliga attribut för att relatera rörelserna mer till Kira eller Luppe, kan det 
genom informanternas svar tolkas som att de syntetiska rörelserna väl representerade olika 
karaktärsdrag eller personligheter, varvid informanterna kunde känna igen rörelserna som 
stereotypa och koppla dem till rörelser de sett förr inom olika situationer. 
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Informanternas kommentarer återfinns i appendix E. 

 

5.4 Presentation av den kvalitativa gruppintervjuns resultat 
I den kvalitativa gruppintervjun deltog en kvinna samt två män varav medianåldern var 26-
35. Alla informanter under gruppintervjun var svensktalande. Den kvalitativa intervjun hölls 
2018-06-13, påbörjades klockan 13:15 och avslutades 14:15. Samma enkät som användes för 
den kvantitativa intervjun användes under gruppintervjun utan modifieringar. Intervjuns 
medlemmar valde att svara som en grupp snarare än enskilt och kommenterade inte i 
enkätens svarsfält förutom på den sista animationen där de uppfattade animationen som 
antingen Kira eller Luppe, beroende på barnbokskaraktärens sinnesstämning. De som deltog 
i enkäten var idé- och projektledare, författare och sagoväsen-researcher, samt författare och 
konceptskapare (för ramberättelsen). 

Kiras samt Luppes animationer var oförändrade i enkäten som användes för gruppintervjun. 
Informanterna i gruppintervjun gav följande, kollektiva, svar på de olika animationerna: 

• Första animationen Luppe. 

• Andra animationen Kira. 

• Tredje animationen Luppe. 

• Fjärde animationen Kira. 

• Femte animationen Kira. 

Gruppen valde att inte välja en specifik karaktär för den sjätte animationen då de uppfattade 
att den kunde tolkas som antingen Kira eller Luppe, beroende på karaktärens sinnesstämning; 
antingen Kira om hon vore trött och arg, eller Luppe om han var motsträvig och sur. Gruppen 
diskuterade barnbokskaraktärerna samt de olika animationerna under tiden de svarade på 
frågorna. Diskussionerna innefattade karaktärerna så som de betett sig inom böckerna och 
påverkade vilken karaktär gruppen svarade som mest passande för animationen, till exempel 
under den sista animationen där gruppen tyckte både Kira och Luppe skulle passa som 
animationens karaktär. 

Under gruppintervjun tillfrågades deltagarna vad de tyckte om animationerna, samt huruvida 
de uppfattade sin erfarenhet inom datorspel och media som en påverkande faktor medan de 
svarade på enkäten. Animationerna fick kommentarerna att de var för stela och inte tillräckligt 
cartoony; att de kunde haft mer rörelse samt mer överdriven rörelse. De kommenterade även 
att karaktärernas ryggar var för raka eller stela. Gruppintervjuns deltagare tyckte att orden 
som användes i samband med bilden på Kira och Luppe stämde med barnbokskaraktärernas 
personligheter, men att färre ord kunde använts för att beskriva dem. Då gruppen tillfrågades 
om de tyckte animationerna stämde med hur de föreställt sig karaktärerna som animerade var 
svaret varken positivt eller negativt. Gruppen kommenterade även på hur rörelsen i axlar och 
höfter kunde uppfattas som könsstereotyp inom Kiras tilltänkta animationer, då vissa 
animationer hade väldigt överdrivna rörelser i de delarna av kroppen. 
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5.4.1 Analys av den kvalitativa gruppintervjuns resultat 
Eftersom de tre personer vilka deltog i gruppintervjun arbetat med barnboksserien KLUB och 
dess karaktärer under en längre tid, förmodas deras svar vara främst baserade på karaktärerna 
de själva skapat, snarare än informationen via den bifogade bilden samt de beskrivande orden, 
något som reflekterades under intervjun medan de svarade på enkätens frågor. Gruppen 
kommenterade att informationen i enkätens introduktion innehöll vissa brister, eftersom det 
inte stod skrivet att man kunde hoppa över animationer man inte tyckte passade till någon av 
barnbokskaraktärerna och ställde frågor för att tydliggöra detta. Resultatet av enkäten 
gruppen svarade på stämmer dock överens med vilken karaktär de olika animationerna var 
menad att representera, förutom den sista animationen vilken skapades för Luppes karaktär 
men uppfattades av gruppen som att den kunde tillhöra antingen Kria eller Luppe beroende 
på karaktärens sinnesstämning. Resultatet från gruppintervjun skiljer sig från den 
kvantitativa enkäten med vilken animation som var mer missvisande eller öppen för tolkning, 
eftersom animation nummer sex här uppfattades som mer tvetydig. Medan animation 
nummer två i den kvantitativa enkäten uppfattades kunna vara antingen Kira eller Luppe. Det 
kan tolkas som att de olika personerna i gruppintervjuns erfarenheter inom spel och media 
har gett dem en större förmåga att kunna känna igen och tolka mer eller mindre stereotypa 
drag inom animerade karaktärers rörelsemönster. Detta, kombinerat med att animationerna 
baserades på redan existerande karaktärers rörelsemönster, kan ha påverkat hur lätt eller 
svårt deltagarna i gruppintervjun hade att känna igen Kiras eller Luppes karaktär genom 
animationerna. 

 

5.5 Slutsatser 
Det kan diskuteras huruvida olika rörelser eller rörelsemönster bör kunna uppfattas som 
positiva eller negativa. Stereotyper är hjärnans genväg genom vardagen då de är lätta att 
känna igen och kan snabbt kategoriseras baserat på den observerande individens tidigare 
erfarenheter och intryck. Stereotyper är inte endast människor som ser ut eller beter sig på ett 
speciellt sätt, även rörelser kan ses som stereotypa, även om de är naturliga och utförs på 
samma eller liknande sätt av människor och djur världen över. En människa som sträcker sig 
efter något utför ett rörelsemönster för att, på bästa sätt, nå ett objekt, kan jämföras med en 
katt eller en hund som förbereder sig för att hoppa från stillasittande ställning. Djuret har inte 
tränats för att förstå hur det på bästa sätt ska kunna hoppa, och olika djur världen över hoppar 
på samma sätt, även om de är flera kontinenter från varandra och aldrig har mötts. Kan sättet 
djur rör sig ses som stereotypa, eftersom så många av dem rör sig på samma sätt? Kan träd 
som svajar i vinden, eller strömmen genom vatten uppfattas som stereotypa, om ett stort antal 
olika exempel rör sig på samma eller liknande sätt? Kan syntetisk animation inom tecknad 
film ses som stereotyp, om dess inspiration är hämtad från naturen? I alla fallen finns 
stereotypen eller igenkänningen som en förutfattad förståelse hos betraktaren. 

Stereotyper är populära att använda inom media och olika sociala sammanhang eftersom de 
så lätt känns igen inom samhället. Olika samhällen har olika stereotyper, men även många 
gemensamma stereotyper. En stereotyp kan, bland annat, vara någon som klär sig på ett 
speciellt sätt, utför en specifik syssla, tjänar en specifik summa pengar, lever på ett specifikt 
sätt, eller har ett specifikt intresse. Många människor uppfattar det som negativt att bli kallad, 
eller kategoriserad som en stereotyp, troligtvis eftersom individen försvinner i sammanhanget 
och intressen eller utseende som skiljer sig från stereotypen bortses från eller anses ”fel”, 
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eftersom de inte stämmer med den generella uppfattningen av stereotypen. Hela tiden 
uppfinns nya stereotyper allteftersom nya koncept eller trender införs i samhället. Exempelvis 
existerade inte ”gamers”, ”hipsters” och ”weeaboos” för några hundra år sedan, medan de idag 
är välkända stereotyper baserade på specifika intressen eller livsstilar. Trots att stereotyper i 
de flesta fall, då de kopplas till olika människor, ses som något negativt så finns det även 
positiva reaktioner till stereotyper. En sportfantast, nörd eller gamer, kan vara stolt över sin 
stereotypa titel eftersom den innebär att de har stor kunskap inom ämnet och genom sociala 
medier idag som youtube eller facebook kan de uppfattas som lärare, trendskapare eller 
experter inom sitt område, med stora skaror av fans och följare som uppskattar dem. 

Inom media är stereotyper ett redskap, likt hur hjärnan arbetar inom vardagen för att snabbt 
dra slutsatser om nya bekantskaper, och används flitigt inom serier, filmer, böcker och spel 
bland annat för att underhålla, kommunicera eller informera. Stereotyper kan användas både 
positivt och negativt för att uppmuntra olika attityder, beteenden eller åsikter, de kan även 
användas för att förmedla information. I det moderna samhället är ras- och könsstereotyper 
viktiga frågor, och behandlas inom många böcker, spel och filmer där karaktärer och handling 
speglar olika samhällsreflektioner. Spel, främst digitala, till skillnad från böcker och film, är 
interaktiva och kan innehålla mycket material för spelaren att undersöka. Inom digitala spel 
har en spelares handlingar möjligheten att ge helt nya erfarenheter varje gång de spelar. 
Digitala spel kan skilja sig inom olika genrer, men det finns alltid en möjlighet att inom spelet 
programmera fler olika valmöjligheter och konsekvenser. Till exempel inom spel som Odin 
Sphere (Atlus 2007) börjar spelaren som en karaktär och följer dennes historia, efter att 
spelaren har avancerat tillräckligt blir en annan karaktär tillgänglig för spelaren. Den nya 
karaktären har en annan historia, vilken korsar andra karaktärers historier. Så småningom 
kan spelaren pussla ihop de olika karaktärernas historier till en helhet, från olika karaktärers 
perspektiv inom spelets historia. Eftersom digitala spel har så många variabler och möjligheter 
till utveckling, samt främst deras interaktiva möjligheter, är de en intressant plattform att 
använda för att förmedla budskap till spelare. 

För ett senare arbete kan det vara intressant att, genom syntetisk animation, skapa stereotypa 
rörelser hämtade från olika sammanhang snarare än endast gångstilar. Till exempel utövare 
av olika sporter, hur de rör sig då de praktiserar sin sport, och om deras animation kan 
identifieras som den specifika sporten eller om den uppfattas som någon annan slags rörelse. 
Olika vardagsstereotyper skulle vara intressanta att studera genom att animera mer personliga 
drag, till exempel en nervös tonåring gentemot ett glatt barn eller en ilsken vuxen. Det skulle 
även vara intressant att studera hur stereotyper, baserade på endast text eller bild utan 
inspiration från rörlig media så som film eller spel, kan användas för att skapa ny syntetisk 
animation, och om deras personlighetsdrag kan identifieras genom animationen. Eller om 
stereotyp animation, baserad på statistiska data, kan användas för att identifiera väletablerade 
karaktärer eller personer från olika media. 

 

5.6 Framtida arbete 
I framtida animationsarbete för KLUB är ett alternativ att barnbokskaraktärerna animeras 
utefter deras siluetter och poser så som de illustreras i böckerna snarare än att hämta 
inspiration främst från andra karaktärer med liknande attribut inom stop-motion eller 3D-
animerad film. Karaktärernas animation kan även baseras på, från naturen hämtade rörelser, 
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till exempel via motion-capture eller att animera efter filmer eller foton på verkliga människor 
vilka spelar en karaktär eller äger flera attribut vilka de delar med barnbokskaraktären. Ett 
annat alternativ för animering av Kira och Luppe kan vara att studera karaktärer med liknande 
attribut från 2D-produktioner där det, inom mediet, kan finnas fler karaktärer vilka liknar 
barnboksfigurerna. Det kan även vara av intresse att undersöka spel inom olika genrer 
animerade i 2D eller 3D, om det finns karaktärer liknande Kira eller Luppe och hur dessa har 
animerats, med syfte att inhämta inspiration för barnbokskaraktärernas animationer. Då 
KLUB förväntas innefatta fler böcker vilka kommer att ges ut inom de närmsta åren kan mer 
bild- och textmaterial inhämtas från dessa för en större förståelse av de olika 
barnbokskaraktärerna. 

Svaren vilka i mån av tid hade inhämtas från de kvalitativa intervjuerna var planerade att vara 
mer utförliga än de från de kvantitativa enkäterna vilka distribueras via internet. De 
kvalitativa intervjuerna var menade att fokusera på inhämtningen av svar från KLUB-
projektets urvalsgrupper medan svaren från de kvantitativa intervjuerna har kommit från 
många andra personer som inte inkluderas i det specificerade urvalet. De informanter vilka 
hade varit mest intressanta för en fortsättning av det här projektet är KLUB-applikationens 
målgrupp; främst barn som bor i och runt Skaraborg inom åldern 7-12 år. Exakt hur studien 
skulle genomföras med dessa planerades aldrig, men museipedagoger, barnbibliotekarier och 
skolpersonal i de kommuner vilka deltar i KLUB-projektet förmodas ha möjlighet att hjälpa 
till att distribuera enkäter och att stödja intervjutillfällen. 

Inför ett senare projekt, eller en vidareutveckling av detta arbete kan det vara av intresse att 
inkludera både unga informanter som har erfarenhet av KLUB-böckerna och deras karaktärer 
eftersom de har lärt känna karaktärerna via text och bild, samt unga informanter vilka ännu 
inte har exponerats för karaktärerna och observera om det är någon skillnad mellan deras 
svar. Om det är någon skillnad mellan svaren, kan deras motivering besvara varför? Är det 
någon skillnad mellan barn som känner till karaktärerna och de som inte känner till Kira eller 
Luppe när de ombeds koppla animation till bild? 

 

5.7 Karaktärer av intresse vid analys av tidigare animation från spel 
Eftersom karaktärerna vilka animerades under det här arbetet existerar inom en spelvärld, 
eller en augumented reality-applikation till mobil och surfplatta, så hade det varit av intresse 
att även studera tidigare karaktärers rörelsemönster från spel, inom begreppen syntetisk 
animation samt stereotyp animation. De spel som hade varit av intresse att studera, med 
upprepad rörelse och syntetisering i åtanke, är titlar med ett stort antal olika karaktärer (fler 
än 20) då speltillverkarens resurser kan ha påverkat de animationer som skapats och använts, 
samt möjligen återanvänts inom spelet eller spelserien. Spel där den individuella karaktären 
är i fokus kan med fördel användas som underlag för framtida analyser inom stereotyp 
animation. Spel med karaktärskreation där spelaren har möjlighet att skapa egna karaktärer, 
baserade på inom spelet redan existerande karaktärers rörelsemönster, kan också vara av 
intresse eftersom de återanvända rörelserna kan studeras genom karaktärer med olika 
fysiologi och utseende. Förslagsvis passar titlar inom stridsspel som Warriors-serierna från 
Koei, Tekken-serien och Soulcalibur-serien från Konami samt Super Smash Brothers-serien 
från Nintendo, då dessa titlar innefattar ett stort antal olika karaktärer spelaren kan välja 
bland, samt återkommande karaktärer mellan olika versioner av spelen. Samma karaktärs 
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animationer från olika speltitlar kan vara av intresse att observera i senare projekt eller 
undersökningar av samma karaktär som denna, med stereotyp samt återkommande 
animation i åtanke. 
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Appendix A -  Analys av karaktärer från film 
 

Draktränaren (2010-) 

Astrid Hofferson 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Självsäker, Aggresiv, Pojkflicka, Risktagande, 
Dominant, Uttrycksfull, Initiativtagande, Modig. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Bär kjol, Flätar håret, Lever i en tidigare tidsålder, 
Använder vapen. 

Astrid var en intressant karaktär att studera för inspiration till Kiras animation eftersom 
karaktärerna delar många personlighetsdrag. Till skillnad från Kira så är Astrid från början 
mer av en sidokaraktär och har så småningom ett mer romantiskt förhållande till 
huvudkaraktären Hicke men det inträffar först under den senare delen av filmerna och TV-
serien. Astrid är några år äldre än vad Kira tycks vara redan i första filmen och åldras mer 
allteftersom serien fortskrider. Hon kan ses som mer aggressiv än Kira och är mer 
konfrontationsbenägen. Hon flätar håret och bär kjol vilket kan tolkas som mer feminina drag 
än Kira men i övrigt är det inga större skillnader mellan deras personlighetsdrag. Astrid har 
en dominant personlighet och gillar inte att lämna något åt slumpen. Hon leder gärna de andra 
drakryttarna när Hicke inte är närvarande och om hon är arg så visar hon det ofta. 

 

Hicke Hiskelig Halvulk III 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Osäker, Eftertänksam, Klok, Omtänksam, 
Uttrycksfull, Observant, Skeptisk, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Modig, Risktagande. 

Trots att Hickes mer framträdande personlighetsdrag genom filmerna och TV-serien är hans 
mod, omtänksamhet, eftertänksamhet och beslutsamhet samt att han tar många risker så 
introduceras karaktären som en svag pojke ingen tror kan bli något. Som inspiration ansågs 
det mer relevant att studera Hickes rörelser från första filmen innan han tämjer sin drake då 
han påminner mer om Luppe under de scenerna när han är mer stapplande och försiktig. Även 
scener då han är sorgsen och osäker var av intresse eftersom karaktärens sinnesstämning 
under de tillfällena påminner om Luppes generella attityd. 

 

Snor-Per Jörgenson 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Uttrycksfull, Stolt. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Självsäker, Korkad, Risktagande, Egoistisk, 
Vårdslös, Konfrontationsbenägen, Destruktiv. 



 II 

Snor-Pers karaktär framhävs främst som en självälskande mansgris och han bryr sig främst 
om sig själv och ingen annan. Han agerar oftast utan att tänka sig för och handlar vårdslöst 
vilket orsakar problem för de andra drakryttarna. Han vill gärna leda de andra drakryttarna 
när Hicke inte är närvarande och tycker sig själv vara en auktoritär figur. Snor-Per ansågs vara 
en sämre inspiration till Luppes animation då karaktärernas personlighetsdrag skiljer sig till 
stor grad från Luppe, i och med karaktärens mest framträdande självsäkerhet, egoism samt 
vårdslöshet och användes inte som inspiration för animationerna under det här projektet. 

 

Fiskfot Ingerman 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Klok, Omtänksam, Nervös, Eftertänksam, Ängslig, 
Undergiven, Uttrycksfull, Stolt, Observant, Skeptisk, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Är överviktig, Är ibland vårdslös och självisk. 

Fiskfot ansågs vara en bra inspiration för Luppes animation eftersom karaktärerna delar 
många personlighetsdrag och har mycket få personlighetsdrag som skiljer dom åt. Fiskfot är 
filmernas och Tv-seriens fegis och "känslige kille" i de allra flesta sammanhang som 
karaktären visas. Fiskfot är väldigt förtjust i sin drake och skämmer bort den när han kan, han 
visas också som räddhågsen och vill helst undvika konfrontationer samt tvekar ofta in i det 
sista. Han är mycket omtänksam och observant. I filmerna och TV-serien agerar han 
tillsammans med Hicke och Astrid som gruppens strateg och kan mer om drakar än dom 
andra. Fiskfots ben är mycket korta jämfört med resten av hans kropp och var svårare att tyda 
under analysarbetet, han är även överviktig vilket representeras genom hans visuella uttryck 
då han lätt blir andfådd om han springer vilket visas genom hans animation och hans vikt kan 
även påverka andra faktorer, till exempel rotation eller rörelse i över- och underkropp. 

 

Flåbuse Thorston 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Lojal, Omtänkssam, Stolt. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Självsäker, Korkad, Risktagande, Egoistisk, 
Vårdslös, Konfrontationsbenägen, Aggressiv, Sadistisk, Destruktiv. 

Flåbuse är tvillingbror med Flåbusa och även om det inte görs stor skillnad på tvillingarna i 
filmerna så visas det i TV-serien att Flåbuse är den mindre smarta tvillingen och har en 
kyckling samt en spikklubba han håller av mycket kärt. Eftersom Flåbuses starkaste 
karaktärsdrag är hans destruktiva beteende samt hans agerande utan att tänka sig för ansågs 
han vara en sämre inspiration till Luppes animation och användes inte under animationsfasen 
av det här projektet. 

 

Flåbusa Thorston 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Lojal, Självsäker, Risktagande, 
Konfrontationsbenägen, Aggressiv, Omtänksam. 



 III 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Korkad, Egoistisk, Vårdslös, Aggressiv, Sadistisk, 
Destruktiv. 

Flåbusa ansågs vara en möjlig inspiration för Kiras animation eftersom karaktärerna delar 
många drag, men hennes främst framhävda drag i filmerna samt TV-serien är hennes 
vårdslöshet, destruktivitet samt hennes sadistiska tankesätt och agerande vilket hon delar 
med sin tvillingbror. Flåbusa uppvisar oftare mer intelligens och sympati än hennes bror 
under TV-serien och i andra filmen är hennes främsta intresse att förälska sig i manliga 
karaktärer med stora muskler. På grund av Flåbusas mest framhävande personliga drag vilka 
till stor del skiljer sig från Kiras mer framhävande drag så användes hon inte som inspiration 
för Kiras animation. 

 

 

Hotel Transsylvanien (2012, 2015) 

Mavis Dracula 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Är vampyr, Bär byxor, Avslappnad, Uttrycksfull, 
Dominant, Risktagande, Initiativtagande, Nyfiken, Kan vistas i dagsljus, Positiv. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Bär klänning, Utåtriktad. 

Mavis analyserades med fördel som inspiration till Kiras animationer eftersom hon bär byxor 
och en kort klänning som gör det lätt att studera kroppens rörelsemönster till skillnad från 
flera andra kvinnliga karaktärer av intresse. Hon är dessutom vampyr och kan, precis som 
Kira, förvandla sig till en fladdermus när hon känner för det. Hon kan anses för gammal eller 
ha för många kvinnliga drag jämfört med Kira då deras anatomi skiljer sig avsevärt och Mavis 
har mer kvinnliga former. Till skillnad från Kira så avbildas Mavis även med vad som tycks 
vara makeup i olika former. I filmerna framhävs Mavis som en modern, dominant, utåtriktad 
och nyfiken vampyrflicka som inte är rädd för att ta risker och är konfrontationsbenägen likt 
hur Kira presenteras i böckerna. Liknande hur Kira kan vistas i solsken men föredrar att inte 
göra det då hon upplever vissa besvär, så kan även Mavis vistas i dagsljus men måste i sådana 
fall bära skyddande, täckande kläder eftersom hennes skinn börjar brinna om hon vistas i 
direkt solljus. 

 

Jonathan 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Utåtriktad, Omtänksam, Uttrycksfull. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Modig, Skämtsam, Avslappnad, Lugn, Självsäker, 
Initiativtagande, Risktagande. 

Karaktären Jonathan kan uppfattas som att han är flera år äldre än Luppe då han föreställs 
vara 21 i första filmen. Han är dessutom livlig, självsäker och uttrycker sig med stora, tydliga 
rörelser medan Luppe kan anses vara mer restriktiv med sina rörelser så som han avbildats i 
böckerna. Jonathans främst framhävda drag är hur avslappnad han är om han inte blir skrämd 
eller tror att han kommer att bli uppäten av monster. Under största delen av filmerna där 
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karaktären medverkar är han oftast upprymd, livlig och har ett stort leende vilket inte passar 
Luppes främsta karaktärsdrag som är hans ängslighet. Eftersom deras mest prominenta 
karaktärsdrag skiljer sig till så stor grad ansågs Jonathan vara en sämre inspiration till Luppes 
animation och användes inte under animationsfasen under detta arbete.   

 

Modig (2012) 

Merida 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Trotsig, Pojkflicka, Ovårdad, Uppstudsig, Bryr sig inte 
om sitt utseende, Initiativtagande, Risktagande, Modig, Uttrycksfull, Äventyrslysten. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Bär klänning, inte byxor, Är en skicklig bågskytt, Lever 
i en fiktiv keltisk medeltid. 

Merida delar många karaktärsdrag med Kira och ansågs vara en lämplig karaktär att studera 
inför animationsarbetet. Nackdelar med Merida är att hon bär klänning och kjolen skyler 
hennes ben därför blev de kroppsdelarna svårare att studera under analysarbetet. Merida har 
en mycket dominant personlighet och accepterar inte att någon ser ner på henne för att hon 
är kvinna eller för att hon är ung. Hon är äventyrslysten, ovårdad, risktagande och mycket 
uttrycksfull genom filmen vilket visas genom animation och dialog. Hennes mest framhävande 
drag påminner om Kiras och trots att hon officiellt är 16 år påminner hon mer om en yngre 
tonåring genom sitt vårdslösa, något själviska sätt. 

 

Frost (2013) 

Elsa 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Självständig, Omtänksam. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Äldre tonåren, Nervös, Eftertänksam, Ängslig, 
Uttrycker sig genom klädsel och frisyr. 

Nackdelar med Elsa är att hon bär klänning och kjolen skyler hennes ben därför kan de 
kroppsdelarna vara svårare att studera. Hon är dessutom en prinsessa och den förmodade 
makthavaren av kungariket, därför är hon inom en större maktposition med mer ansvar än 
det Kira tilldelar sig själv. Elsa kan tolkas som en starkt feministisk karaktär då hon blir mer 
självsäker, avslappnad och uttrycksfull efter att hon lämnat sin maktposition och lever för sig 
själv och hur hon vill snarare än leder kungariket och håller tillbaka eftersom hon inte vill visa 
sina magiska krafter. Hennes mest prominenta drag innan sin exil är hennes osäkerhet och 
återhållsamhet medan hon uppvisar mer självsäkerhet efter att hon lämnat tronen. Elsa kan 
uppfattas som en mer vuxen karaktär till sitt sätt och sin personlighet än hur Kira avbildas 
genom böckerna och hennes mer framhävda karaktärsdrag skiljer sig mycket från Kiras, då 
hon fortfarande uppvisar mer ängsliga drag även efter att hon försatt sig i exil, därför användes 
hon inte som inspiration till Kiras animation. 
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Anna 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Dominant, Självsäker, Risktagande, Modig, 
Uttrycksfull, Pojkflicka, Omtänksam, Konfrontationsbenägen, Initiativtagande, 
Äventyrslysten. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Äldre tonåren, Vårdslös, Kärlekskrank, Naiv. 

Anna är den yngre systern till Elsa och visar många fler självsäkra och positiva karaktärsdrag 
än systern Anna vilket kan relateras mer till Kiras karaktär. Nackdelar med Anna är att hon 
bär klänning och kjolen skyler hennes ben, därför kan de kroppsdelarna ha varit svårare att 
studera inför animationsarbetet. Anna uppvisar många fler barnsliga drag än Elsa och anser 
att hon kan ta sig an vad hon än känner för. Hon är mindre eftertänksam är storasystern men 
uppvisar en stor äventyrslust då hon inte tänker sig för innan hon lämnar kungariket till en 
man hon precis träffat medan hon själv ger sig av efter sin syster för att försöka övertala Elsa 
att komma tillbaka. Anna delar många drag med Kira men kan anses vara mer vårdslös än 
vampyrflickan. Hon uppvisar samma dominans över filmens manliga huvudkaraktär och retar 
honom eller agerar utan att han nödvändigtvis håller med, liknande hur Kira behandlar Luppe 
i böckerna. Karaktärerna har många gemensamma drag men Anna kan anses vara mindre 
ansvarstagande än Kira och generellt tycks hon mindre vuxen än Kira till sättet baserat på 
hennes handlingar. Hon var en möjlig kandidat som inspiration till Kiras animation, men 
utelämnades eftersom tillräckligt antal andra kvinnliga karaktärer av intresse identifierades. 

 

Kristoffer 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Uttrycksfull, Stolt, Klok, Eftertänksam, Skeptisk. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Äldre tonåren eller Vuxen, Modig, Avslappnad, 
Självsäker, Dominant. 

Kristoffer är den manliga sidokaraktären i filmen Frost och bestämmer sig för att hjälpa Anna 
efter att hon betalar för några saker som Kristoffer inte själv har råd med när han först försöker 
köpa dem. Han skiljer sig mycket från Luppe eftersom han framhävs som självsäker, dominant 
och mer avslappnad än hamnskiftaren. Gemensamma drag han delar med Luppe är främst att 
båda karaktärer är kloka och tänker efter innan de agerar. Kristoffer kan anses vara för 
gammal i kombination med hans andra mest framhävda drag och skiljer sig därför till större 
del från Luppes mer framhävande personliga drag. Han planerades att användas som en 
inspiration till Luppes animationer men utelämnades eftersom tillräckligt antal andra manliga 
karaktärer av intresse identifierades. 

 

Dumma mej (2010, 2013) 

Margo 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Dominant, Modig, Omtänkssam, Uttrycksfull, Lever i 
modern tid, Nyfiken, Självsäker, Förutseende, Konfrontationsbenägen. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Kärlekskrank, Skeptisk, Ansvarstagande. 
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Margo är en av tre systrar som adopteras av filmernas huvudkaraktär Gru. Systrarna är en 
viktig del av Grus plan för att stjäla en krympstråle som hans rival stulit, men förutom att vara 
en del av Grus plan så används dom inte i några längre scener utan ses mer under kortare 
klipp vilket kan försvåra identifiering av deras respektive personligheter i någon större 
omfattning. Margo är den äldsta systern och beter sig mer moget än de andra systrarna och 
ser efter dem. I andra filmen förälskar hon sig i en pojke och spenderar det mesta av de få 
gånger hon syns till med att tråna efter honom. Hon hade kunnat vara en möjlig inspiration 
till Kiras animationer men används inte så mycket inom filmerna till den mån att hon kan ses 
som en självständig karaktär. Hon är så kallat ”lillgammal”, beter sig moget och tänker efter 
ofta innan hon handlar vilket skiljer sig från Kiras mest prominenta karaktärsdrag. 

 

Edith 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Dominant, Modig, Pojkflicka, Lever i modern tid, 
Trotsig, Äventyrslysten, Initiativtagande, Nyfiken, Självsäker. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Vårdslös, Omogen, Våldsam. 

Edith är en av de tre systrarna i filmserien Dumma mig. Hon är mellansyster och skiljer sig 
markant från Margo till sättet då hon är mer av en pojkflicka och gillar att hitta på rackartyg 
snarare än att ta ansvar för sina handlingar. Edith liknar Kira till sättet eftersom hon är högst 
villig att ta risker och är väldigt konfrontationsbenägen. Edith är väldigt äcklad av pussar och 
andra ömhetsbetygelser och föredrar sådant andra flickor oftast anser äckligt eller läskigt. 
Hon var en mer intressant karaktär att använda som Kiras inspiration till animationer men 
eftersom flickorna har en så liten roll då de faktiskt agerar inom filmerna kan det saknas 
tillräckligt med material för att basera animation på. 

 

Coraline (2009) 

Coraline Jones 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Modig, Självsäker, Dominant, Förutseende, 
Konfrontationsbenägen, Risktagande, Lever i modern tid, Uttrycksfull, Trotsig, Pojkflicka, 
Retsticka, Omtänksam, Äventyrslysten. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Inga observationer. 

Coraline fungerar bra i en åldersaspekt då hon föreställs vara cirka 11 år gammal vilket visuellt 
påminner om Kiras förmodade ålder. Karaktären är en äventyrslysten, dominant och 
konfrontationsbenägen ung flicka som delar många karaktärsdrag med vampyrflickan. 
Hennes främst framhävda karaktärsdrag påminner mycket om Kiras och de delar ett liknande 
bild- och talspråk. Coraline behandlar Wybourne på ett sätt liknande hur Kira behandlar 
Luppe, även om Wybourne bara är med under ett fåtal delar av filmen. Coraline ansågs vara 
en bra inspiration till Kiras animatiner, även om karaktären är animerad genom stop-motion 
till skillnad från 3D animering vilket förväntades medföra vissa stelare rörelser som sällan 
återfinns i 3D animationer eftersom stop-motion karaktärer animeras genom att flytta dem 
för hand.  
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Wybourne Lovat 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Undergiven, Nervös, Omtänksam, Ängslig, Lever i 
modern tid, bär byxor och luvtröja, Uttrycksfull, Skeptisk, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Gillar äckliga saker, Försvarar sig inte när han blir 
retad. 

Karaktären Wybourne skapades specifikt för filmen och han existerar inte i boken. 
Producenten bestämde att de behövde en vän för Coraline så att hon inte bara gick omkring 
och pratade med sig själv hela tiden. Luppe kan uppfattas som en mindre viktig karaktär 
eftersom det är Kira som är mer dominant, tar risker och är mest initiativtagande av de två 
barnbokskaraktärerna. Wybourne och Luppe kan likna varandra på många sätt då de är 
ängsliga av sig och uttrycker detta genom sin posering under upprepade tillfällen; Wybourne 
i filmen och Luppe i böckerna. Wybourne kan anses vara av lämplig ålder för 
karaktärsinspiration då han föreställs vara cirka 11 år. Wybourne och Luppe blir båda retade 
av de kvinnliga huvudkaraktärerna, men Coraline retar Wybourne på grund av hans namn 
medan Kira retar Luppe genom att kalla honom för varulv då han egentligen är en 
hamnskiftare. Wybourne ansågs vara en bra inspiration för Luppes karaktärsanimation 
eftersom båda karaktärer delar framhävande personliga drag samt sättet de behandlas på av 
de kvinnliga huvudkaraktärerna. Ett möjligt problem med Wybourne som inspirationskälla 
ansågs vara att han är en karaktär från en stop-motion produktion snarare än en 3D 
produktion och animeringssättet kan som nämnts ovan skilja sig från 3D genom de verktyg 
och arbetssätt man använder under stop-motion eftersom alla karaktärer animeras genom att 
de flyttas för hand snarare än de mer sömlösa animationer som är möjliga via 3D där datorn 
kan användas för att skapa sömlösa övergångar mellan olika rörelser. 

 

Pojken med det tickande hjärtat (2013) 

Jack 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Uttrycksfull, Stolt, Initiativtagande, Ängslig, Yngre 
tonåren, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Risktagande, Kärlekskrank, Vårdslös. 

Jack är till en början en försiktig pojke som senare styrs mer av sina känslor än sitt förnuft. 
Likt Luppe så blir han mobbad, men på ett mycket mer destruktivt sätt än Kiras mobbning 
som bara är verbal och relativt mild. Till en början så är Jack mer undergiven men utvecklar 
snabbt en mer dominant sida efter att han förälskar sig i Acacia. Han drivs främst av sina 
känslor för Acacia under det mesta av filmen vilket skiljer sig från Luppe och under en stor del 
av filmen så är Jack mer intresserad av att vara med Acacia än sin egen säkerhet vilket till slut 
leder till hans död. Jämförelsevis är Jack mer vårdslös än Luppe och drivs främst av sina 
känslor för Acacia. Det är inte troligt att karaktären Luppe någon gång skulle dö eller utsätta 
sig för fara på samma sätt som Jack i filmen, han lider dessutom inte av liknande problem som 
Jack med sitt gökurshjärta och drivs inte främst av sina kärlekskranka känslor, därför 
användes inte Jack som inspiration för Luppes animation. 
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Acacia 

Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Självsäker, Uttrycksfull, Initiativtagande, Trotsig, 
Nyfiken. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Nervös, Ängslig. 

Acacia används mer som Jacks motivation i filmen än en huvudkaraktär och inkluderas inte i 
lika många scener som Jack, hennes bakgrund utforskas inte heller. Hon är mer flickig än Kira 
och bytar ofta kläder eller frisyr och arbetar inom nöjesbranschen på en slags cirkus eller 
freakshow. Hon presenteras mer som den attraktiva kvinnan de manliga karaktärerna kämpar 
för att vinna snarare än en självständig figur med egna mål eller karaktärsutveckling. Mot 
slutet av filmen får hon nyckeln som används för att skruva upp Jacks gökur, vilket hon inser 
efter att ha övergett honom och filmen avslutas med att Acacia hittar Jack vid hans 
adoptivmors grav och ger honom en kyss vilket leder till hans död. Kira presenteras som en 
mer självständig och drivande karaktär än Acacia och uppvisar inget kärleksintresse gentemot 
Luppe. Acacias roll i filmen skiljer sig mycket från Kiras roll i böckerna. Hennes mer 
prominenta karaktärsdrag uppfattas vara ängslan och osäkerhet så som hon presenteras i 
filmen vilket skiljer sig gravt från Kiras mest prominenta drag och Acacia användes därför inte 
som en inspiration till Kiras animationer. 

 

Det regnar köttbullar (2009, 2013) 

Flint Lockwood 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Nyfiken, Undergiven, Omtänksam, Eftertänksam, 
Uttrycksfull, Lever i modern tid, Nyfiken, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Korkad, Modig, Vuxen, Kärlekskrank, Vårdslös. 

Flint kunde vara en intressant karaktär att studera som inspiration till Luppes animationer 
eftersom karaktären fortfarande är väldigt barnslig till sättet trots att han är vuxen och 
animeras med ibland barnslig fascination i vissa scener. Flint är inte en dominant karaktär 
och även om han ibland låtsas så är han inte heller självsäker. Han tänker inte alltid innan han 
agerar men bryr sig mycket om vad andra tycker om honom och strävar efter att staden han 
bor i, och hans far, accepterar och berömmer honom. Flint delar vissa mer framhävande drag 
med Luppe men är också mer vårdslös vilket ofta utsätter honom och andra för fara. Han 
uppvisar mer positiva känslor än vad Luppe gör i böckerna, men också väldigt negativa känslor 
som sorg, ånger och depression vilket kan relateras till Luppes mer prominenta uttryck. Flint 
var en möjlig kandidat som inspiration för Luppes animationer men animationsstilen i det 
regnar köttbullar är mer överdriven och "cartoony" jämfört med de mer realistiska 
animationerna och karaktärerna från andra filmer i denna lista vilket kan försvåra 
analysprocessen av karaktärerna på grund av ovanliga kroppsdeformeringar. 

 

Samantha "Sam" Sparks 
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Gemensamma karaktärsdrag med Kira: Nyfiken, Modig, Självsäker, Äventyrslysten, Trotsig, 
Initiativtagande, Risktagande, Uttrycksfull. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Kira: Osäker, Vuxen. 

Samantha är i första filmen till en början en osäker kvinnlig karaktär som klär sig och beter 
sig som TV-bolaget hon arbetar för som väderflicka vill att hon gör. Så småningom omfamnar 
hon den hon är tack vare Flints uppmuntran och blir mer självsäker och individuell. Hon 
uppvisar mycket mod inom första och andra filmen och hennes kunskaper som meteorolog 
hjälper protagonisterna under båda filmer. Hon påminner mer om Kira under den andra 
filmen där hon är mer äventyrslysten och tar fler risker och ansågs vara en möjlig kandidat att 
använda som inspiration till Kiras animationer trots att hon uppfattas som några år äldre än 
hur Kira framställs i böckerna och Samantha utelämnades då tillräckligt antal andra kvinnliga 
karaktärer av intresse identifierades. 

 

 De fem Legenderna (2012) 

Jack Frost 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Bär byxor och luvtröja, Omtänksam, Lever i modern 
tid, Uttrycksfull, Stolt. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Modig, Risktagande, Initiativtagande, Dominant, 
Vårdslös, Oansvarig. 

Karaktären delar vissa framstående drag med Luppe, till exempel deras kläder, att de båda är 
omtänksamma och stolta till sättet. Jack Frosts beteende ändras under filmens gång och han 
drivs främst av att återfå sina minnen samt att beskydda barnen vilket får honom att först 
förråda den tillit de andra sagofigurerna gett honom men ångrar sig sedan och tar ansvar för 
sina handlingar. Jacks mest prominenta drag är att han är vårdslös, oansvarig och risktagande 
vilket skiljer sig mycket från Luppe och var därför inte en stark kandidat använda som 
inspiration till Luppes animationer. 

 

Lorax (2012) 

Ted 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Omtänksam, Eftertänksam, Klok, Uttrycksfull, 
Skeptisk. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Risktagande, Modig, Kärlekskrank. 

Teds mest framhävande drag är att han är kärlekskrank vilket driver honom till att ta risker 
som för honom utanför staden han alltid bott i. Förutom hans starka känslor till Audrey kan 
Ted uppfattas som en tyst pojke som är nöjd med sin tillvaro och inte har några problem 
förutom en överdrivet engagerad mor. Ted var nöjd med sin tillvaro men trånade efter Audrey, 
och skulle aldrig gett sig ut ur staden till främmande mark om inte Audrey tyckte om träd så 
mycket och Ted bestämde sig för att försöka få tag på ett träd att ge till henne. Eftersom Ted 
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främst motiveras av hans känslor för Audrey, tar risker som han aldrig annars hade gjort och 
han inte är med i filmen mer än Onceler som berättar historien, var han en mindre intressant 
karaktär att använda som inspiration till Luppes animationer. 

 

Paranorman (2012) 

Norman Babcock 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Undergiven, Nervös, Omtänksam, Ängslig, 
Eftertänksam, Lever i modern tid, Mobbad. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Modig. 

Norman påminner om Luppe till åldern och blir ofta mobbad av andra barn, vilket kan 
jämföras med hur Kira mobbar Luppe genom att kalla honom varulv. Norman kan se döda, 
vilket anspelas på att även Luppe kan i en av böckerna då han tycks se en flicka och en hund 
som ingen annan ser. Norman, i likhet med Luppe, är ängslig av sig och visar detta främst då 
han kommunicerar med andra levande, men uppfattas som mer självsäker då han 
kommunicerar med spöken. Norman fattar mod till sig och utför det uppdrag han får av sin 
framlidne släkting och visar fler modiga drag i filmen, vilka delvis är mer vardagliga för honom 
då han kommunicerar med en zombie som alla andra är rädda för, eftersom han kan förstå 
vad zombien säger. Hans mer framhävda drag i filmen påminner dock om Luppe eftersom han 
inte anses vara självsäker och är undergiven, tvingad av andra snarare än att han själv vill 
utföra olika handlingar under större delen av filmen. Norman kunde varit en lämplig kandidat 
att använda som inspirationskälla till Luppe eftersom de delar många drag, men eftersom 
barnbokskaraktärerna animerades i 3D ansågs det vara mindre fördelaktigt att använda fler 
stop-motion karaktärer och därför utelämnades Norman eftersom tillräckligt antal andra 
manliga karaktärer av intresse identifierades. 

 

Neil Downe 

Gemensamma karaktärsdrag med Luppe: Undergiven, Nervös, Omtänksam, Uttrycksfull, 
Ängslig, Lever i modern tid. 

Karaktärsdrag som skiljer sig från Luppe: Korkad, Överviktig. 

Neil är mer av en sidokaraktär och används inte alltför mycket under filmen vilket även 
påverkar det material som finns tillgängligt med karaktären. Hans mest prominenta drag är 
att han gillar att äta och försöker hålla en positiv attityd även när han blir retad. Han försöker 
relatera till Norman eftersom de båda blir mobbade och eftersom Norman kan se spöken och 
berätta för Neil om hans döda hund som fortfarande håller till vid sin grav i Neils trädgård. 
Neil ansågs vara en möjlig kandidat som inspiration till Luppes animationer, men eftersom 
han är överviktig och detta representeras genom hans animation samt sätt att uttrycka sig på 
och Luppe är av mer normalvikt ansågs han vara vara en sämre inspiration till Luppes 
animationer. Neil är dessutom inte lika smart eller klyftig som Luppe och försöker aktivt hitta 
positiva ljuspunkter i en annars negativ situation, därför användes inte Neil som en inspiration 
till barnbokskaraktärernas animationer. 
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Appendix B -  Analys av karaktärsanimationer 
 

Hicke Hiskelig Haddock III 

Tid: 02:16 - 02:35 

Hicke lyfter och bär omkring tunga föremål i smedjan och pratar med Gape. Mycket armsving 
under 02:20-24. Han lyfter med benen. Han använder anticipation när han drar i vapnen 
02:30 för att förmedla deras tyngd och håller dem nära kroppen då han bär dem. Slänger 
vapnen på elden och använder sedan hela sin kroppstyngd, symboliserat genom att han lägger 
en arm på bälgen, håller bälgen med den andra armen, hoppar och sträcker ut ett ben. 

 

03:07 - 03:20 

Hicke hänger över disken vid smedjan för att titta på Astrid när hon går förbi. Blir därefter 
upplyft av Gape, uppvisar väldigt lealösa leder (löst hängande och svängande armar) medan 
han bärs genom luften. Efter han satts ner blir han puttad av Gape och skyggar undan lätt efter 
varje putt tills han flyttats från skärmen. Därefter klagar Hicke till Gape med gester och tal. 
Hickes kroppsposition visat mycket rigida axlar (ej avslappnade), mycket huvudrörelse medan 
han talar samt använder armgester för att förtydliga det han talar om. Armgesterna varierar 
mellan Dab, Press och Float med follow-through (Thomas och Johnston 1981 s.59-62). 

 

03:27 - 03:29 

Hicke backar till en maskin han byggt för att demonstrera sina möjlighet att vara till nytta då 
vikingarna slåss mot drakar. Gångstilen är kvick med lätta rörelser och lite kontakt med 
marken. Hans benrörelser kan tolkas som Flick (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) 
enligt Labans teorier. Hans armar under gången varierar mellan Dab och Flick (R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

03:32 - 03:35 

Hicke backar och uppvisar rigiditet i axlar och armar men viss sving i armarna från deras 
tyngd. Han skakar på huvudet, böjer sedan nacke, axlar och överkropp samt för underarmarna 
uppåt för att gestikulera mot Gape då han förklarar sig. Huvudet rör sig i samklang med 
överkroppen genom att böja sig framåt-nedåt, därefter mot sidan åt maskinen efter att hans 
armar gestikulerat mot hans maskin. Hans helkroppsanimation kan uppfattas som Wring, 
armarna som Float och huvudet som Punch (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

05:08 - 05:12 

Hicke går genom smedjan, mot Gape. Gången är hastig, kort, och saktar efter 3 steg, därefter 
stannar vid steg 5 i scenen. Medans han går så borstar han av händerna på sitt förkläde. 

 

07:16 - 07:27 
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Hicke släpas av sin far, han är uppspelt eftersom han lyckades skjuta ner en drake. Hans 
gångstil är mer likt halvspringande och han försöker prata med sin far och resonera med 
honom medan han dras genom folkmassan. Eftersom Hickes far håller i kragen på hans kläder 
behöver inte Hicke använda lika mycket tyngd för att röra sin kropp över marken, han far 
bestämmer hur snabbt de går och Hicke måste manipulera sitt rörelsesätt för att hinna med. 
Hans ben har kort avstamp för stegen och är i luften samtidigt vilket påvisar Flick enligt Laban. 
Hickes armar och huvud rör sig mycket genom scenen eftersom han försöker visa sin far att 
han lyckades skjuta ner en drake. Hans armrörelser varierar mellan Flick och Slash medans 
huvudet varierar mellan Punch och Press (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

08:05 - 08:14 

Hicke går genom folkmassan. Han är nedstämd efter att hans far skällt på honom och Gape 
följer tätt efter honom. Hans går i kontrapose där höger höft rör sig framåt medan höger axel 
rör sig bakåt vilket svingar honom från sida till sida, hans armar svingas och händerna följer 
höfternas rörelser. Hans huvud är nedsänkt och hans axlar sluttande. Hans huvud och 
överkropp kan tolkas som Float medans hans benrörelser kan tolkas som Punch eftersom de 
är korta och snabba (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

11:25 - 11: 29 

Hicke är ute och går i skogen medan han letar efter draken han skjöt ner.  Han är frustrerad. 
Gestikulerar mycket med armarna och hans axlar är spända. Han slår till en trädgren som 
flyger tillbaka och piskar honom i ansiktet. Hans armrörelser medan han går kan tolkas som 
Punch och Slash (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Han går med samma kontrapose 
som i en tidigare scen  där höger höft rör sig framåt medan höger axel rör sig bakåt. Hans rygg 
är mer rigid i denna scen och han är mer spänd och kroppen rör sig inte från sida till sida som 
när han var nedstämd. 

 

12:16 - 12:18 

Hicke har hittat draken han sköt ner och går mot den. Han är uppspelt och lycklig och går med 
snabbare steg medan han sänker sin kropp till en hukande ställning. Han sträcker ut armarna 
mot draken medan han talar med sig själv. Hans kropp är mer avslappnad och hans fötter kan 
tolkas röra sig med en Dab (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) rörelse enligt Labans 
teorier. Hicke rör sig utan att svingas från sida till sida och hans röerlser är fokuserade i 
drakens riktning snarare än de kroppsrörelse han hade då han gick och var nedstämd. Han 
rör sig utan sidosving men har istället en mindre sänkning av överkroppen då han tar ett steg. 

 

13:33 - 13:36 

Hicke bestämmer sig för att inte döda draken och backar för att gå därifrån, hans 
ansiktsuttryck tyder på ånger. Han stödjer sig mest på hälen då han backar, sedan på tårna 
när han vänder sig om. Fotstegen är längre och släpar nästan i marken och växlar mellan Press 
och Glide (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Hickes överkropp är lätt framåtböjd i 
scenen eftersom hans ögon fokuserar på draken tills han vänder sig om för att gå därifrån. 
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14:39 - 14:41 

Hicke kommer hem efter att han lämnat draken. Han försöker smyga sig förbi sin far och 
skyndar på stegen efter att ha gått halvvägs genom rummet men blir upptäckt. Hans rygg är 
rigid, armarna svingar löst lägst med hans sidor och hans steg är långa och snabba. Fotstegen 
skiftar mellan Punch då han stannar upp och Slash (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-
22) när han försöker skynda sig genom rummet. Han skiftar huvudet med att titta mot sin far 
och mot golvet. 

 

19:23 - 19:25 

Hicke är tillbaka i skogen för att leta efter draken han sköt ner och befriade. Han rör sig i 
kontrapose igen och tycks avslappnad under scenen med löst hängande armar och en 
blandning av Glide och Press (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) i fotstegen, likt hur 
en avslappnad person klampar och låter kroppstyngden falla mot marken snarare än mer 
rigida steg följda av en mer rigid kroppsställning.  

 

21:19 - 21:21 

Hicke går förbi ett långbord i matsalen och plockar upp en tallrik och en mugg där dom andra 
tonåringarna sitter och Gape pratar med dem. Han går med kontrapose igen och tolkas som 
avslappnad medan några av de andra tonåringarna retar honom. 

 

 

Fiskfot Ingerman 

19:00 - 19:01 

Tonåringarna är i arenan och går mot Gape och Hicke efter att draken de slogs mot blivit 
inburad. Fiskfot går ett fåtal steg efter att ha sprungit under större delen av de tidigare 
scenerna i arenan och uppfattas som utmattad, då han lutar sig mot Snor-Per efter att ha 
stannat. Hans fötter lyfts knappt från marken och han tar korta steg. Hans axlar är 
nedåtlutande och hans armar rör sig med lätt sving från sida till sida. Fiskfots rygg och axlar 
tolkas som spända då endast benen och armarna tycks animerade när karaktären rör sig 
framåt. Hans benrörelser är korta och nära marken och kan tolkas som Press (R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22) enligt Labans teorier. 

 

19:05 - 19:07 

Fokus i scenen är på Hicke som blir utskälld av Gape, men dom andra tonåringarna kan ses 
ur fokus i bakgrunden. Fiskfot tar ett steg och tycks ha mycket få animerade delar jämfört med 
scener med andra karaktärer. Hans ben och mage är de delar av kroppen som rör sig främst 
under animationen och han tar bara två steg framåt innan han sträcker på sig för att se över 
Snor-Per när Hicke blir utskälld. När han inte blir jagad och springer omkring kan Fiskfots 
kroppsspråk tolkas mest som Press med Float (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) i 
armarna som svingas. 

 



 XIV 

21:58 - 22:00 

Tonåringarna, utom Hicke och Astrid, lämnar matsalen. Fiskfot puttar undan, och välter 
bänken som han satt på när han reser sig upp och ställer den upp innan han fortsätter gå. Han 
rör sig i en hukande ställning med nedåtböjt huvud, stela axlar och korta, snabba fotsteg. 

 

38:21 - 38:25 

Tonåringarna går över en bro och är imponerade över Hickes plötsliga kunskaper och bravado 
i arenan. Fiskfots huvud tycks konstant nedsänkt då han är i bild och han kan uppfattas som 
kutryggig. I scenen så rör han sig med viss studs i stegen men fortfarande utan synlig rörelse 
i axlarna vilket till synes får honom att studsa lätt från sida till sida. Hans gångstil kan tolkas 
som mer vaggande, studsande eller svajande med majoriteten av kontroll i hans ben, vilka är 
korta och spinkiga jämfört med resten av karaktären. 

 

Astrid Hofferson 

16:14 - 16:27 

Astrid, Snor-Per, Fiskfot, Flåbuse och Flåbusa går in i byns arena där vikingarna slåss mot 
drakar de fångat. Astrid och Snor-Per går först med de andra tre i rad bakom dem. Astrid är 
rak i ryggen med raka axlar och höjt huvud då tonåringarna går nedför rampen och in i arenan. 
Hon går i kontrapose där höger höft rör sig framåt medan höger axel rör sig bakåt, till synes 
på ett mer överdrivet sätt än Hicke men Astrid är mer avslappnad till sinnet, möjligen något 
upspelt till skillnad från Hickes animation vid 08:05 - 08:14 och 11:25 - 11:29. Astrids ben rör 
sig med viss tyngd bakom stegen likt Labans Punch men även med en viss lätthet då hennes 
fötter har mycket kort kontakt med marken vilket kan tolkas som en Dab-rörelse (R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Vid 16:26 lyfter hon armen och borstar undan en bit av 
luggen i en avslappnad rörelse som kan tolkas som Float (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22). Astrid håller en stridsyxa samtidigt som hon går men dess vikt tycks inte påverka 
hennes rörelser vilka kan tolkas som avslappnade, men med god hållning. 

 

16:34 - 16:42 

Astrid och de andra tonåringarna går in mot arenans mitt och ser sig om. Astrid har samma 
hållning och rör sig på samma sätt som den senast nämnda scenen. 16:39 så pratar hon och 
rör överkroppen, främst axlarna, mer än under den tidigare gånganimationen. Vid 16:42 så 
vänder hon sig om och rörelsen tolkas börja vid korsryggen, därefter Astrids vänstra axel innan 
överkroppen vänder sig, följd av resten av hennes kropp. 

 

49:20 - 49:24 

Astrid konfronterar Hicke om hans märkliga nya förmågor han uppvisat i arenan. Hon bär sin 
yxa i ena handen medan hon går mot Hicke och frågar ut honom, hon uppfattas som arg. 
Astrid kastar yxan mellan sina händer medan hon går mot Hicke, den tycks knappt väga något 
likt då yxan tidigare visats. Astrid går med kontrapose och har blicken fokuserad på Hicke. 
Hennes överkropp är lätt framåtlutat och hennes axlar rör sig mycket på grund av yxans 
förflyttning, innan yxan förflyttas tycks rörelsen av hennes axlar mer överdriven vilket kan 
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vara ett resultat av animatörernas försök att få henne att se mer kvinnlig ut då hennes 
bröstkorg roteras mer vid större axelförflyttningar. Hennes fotsteg i scenen kan uppfattas som 
Punch (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) då de är tunga och rigida, överkroppens 
animation kan uppfattas vara Float (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) då 
överkroppen och axlarna rör sig mjukt under scenen. Astrids huvud är riktat mot Hicke under 
hela scenen. 

 

49:32 - 49:40 

Astrid går ifrån Hicke efter att ha slängt ner honom på marken. Hennes blick är fokuserad 
framför henne och hon rör sig mot något hon ser. Benen syns inte under scenen men 
guppandet upp-och ner av hennes kropp ger uppfattningen av tyngre steg vilket tolkas som 
Labans definition av Punch (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Hennes armar rör sig 
lite i sidled med viss tyngs i vristerna som får underarmarna att guppa lätt. Hennes axlar rör 
sig inte lika mycket som tidigare animation. Hicke går framför Astrid och försöker stoppa 
henne medan hon går, Astrids huvud rör sig för att se bredvid eller över Hicke och resulterar 
i viss lutning av hennes överkropp. 

 

Mavis 

10:10 - 10:15 

Mavis förbereder sig för att konfrontera sin far om hennes utegångsförbud. Medan hon går på 
golvet är hennes fotsteg och kropp lätt studsande (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) och hon gestikulerar med armarna medan hon talar med sig själv. Hon är under 
scenen stel i kroppen och har styva, höjda axlar och går med bestämda steg medan hon går 
uppför väggen och sedan i taket (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Rörelsen 
i hennes armar är minimal när hon inte gestikulerar med dem vilket tyder på att hon är spänd. 
Hennes hår påverkas inte synbart av att hon är upp-och-ner och styrs av sin egen fysik snarare 
än gravitation. 

 

11:08 - 11:12 

Mavis argumenterar med sin far och spatserar fram och tillbaka. Endast hennes överkropp är 
synlig och studsar upp och ned för att indikera rörelsen i hennes ben (Dab, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22). Hon gestikulerar med armarna (Punch, R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s.17-22) och visar minimal rörelse i axlarna i relation till gångrörelsen, vilket 
kan bero på att hon använder armarna mycket medan hon pratar och gestikulerar med dem. 

 

12:40 - 12:42 

Mavis kommer ut från garderoben där hon lämnade sin resväska och drar i sin klänning 
medan hon går över golvet mot sin far. Hon rör sig med halvsnabba steg (Dab, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22) över golvet och hennes knän är tätt ihop, förmodligen eftersom 
hon samtidigt drar ner sin klänning. 
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12:52 - 12:53 

Mavis går över golvet och möter de andra monstren som kom in i hennes rum. Hon går med 
snabba, långa steg (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) mot de andra och 
sträcker på sig. Hon har knapp animation i axlarna, håller huvudet riktat mot besökarna och 
har rak rygg medan hon håller armarna lyfta. 

 

13:38 - 13:41 

Mavis går mot fönstret. Hon är spänd och upprymd eftersom hon ska lämna slottet för första 
gången. Hennes axlar är höjda och spända då hon håller andan och sänks när hon andas ut. 
Hon går genom att sätta ena foten framför den andra (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22), viktfördelningen förmedlas inte tydligt genom hennes höfter som knappt rör sig 
under animationen. Överkroppen är stel under animationen medan delarna under 
bröstkorgen och midjan är animerade med väldigt lätta och flödande rörelser. 

 

14:52 - 14:54 

Mavis går över gatan i den lilla byn. Hon uppfattas som lätt nervös men mer nyfiken och ivrig 
att träffa de som bor där. Hon stryker bak lite av luggen när hon börjar gå och hon går med 
snabba, lite tyngre steg (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Axlarna tycks inte 
vara animerade i någon större mån under scenen, men hon spänner muskler i båda armarna 
då de är höjda vilket kan vara en anledning till varför. Hennes höfter rör sig lätt från sida till 
sida då hon går i en mjukt böljande rörelse som börjar strax under brösten. Hon går med 
knäna och fötterna tätt ihop. 

 

15:29 - 15:33 

Mavis backar undan en arg folkmassa. Hon rör sig först med kortare, ryckigare rörelser i armar 
och överkropp (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), sedan med en lite längre 
rörelse i armarna (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Hennes fötter är nära 
marken medan hon backar och rör sig i först snabbare, kortare rörelser (Dab, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22), sedan långsammare rörelser (Glide, R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s.17-22) då hon för benen längre bakåt vid stegen. Hon rör sig med bröstkorgen lätt böjd 
framåt och sänkt huvud medan hon försöker resonera med folkmassan. 

 

44:09 - 44:18 

Jonathan och Mavis backar upför taket medan Mavis tittar på solen. Scenen är intressant som 
en jämförelse mellan den mänskliga manliga karaktären och den kvinnliga vampyren. 
Jonathan rör sig med mer vaggande rörelser bakom Mavis, medan hon är rak i hela kroppen 
medan de långsamt backar, vilket kan tyda på att Mavis inte är påverkad av gravitationen på 
samma sätt som Jonathan. I närbilden av scenen guppar Jonathan lätt från sida till sida 
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medan Mavis snarare glider framför honom med knappa sidorörelser men med små gupp upp 
och ned då hon tar steg med fötterna. 

 

49:09 - 49:12 

Mavis far leder henne framför sig medan Mavis övre kropp är lutat bakåt mot hans händer på 
hennes axlar. Mavis kropp rör sig knappt upp eller ned under scenen, det är en lättare rotation 
i hennes axlar som syns genom en mindre studs av hennes händer, hållna framför grenen, 
medan de två karaktärerna går. Mavis ben är den del av kroppen som är mest animerad och 
då de rör sig mest och med snabba steg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

49:23 - 49:25 

Mavis är arg på sin far och går genom salen de två karaktärerna befinner sig i. Medan hon går 
så gestikulerar hon (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) mot sin far och vänder 
sig mot honom (Float, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan hon talar. Därefter 
vänder sig om och ser arg ut medan hon fortsätter gå (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22), överdelen av hennes kropp lutar sig framåt och hennes armar är spända längst med 
sidorna av kroppen med knutna händer. 

 

50:12 - 50:15 

Mavis och hennes far går genom en sal. Mavis stryker en hand över en stolsrygg hon passerar 
(Glide, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och håller sedan båda armar bakom ryggen 
medan hon går. Mavis har rak rygg och god hållning medan hon går, det är lätt studs i stegen 
(Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) men hon rör sig inte från sida till sida medan 
hon går och hennes ben rör sig, animationen på hennes höfter är minimal. 

 

Merida 

05:31 - 05:33 

Merida går genom tronrummet till sina föräldrar och syskon och gör sig till med överdrivna 
rörelser eftersom hon är trött på sin moders tjat. Hon rör sig med mycket sving i armarna och 
höga knän då hon går. Hela överkroppen svänger från sida till sida och huvudet följer med 
axlarnas animationer. Merida går med bestämda steg framåt, något avslappnad i kontrapose 
med höger ben lyft samtidigt som vänster arm, och höger arm lyft samtidigt som vänster ben. 
Hennes rörelser är stora och tyngden förflyttas visuellt från ben till ben. Armrörelserna kan 
tolkas som Slash och benrörelserna som Punch då det är kvicka, tunga rörelser. 

 

08:55 - 09:05 

Merida går in genom köket och plockar åt sig mat medan hon går. Hon plockar upp ett äpple 
(Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) gnider det mellan händerna (Punch, R., 



 XVIII 

Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), går i sidled längst med bordet (Dab, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22) medan hon kollar efter mer mat, ser ett fat (Punch, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22) med bullar och backar med hoppande steg (Flick, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22) mot fatet med bullar medan hon sätter äpplet i munnen. Hon 
plockar upp fatet med båda händer bakom ryggen och flyttar fatets vikt medan hon snurrar 
runt (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) så att hon sedan bär det framför sig.  

 

12:10 - 12:12 

Merida blir arg på sin mor och går ifrån matbordet. Hon plockar upp sin pilbåge medan hon 
går. Merida är arg och går med ryggen lätt framåtlutad, sänkt huvud och stela axlar medan 
hon klagar. Hennes steg är snabba och bestämda (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22). 

 

29:09 - 29:27 

Merida följer magiska ljus in i skogen. Hon går med blicken fäst på det magiska ljuset, 
överkroppen är spänd och rör sig knappt i scenen, hon sträcker långsamt ut en arm mot ljuset 
(Glide, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan hon går mot det (Glide, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Det är svårt att tyda hennes möjliga axelrotaioner då hennes 
hår är i vägen men Meridas höfter rör sig tydligt under klänningens kjol när hon flyttar benen 
och hennes kropp vaggar lätt från sida till sida. Scenen fortsätter med att Merida följer fler 
magiska ljus djupare in i skogen. Hennes fotsteg uppfattas som tyngre då hon går den längre 
sträckan (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och hennes kropp vaggar mer 
från sida till sida i och med tyngdförflyttningen från ben till ben. 

 

29:50 - 29:55 

Merida går mot en liten stuga i skogen. Framåtflyttandet av den höft vars ben rör sig är mycket 
mindre än sidosvängningen på höfterna då hon går. Det är viss rotation i axlarna vilket kan 
tydas genom axlarnas rörelser och hon tycks gå i kontrapose. Merida tar halvlånga steg (Flick, 
R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och böjer ner överkroppen då hon närmar sig 
stugans lilla dörr. 

 

34:43 - 34:47 

Merida smyger sig in i köket och sätter ner ett knyte på ett bord. Hon tar först ett större steg 
(Press, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) då hon smyger in och hukar sig innan hon 
rör sig med små, korta och snabba steg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) fram 
till bordet. Hon håller knytet tätt till bröstkorgen och går med framåtböjd överkropp och sänkt 
huvud medan hon tittar sig omkring för att försäkra sig om att hon är ensam. Mycket rörelse 
i höfterna i övergången mellan det långa och de kortare fotstegen. 

 

36:22 - 36:24 

Merida går tillsammans med sin mor till salen där hennes far har fest. Främst kan de lätta, 
avslappnade armrörelserna urskiljas i scenen, samt Meridas höfter när hon går. Meridas 



 XIX 

rörelse genom scenen kan tolkas som Float (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) enligt 
Labans teorier eftersom hon rör sig lätt och avslappnat. 

 

39:05 - 39:08 

Merida är upprörd efter att hennes mor förvandlats till en björn. Hon går genom rummet 
medan hon är förvirrad och arg. Hon går med lätt framåtlutad överkropp medan hon pratar 
och gör ett kort ryck med armarna (Slash , R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22)) innan 
hon rycker till (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), reser kroppen och höjer en 
arm (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan hon vänder huvudet åt sidan 
och sedan slår den höjda näven i sin andra hand (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) när hon tänker på häxan som gav henne ett förtrollat bakverk. Hennes kropp vaggar 
mycket från sida till sida medan tyngden förflyttas över hennes ben, hennes höfter uppfattas 
röra sig mindre än andra scener under den pågående scenen. 

 

42:08 - 42:13 

Merida går in i ett rum och hittar sin förtrollade mor och sina bröder. Merida går mot sin mor 
och sina bröder medan hon försöker förklara situationen. Hon går med något stapplande 
(Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) steg, stannar upp, går sedan snabbare 
(Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och gestikulerar (Flick och Slash, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) växelvis medan hon går. Hon går med nedsänkt huvud och 
sed undergiven ut i scenen. 

 

45:26 - 45:28 

Merida och henner förtrollade mor är vid stencirkeln. Merida går runt och letar efter de 
förtrollade ljusen. Hon skakar mycket på huvudet och rör armarna medan hon går, hennes 
steg är korta och hennes höfter rör sig mycket från sida till sida. 

 

Flint Lockwood 

01:05 - 01:06 

Flint, som barn, går framför klassen för att visa sin nya uppfinning. Han uppfattas som nervös 
och går med lätt böjd överkropp, sänkt huvud och en höjd hand medan rensar strupen. Hans 
andra hand hålls bakom ryggen och han går med långa, snabba steg (Flick, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22). Hans kropp guppar mycket upp och ned (Squash and Stretch, 
Thomas och Johnston 1981 s.47-51) men rör sig inte mycket i sidled. 

 

04:43 - 4:49 

Flint går genom sitt laboratorium. Han går med snabba, bestämda steg (Dab, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22) och svängande, spända armar (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s.17-22) med mycket rörelse i axlarna men inte i bröstkorgen eller ryggen. Han går i 
kontrapose med höger arm och vänster ben framåt samtidigt, vänster arm och höger ben fram 
samtidigt. Han är relativt rak i ryggen men med en lätt framåtlutning som sker vid svanken. 
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Karaktären rör sig med studs i stegen vilket resulterar i kroppens gupp upp och ned (Squash 
and Stretch, Thomas och Johnston 1981 s.47-51). 

 

04:53 - 4:57 

Flint går genom sitt laboratorium, kameran panerar från hans fötter till hans huvud och 
avslöjar ett bestämt, sammanbitet uttryck. Fötterna kontaktar golvet med en större tyngd 
vilket uppfattas som ett klamp (Glide till Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) 
snarare än lättare steg. Kroppen guppar till viss del vid varje steg och förflyttas minimalt från 
sida till sida med karaktärens fotsteg. Höfterna rör sig knappt märkbart i sidled (Float, R., 
Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och rörelsen är mer böljande genom hela sidan av 
kroppen snarare att den är centrerad till karaktärens höfter. Flints axlar kan ses skifta framåt 
och bakåt tillsammans med hans armars rörelser (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22), armarna är fortsatt stela och spända och karaktären rör sig med kontrapose mellan 
höfter och axlar. 

 

07:24 - 07:27 

Flint går över bakgården till sitt hus. Han har ett sammanbitet uttryck, höjda axlar och armar. 
Hans händer är lyfta till cirka midjehöjd och hans blick fokuserad framåt. Armarna guppar 
lätt (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) då han går och han går med korta, 
snabbare fotsteg (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) samtidigt som han håller 
kontrapose mellan axlar och höfter. Höfterna syns inte röra sig och Flint är stel eller spänd i 
ryggen medan han går. Hans rygg är lätt framåtböjd och hans huvud sänkt till viss del. 

 

07:31 - 07:34 

Flint går över bakgården mot utedasset. Hans huvud är sänkt, hans armar höjda till cirka 
brösthöjd och hans fotsteg är snabba, korta (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) 
och han uppfattas som spänd i höfter och rygg då ytters minimala rörelser i sidled uppfattas 
under scenen. Flints huvud tycks låst i höjdled och flyter genom rymden i scenen medan hans 
axlar, armar och fötter rör sig i höjd men inte i sidled. Hans axlar och armar guppar kort (Dab, 
R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) med varje fotsteg och han lyfter knäna högt. 
Gånganimationen i den här scenen uppfattas som överdriven och mer cartoony. 

 

17:57 - 18:02 

Flint går över bryggan mot ett oljefat. Hans huvud är nedsänkt medan han har blicken fäst 
mot oljefatet. Hans axlar är stela men armarna svingar lätt (Float, R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s.17-22) längst med hans sidor medan han går med korta, snabba och 
klampande fotsteg (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Hans höfters rörelser 
i sidled kan uppfattar genom det böljande tyget av hans labbrock. Hans huvud guppar lätt 
medan han går. 

 

22:09 - 22:12 
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Flint visar sitt laboratorium för Samantha. Han går med blicken fäst mest på Sam men den 
flackar lite och han håller sina armar bakom ryggen. Hans fotsteg är korta och halvsnabba 
(Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Ingen rörelse i axlarna syns under scenen 
och han syns inte gå i kontrapose utan rör endast på benen men knapp rörelse i höfterna. 
Sidorörelserna syns tydligast genom det böljande tyget av hans labrock. 

 

33:10 - 33:15 

Flint och Samantha går uppför en kulle med lättare lutning. Flint är upprymd och vill visa 
Samantha något han skapat. Flint går med höjda händer och underarmar som svingar framåt 
och bakåt medan han går. Han går med höga knän och rest huvud, men fortfarande en viss 
framåtlutande rygg. Det kan argumenteras att han går med framåtlutad rygg eftersom 
karaktärerna går uppför en kulle men Samantha går med rak rygg precis bakom Flint vilket 
kan tolkas som att Flint har en mindre självsäker kroppshållning. Flint studsar mycket medan 
han går (Squash and Stretch, Thomas och Johnston 1981 s.47-51) och hans rörelser varierar 
mellan Wring och Flick (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

33:16 - 33:22 

Flint och Samantha går uppför en kulle med lättare lutning. Flint pratar medan han 
gestikulerar mycket med armarna och försöker skämta med Samantha men uppfattas överlag 
som nervös eftersom han inte vet hur man pratar med flickor man tycker om. Flints axel- och 
huvudrörelser styrs främst av gesterna han utför med armarna men hans höfter tycks inte 
påverkas mycket av rörelserna i bröstkorgen och övre delen av ryggen då Flint gestikulerar 
med armarna och skämtsamt slår Samantha på axeln. Hans armrörelser i scenen skiftar 
mellan Glide, Flick och Wring (R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Det är viss 
sidledsrörelse i Flints höfter medan han går men eftersom han vänder sig lätt åt Samantha 
under vissa rörelser är det svårt att tydligt se. 

 

33:33 - 33:37 

Flint och Samantha anländer vid gelehuset som Flint skapat. Flint går med höjda, spända 
axlar, sänkt huvud och är lätt vänd mot Samantha medan de går. Han höjer armarna till cirka 
brösthöjd (Glide, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och håller dem där någon sekund 
innan han för händerna uppåt ett par centimeter (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) och knäpper dem medan han vänder sig mer mot Samantha och talar med henne. 
Flints fotsteg är korta och relativt snabba (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) 
och orsakar en lätt studs i höjdled av hela kroppen. 

 

38:18 - 38:23 

Flint och hans far går till en restaurang. Flint hälsar på folkmassan som står i kö för att komma 
in medan han går förbi dem. Flint uppfattas som avslappnad då han går, han har avslappnade 
och sluttande axlar. Hans huvud är sänkt och hans rygg är något böjd med hans bröstkorg 
vinklad mot marken. Han går i kontrapose med lätt svängande armar (Float, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22) och halvlånga, snabba fotsteg (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s.17-22) vilket får hans kropp att studsa lätt i höjdled. 
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40:42 - 40:49 

Flint går nedför gatan och är arg över vad hans far sa. Flint gestikulerar med armarna (Flick, 
R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan han går eller håller dem spänt längst med 
sidorna på kroppen när han inte gestikulerar med dem (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s.17-22). Hans fotsteg är korta och snabba (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-
22) och ser ut att röra sig mest från knäna och nedåt utan att påverka höfterna i större 
utsträckning. Hans axlar är höjda och hans huvud rör sig med gesterna han utför med 
händerna, eller hålls sänkt och framskjutet då hans armar inte gestikulerar. 

 

Coraline Jones 

03:18 - 03:21 

Coraline går ut från huset och mot en trappa vid slutet på en liten veranda. Hon går med lätta, 
halvlånga steg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och med kontrapose där 
hennes högra arm rör sig framåt samtidigt som vänster fot och vice versa. Det är synbart 
mycket rörelse i hennes axlar men hennes höfter är dolda bakom en stor gul regnkappa hon 
har på sig. Hon är lätt framåtlutad men uppfattas som relativt rak i ryggen. 

 

03:30 - 03:32 

Coraline går över gräset mot en buske. Hon går med halvlånga, tyngre steg (Punch, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och uppfattas som avslappnad. Hennes ena arm ligger på en 
axelväska hon har på sig och den andra svingar lätt (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) längst med sidan av hennes kropp innan hon sträcker ut den (Press, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22) mot busken, båda armars händer rör sig lätt vid varje fotsteg och 
imiterar gravitationens effekt på kroppen. Det är mycket rörelse som tycks centrerad i 
karaktärens axlar, men vilken inte reflekteras i hals eller huvud då hon går men det kan vara 
en effekt dels utav den stora jackan hon har på sig och dels utav att filmen är animerad med 
stop-motion där kroppsdelarna inte följer varandra på samma sätt som en 3D modell där 
"skinnet" oftast rör sig automatiskt då en kroppsdels "ben" manipuleras. 

 

08:40 - 08:41 

Coraline går runt matbordet i köket för att får något hennes mor ger till henne, hon har på sig 
den gula jackan. Coraline går med först snabba (Flick, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-
22), därefter långsammare (Float, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) steg då hon 
närmar sig sin mor. Hon börjar rörelsen med sina armar i kors över bröstet, därefter sänker 
hon den vänstra armen medan hennes högra fortfarande är lyft (Wring, R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s.17-22). Hon lyfter den vänstra armen när hon närmar sig sin mor för att ta 
emot föremålet (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), därefter lyfter hon sin 
högra arm (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och håller det med båda händer. 
Hennes huvud är lätt framskjutet under animationen och hon är arg på grund av ett argument 
hon har med sin mor. Hennes axlar uppfattas inte röra sig mycket under animationen. 
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10:06 - 10:08 

Coraline går genom hallen. Hon håller en docka under ena armen, vilken är böjd och vars hand 
håller ett litet spiralblock medan hennes andra hand håller en penna, slänger bak hennes 
regnkappa (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och sedan höjs (Slash, R., 
Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) när hon börjar anteckna i blocket. Hon går med 
huvudet lätt nedsänkt och halvkrökt rygg vilken är mestadels rak. Hennes fotsteg är långa och 
något tyngre då hon stampar ner med foten vid varje steg (Float och Punch, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22). Hennes knän hoppar till lätt vid varje fotsteg vilket imiterar den 
tyngd som efterliknas i fotstegens rörelser (Squash and Stretch, Thomas och Johnston 1981 
s.47-51). Hon har på sig ett par gula gummistövlar. 

 

10:30 - 10:33 

Coraline hoppar ner från en dörr hon hänger på och går genom sina föräldrars sovrum. Hon 
tittar sig omkring medan hon går. Hon går först med halvlånga, lite tyngre, släpigare och 
avslappnade fotsteg (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) innan hon stannar 
upp (Press, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), tittar åt badrummet (Slash, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och går sedan mot det på samma avslappnade sätt. Hennes 
armar hänger längst med kroppen medan hon går och i den ena handen håller hon 
spiralblocket, armarna svingar lätt (Float, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22)). Det är 
viss, knappt märkbar gungning i hennes höfter då hon går, både i sidled och framåt- bakåt. 

 

15:52 - 15:54 

Coraline går genom vardagsrummet i den andra världen. Hon är förvånad och tittar sig 
omkring medan hon går. Hon har på sig en pyjamas. Hon går med vad som uppfattas som mer 
spända, kvicka och halvlånga steg (Float till Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-
22) som kan liknas vid sparkar. Hennes armar är nedåt och hon håller dem lätt från kroppen 
medan hon går omkring med förundran, armarna rör sig knappt. Det tycks inte vara mycket 
rotation i axlar eller höfter under scenen. 

 

 

22:48 - 22:50 

Coraline går med några stinkande ostar till Mr. Bobinsky. Hon har på sig sin gula regnkappa 
och stövlar igen. Hon håller ostarna i båda armar utsträckta framför sig och hon håller sitt 
huvud bakåt och vänt bort från ostarna för att undvika den starka lukten. Hon tycks vara 
mestadels rak i ryggen då hon går. Hon går med långa, mjuka benrörelser som avslutas med 
ett lätt stampande (Float till Dab till Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) vilket 
utläses från den snabba rörelsen foten eller stöveln rör sig då hon satt ned en fot. 

 

32:48 - 32:49 

Coraline öppnar en dörr och går ut ur huset. Hon bär sin pyjamas och är i den andra världen 
där den andra mamman bett henne att gå och hämta sin andra far. Hon går i kontrapose där 
höger arm rör sig framåt samtidigt som vänster ben och det är märkbar rotation i axelpartiet 
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då hennes arm rör sig framåt. Hon går avslappnat med höfterna svajande i korta sidorörelser 
vid varje fotsteg. Hon går med lätta, halvlånga fotsteg som saktar in (Flick till Float, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) utanför dörren tills hon stannar. 

 

35:33 - 35:37 

Coraline är i den andra världen och går med den andra Wybourne till Mr. Bobinskys trappa. 
Hon går med halvlånga steg i lagom takt (blandning av Press och Glide, R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s.17-22) med benen och armarna i kontrapose och huvudet lätt böjt. Armarna 
hänger längst med sidorna och rör sig avslappnat (blandning av Punch och Press) under 
gånganimationen. Hon tycks rak i ryggen och har viss follow-through (Thomas och Johnston 
1981 s.59-62) med armarnas svingande. Viss axel- och torsorotation kan uppfattas under 
gånganimationen. 

 

41:06 - 41:10 

Coraline bär ett par stora kassar genom dörren och in i köket. Hon använder båda armar för 
att bära båda kassar på var sida av kroppen. Hon går först över altanen utanför med hastiga 
och korta steg (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), därefter snubblar hon till 
och nästan tappar en av kassarna, rätar upp sig, och tar ett sista, längre steg (Slash, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) in för att nå bordet och stolen att sätta ner kassarna på. 
Mycket rörelse i hela kroppen kan uppfattas under animationen, främst i rygg, axlar och höfter 
då Coraline först snubblar till, sedan rätar upp sig och därefter tar sats med höften innan hon 
sätter ner kassarna. 

 

43:21 - 43:25 

Coraline följer den svarta katten som går på ett räcke. Hon har först en hand i luften som hon 
sedan sänker och har båda armar längst med sidorna. Hon har ryggen lätt framåtlutad, men 
rak, och pratar med katten medan hon går. Hennes armar svingar först med knutna nävar 
längst med sidorna på hennes kropp, hårdare och högre (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 
1974 s.17-22) än då händerna bara hängt, därefter saktar de in då hon höjer händerna och 
gestikulerar, innan hon fortsätter gå med knutna nävar. Hon går först med långa, hastiga 
fotsteg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), därefter ett långsammare steg (Dab 
till Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan hon gestikulerar, sedan 
fortsätter hon med de hastigare stegen. 

 

44:37 - 44:40 

Coraline går mot trappnedgången till de två gamla tanternas hus med ryggen mot kameran. 
Hon går med lätt sänkt huvud och till synes rak rygg med armarna hängandes längst med 
sidorna. Hon går med till synes kortare, lätta fotsteg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) och viss rotation mellan höfter och axlar i höjdled som syns genom de böljande 
sidorörelserna i ryggen. Hon guppar mer upp och ned under gånganimationen och går i 
kontrapose med höger arm och vänster ben bakåt samtidigt och vice versa. 
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45:11 - 45:13 

Coraline går genom en teatersalong i den andra världen till en ledig plats bredvid den andra 
Wybourne. Hon går med båda armar lätt höjda till cirka midjehöjd och från kroppen. Hennes 
höfter kan ses röra sig mer i sidled än tidigare gånganimationer, men tidigare animationer har 
haft antingen regnjackan eller pyjamaströjan i vägen för att se hennes höfter. Hon går med 
halvlånga, halvsnabba fotsteg (blandning av Dab och Glide, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) och höjer en arm (Wring, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) för att vinka till 
den andra Wybourne när hon ser honom. Hon håller benen tätt medan hon går och sätter 
fötterna bredvid varandra under gånganimationen. 

 

52:48 - 52:50 

Coraline går genom en träddunge efter att hon vaknat upp i den andra världen. Hon går med 
lätt framåtlutad, rak rygg och ser sig omkring. Hon har först höjda armar till cirka brösthöjd, 
sedan sänker hon dem så att de hänger mer längst med sidan av hennes kropp. Hon går med 
långa, snabba steg (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) med minimal rotation 
i axlar och höfter. Som tidigare scener så går hon i kontrapose och hennes kropp studsar lite 
upp och ned medan hon går. 

 

53:00 - 53:04 

Coraline går och pratar med den svarta katten medan den andra världen löses upp till en vit 
bakgrund runt dem. Coraline pratar med katten medan hon tittat lite på den andra världen 
medan den försvinner runt dem och gestikulerar lätt med ena armen. Hon har rak rygg, går i 
kontrapose och går med snabba, långa steg (Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 
Kroppen studsar lätt (Squash and Stretch, Thomas och Johnston 1981 s.47-51) medan hon går 
och den andra armen hon inte använder för gesterna hänger och svingar lätt längst med sidan 
av hennes kropp. 

 

53:19 - 53:23 

Coraline går och pratar med den svarta katten i en vit rymd. Kameran panerar ned mot katten 
och endast Coralines händer, höfter och ben är synliga under större delen av scenen. Hon går 
i kontrapose med lättare höftrotation i sidled och långa, bestämda steg (Punch, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

53:26 - 53:29 

Coraline går och pratar med den svarta katten i en vit rymd. Hon tittar framåt, mot katten, 
sedan framåt igen och gestikulerar med armarna medan hon talar med katten. Hon går med 
långa, lite halvhastiga steg (blandning av Dab och Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 
s.17-22) och med lätt sidorörelse i höfterna. Hennes axlar rör sig inte nämnvärt och uppfattas 
som att de är påverkade mest av armarna då dessa utför några olika gester. 

 

59:09 - 59:12 
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Coraline går genom hallen och borstar av sig spindelnät efter att ha kommit tillbaka från den 
andra världen. Hon går med lätt nedsänkt huvud medan hon borstar av armen och höjer det 
därefter då hon ropar efter sina föräldrar och ser sig omkring medan hon borstar av handen 
mot baksidan av byxorna. Hon går med rak rygg och långa fotsteg i en normal hastighet 
(blandning av Punch och Dab, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). 

 

59:21 - 59:23 

Coraline går genom köket mot en matkasse som står på köksbordet. Hon går med höjt huvud, 
positiv uppsyn och höjda armar med händerna strax under brösthöjd. Hon går med väldigt 
snabba steg (punch) och ryggen lätt framåtlutad men rak. 

 

01:18:12 - 01:18:17 

Coraline går genom hallen i den andra världen. Hon går med rak rygg och huvudet höjt med 
blicken fäst på ett grönt sken framför henne. Hon går med korta, långsamma steg (Glide till 
Press, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och håller ena armen lätt höjd i cirka 
brösthöjd. Hennes andra arm ligger runt axelväskan med den svarta katten i. 

 

Wybourne Lovat 

06:47 - 06:53 

Wybourne jagar en svart katt. Det kunde observeras i en tidigare scen att karaktärens hals är 
vågrät placerad snarare än lodrät placerad vilket sänker karaktärens huvud och ger honom en 
kutryggig position av kroppen. Hans rygg är även krökt men kan förklaras som att han böjer 
sig efter katten då han jagar den. Hans knän är mycket böjda medan han jagar katten och han 
lyfter fötterna högt och hastigt medan han roterar kroppen över marken (Slash, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Hans böjda överkropp guppar ner medan han rör benen och 
fötterna och hans armar är lyfta med guppande händer vid varje fotsteg. Hans armar förflyttas 
mycket upp- och ner (Slash, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan han rör sig 
runt katten innan han sjunker ner på ett knä och klappar katten med en arm (Float, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och den andra armen liggandes på det resta knäet. 
Wybournes kropp guppar mycket upp och ned i höjdled till följd av hans stora benrörelser 
(Squash and Stretch, Thomas och Johnston 1981 s.47-51). 

 

29:44 - 29:48 

Wybourne går runt Coraline i tät dimma. Endast den övre delen av Wybournes kropp syns 
ovanför dimman. Han går omkring med den svarta katten stående på hans axlar och nacke. 
Hans rygg är krökt och hans huvud nedsänkt och framskjutet. Han rör sig inte med mycket 
tyngd bakom fotstegen då inga rörelser i höjdled kan utläsas när han cirklar runt Coraline 
(Float, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22). Han gestikulerar lite med armarna (Slash, 
R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-22) medan han pratar med Coraline, därefter snor han 
åt sig sin mask eller hjälm som Coraline håller i med en kvick armrörelse (Punch, R., Laban 
och F. C, Lawrence 1974 s.17-22), vänder masken med båda armarna (Flick, R., Laban och F. 
C, Lawrence 1974 s.17-22) och sätter den på huvudet. 
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30:57 - 30:59 

Wybourne och Coraline går genom tät dimma. Wybourne bär sin hjälm medan han går. Han 
pratar med Coraline medan han går och hans rygg är mycket böjd framåt. Han lyfter benen 
långt från marken vid varje steg vilket höjer och sänker hans kropp men hans huvud rör sig 
inte mycket i höjdled. Hans lediga arm hänger ned och svingar lätt längst med kroppen medan 
han går. Han kan utläsas gå med tunga steg (Punch, R., Laban och F. C, Lawrence 1974 s.17-
22) från hur kroppen är animerad. 

 

01:00:40 - 01:00:41 

Wybourne går försiktigt in i Coralines rum. Han är nervös och ser ängslig ut eftersom hans 
mormor sagt åt honom att han inte får gå in i huset. Hans huvud är nedsänkt och han går med 
böjda knän och höga steg. Han går endast ett fåtal steg ganska långsamt (Float, R., Laban och 
F. C, Lawrence 1974 s.17-22) och hopsjunket. 

 

01:00:51 - 01:00:54 

Wybourne följer efter Coraline i hennes rum. Han går med nedsänkt huvud och höjda armar i 
cirka brösthöjd, han håller en hand med den andra och skruvar nervöst på dem. Hans rygg är 
mycket framåtböjd och han går med väldigt böjda knän (Glide till Punch, R., Laban och F. C, 
Lawrence 1974 s.17-22) och långsamma fotsteg. Han ser sig omkring mest med ögonen men 
håller huvudet i en stadig, snedlutad position. 
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Appendix C -  Bildkollage för animation 
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Appendix D -  Utdrag från internetenkät 
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Appendix E -  Kommentarer från internetenkät 
Animation 1 

 

 

Animation 2 
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Animation 3 

 

 

Animation 4 
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Animation 5 

 

 

Animation 6 
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