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Sammanfattning 
Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid 
Högskolan i Skövde. Verket består av olika 3d-animationer som skapats 
med syftet att visualisera olika rörelsenormer. Resultatet av detta verk är 26 
cykler/animationer baserade på olika karaktärer, en man i 30-årsåldern, en 
kvinna i samma ålder, en köns- och ålderslös cartoon-figur och en äldre man 
på 70 år. Observation av människor i rörelse i olika situationer har gjorts 
och även med hjälp av människors åsikter har sedan animationerna skapats 
och utvärderats under arbetets gång.  
 
I den reflekterande texten har detta gjorts genom att först ge en bakgrund till 
vad för normer och generaliseringar som används vid skapandet av 
animationer. Människors åsikter om hur karaktärer ska eller bör röra på sig 
har varit mer relevant för att skapa animationerna än hur människor rör på 
sig i verkligheten. 
  
I slutet av arbetet återfinns en kortare diskussion huruvida det är bra eller 
dåligt att använda sig av normer och stereotyper. Fördelarna med 
generaliseringar är att det blir tydligt och att betraktaren inte blir förvirrad, 
men nackdelen blir då istället att karaktärsanimationerna blir något lika 
varandra från spel till spel. 
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1. Inledning 
Datorspel har fascinerat mig sedan barnsben och det är i synnerhet när det rör sig en stor 
mängd figurer och karaktärer på skärmen som jag tycker att det börjar bli riktigt häftigt. 
Inom spelskapandets ramar är det animation som jag har fallit för. Jag har själv fått 
tillfälle att animera både kortfilmer och cykler till spelprojektkurser under min studietid, 
vilket jag verkligen har gillat. 
 
Många av dagens datorspel har väldigt många animationscykler vilket gör att rörelserna 
känns dynamiska och välnyanserade, men jag har märkt att även om cyklerna är många är 
variationen sparsam mellan karaktärerna. Exempelvis har jag ibland sett en hord av 
fiender springa emot mig och alla springer på samma sätt, eller för den delen dör, eller 
hoppar på samma sätt, vilket gör att illusionen av att karaktärerna i spelet är individer 
med eget rörelsemönster upphör. Jag antar att de på spelföretagen får förenkla helt enkelt 
och effektivisera de resurser som finns tillgängliga. 
 
Detta arbete skulle kunna ses som en början till att identifiera särskilda drag och 
skillnader mellan olika slags karaktärer och stereotyper. Efter detta skulle det gå att 
arbeta vidare, utveckla och bryta mot normerna och stereotyperna för att experimentera 
och undersöka reaktionerna hos betraktarna. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet har varit att försöka hitta riktlinjer för hur jag kan skapa ett 
konsekvent, trovärdigt, rörelsemönster för en bestämd karaktär i ett datorspel. Detta 
arbete ämnar svara på frågorna: 
 

• Vad är skillnaden i rörelse mellan en ”cartoon1”-figur och en verklighetstroget 
avbildad människa i spel? 

• Vilka animationer krävs för att kunna röra en cartoon-karaktär respektive en 
verklighetstroget avbildad människa i olika åldrar och av olika kön i ett spel? 

 

1.2 Avgränsning 
Mitt arbete kommer dels att begränsa sig till 3d-animation och datorspel. Detta för att jag 
är mest intresserad av animation i datorspel. För att göra mina animationer tydliga har jag 
valt att animera i stereotyper och generaliseringar har gjorts. Med detta menar jag till 
exempel att kvinnor går på flera olika sätt, men jag har valt att animera en gångstil som 
ligger nära den västerländska normen för hur kvinnor rör sig. Animationerna av 
rörelsemönster bygger således på föreställningar om femininitet och maskulinitet. Hur jag 
har kommit fram till vad som är mest kvinnligt har jag dels hämtat inspiration från mina 
observationer, den litteratur jag läst och dels genom att fråga människor i min omgivning. 
Anledningen till att jag frågat olika människor är för att kontrollera med dem om 
animationerna jag skapat ser ut att vara exempelvis en kvinna som rör på sig. 
 
                                                 
1 Med cartoon menas tecknade figurer likt Musse Pigg. 
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Jag har valt att animera fyra olika karaktärer. Dessa är en man i 30-årsåldern, en kvinna i 
samma ålder, en äldre herre på 70 år och en köns- och ålderlös cartoon-karaktär. 
Hädanefter kommer jag kalla mannen på 30 år för mannen, kvinnan för kvinnan, den 
äldre herren på 70 år för gubben och cartoon-karaktären för cartoon-figuren eller cartoon-
karaktären. 
 

2. Metod 
För att avgöra hur jag ska göra har mycket tid spenderats på att analysera spel. Detta 
gjordes genom att jag sprang runt med karaktärerna i spelen och utforskade de olika 
sakerna karaktärerna kan göra och noterade hur spelaren rörde sig. De spel som jag tittat 
närmre på för inspiration och hur de har skapat sina animationer är Zelda: Ocarina of 
Time (Nintendo, 1998), Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007), Viking: Battle for Asgard 
(Sega, 2008) och Psychonauts (Majesco Sales Inc, 2005). Varför jag valt dessa spel är 
dels för att jag själv tycker att de är bra gjorda grafiskt och animationsmässigt sätt och att 
spelarkaraktären har många animationer. Mjukvaran som har använts vid skapandet av 
animationerna är Maya 8.5 (Autodesk, 2007). Under animerandets gång har jag använt 
mig av en 3d-modell som är köns- och ålderlös för att betraktaren inte ska bli färgad av 
3d-modellen och då kunna skilja de olika karaktärerna åt på grund av hur de ser ut än 
snarare hur de rör sig. Att skapa något som ska vara könlöst har visat sig vara mycket 
svårt, mer om detta går att läsa under kapitel 5. Diskussion. 
 
Jag har också observerat människor i min omgivning dels under mina dagliga 
promenader och även på gymmet där jag spenderar ungefär åtta timmar i veckan. 
Anledningen till att jag valt att observera riktiga människor då verket handlar om normer 
och föreställningar är för att hämta inspiration och för min egen skull, att kunna jämföra 
hur saker rör på sig på riktigt jämfört med hur de bör röra på sig. Jag har fört 
anteckningar både på papper och i minnet. Jag har hela tiden under arbetets gång 
utvärderat mina animationer med flertalet klasskamrater för att höra deras åsikter. Dessa 
har valt att vara anonyma. Mina animationer och varför jag animerat på ett visst sätt hittas 
under kapitel 4. Mina resultat. 
 

3 Bakgrund 

3.1 Allmänt om spelanimation 
Den största skillnaden mellan spelanimation och vanlig filmanimation är att det sällan 
animeras något rakt igenom i spel utan istället används korta cykler för att få karaktärerna 
i spelet att röra på sig. I spel är animationerna förutbestämda vilket det inte är i film. Att 
lära sig att göra cykler som inte uppfattas som cykler är en grundläggande teknik som 
måste bemästras (Maestri, 2002). Vid animerandet av cykler rör sig karaktären på stället, 
som på ett löpband. Detta för att karaktärens förflyttning i spelvärlden kommer att ske i 
spelkoden och inte i animationen i sig. Hur långt karaktären ska förflytta sig är bestämt 
av designers och det är därför viktigt att karaktärens steg är lika stora som förflyttningen 
för att det inte ska se ut som att karaktären glider fram på ytan i spelvärlden. 
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3.2 Hur många cykler/animationer bör göras? 
Vilka och hur många animationer som behövs är väldigt beroende av vilket spel och 
vilken karaktär i spelet som ska animeras. I exempelvis ett FPS (First Person Shooter) där 
huvudkaraktären ska animeras är det få delar av kroppen som syns i spelet och animeras. 
Det enda som animeras är armarna med exempelvis tillhörande gevär som gungar i takt 
med att karaktären förflyttas (se figur 1). I ett spel där karaktären syns i tredjeperson är 
animationerna mycket mer synliga jämfört med FPS. I ett tredjepersonperspektiv-spel (se 
figur 2) är vilka animationer som ska göras också beroende av vilket spel det är och vad 
karaktären ska kunna göra. Ett exempel på spel där animationerna är många är Zelda: 
Ocarina of Time (Nintendo, 1998). Huvudkaraktären i spelet, Link, kan utöver att 
springa, hoppa och gå även klättra, simma, rida häst, skjuta och slåss med flera slags 
olika vapen och dylikt. Ett annat mer aktuellt exempel är kritikerrosade spelet Assassin’s 
Creed (Ubisoft, 2007) som har fått mycket beröm för sina mjuka animationer och 
övergångar. Likaså där är animationerna många och övergångarna mjuka. 

 
Figur 1: Bild på FPS hämtad ur BioShock (bild tagen från gamespot.com, 2007). Det som syns av 

spelkarktären är dess armar. 

 
Figur 2: Bild på tredjepersonperspektiv-spel. Spelet på bilden är Zelda: Ocarina of Time (bild tagen från 

gamespot.com, 1998). 
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För att komma underfund med hur många animationer och animationsövergångar jag 
behöver göra har jag använt Maestris (2002) tre flödesscheman. De tre flödesschemana 
kallar han för One-to-One, One-to-Many och Many-to-Many. En beskrivning av de tre 
metoderna följer nedan: 
 

3.2.1 One-to-One 
Metoden one-to-one innebär att karaktären går från en rörelse till en annan i ett linjärt 
skede. Detta gör att karaktären inte kan gå från att ”idla” (stå stilla) till att springa direkt 
utan att börja gå emellan (Maestri, 2002) (figur 3). Detta skulle också innebära att en 
karaktär inte kan gå från att springa till att stanna helt utan att börja gå några steg och sen 
stanna. 

 
Figur 3: Bild på One-to-One- flödesschemat 

3.2.2 One-to-Many 
I one-to-many-flödesschemat utgår animationerna från en specifik animation för att 
komma vidare i rörelseschemat (Maestri, 2002). I exemplet nedan är det idle-animationen 
som står som grund för att utföra de andra animationerna. Detta gör denna metod mer 
dynamisk än ovanstående exempel, men ändå inte tillräcklig för att vara helt 
tillfredsställande (figur 4). 

 
Figur 4: Bild på One-to-Many-flödesschemat 
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3.2.3 Many-to-Many 
Att jobba efter many-to-many tänket är förmodligen det som ger bäst resultat. Detta 
innebär att en rörelse kan gå från flera olika slags håll i hierarkin utan att gå igenom en 
annan rörelse. Det blir ett mer dynamiskt och naturligt rörelseschema. Denna modell kan 
lätt bli komplex och innehålla flertalet animationer och animationsövergångar (Maestri, 
2002). Fördelarna är att det blir väldigt naturliga övergångar mellan animationerna utan 
hack (figur 5). 

 
Figur 5: Bild på Many-to-Many-flödesschemat 

 

3.3 Cartoon kontra människa 
Att animera en cartoon-figur jämfört med en människa ger mig som animatör en mycket 
större frihet i rörelse och uttryck eftersom att med en cartoon-figur kan jag göra i princip 
vad som helst utan att det skulle uppfattas konstigt. Williams (2001) säger att om du tror 
att du har överdrivit tillräckligt mycket, överdriv det dubbla igen. Ett bra exempel på en 
överdriven cartoon-figur är Långben. När Långben går vrider han sitt knä och foten bak 
och fram för att sedan rätta till den vid kontakt med marken igen. Rörelsen i sig är 
konstig men den är trovärdig i sin kontext och utförd av en tecknad figur, vilket gör att 
det fungerar (Williams, 2001). 
 

3.4 Manliga kontra kvinnliga rörelsenormer 
Vad som är manligt respektive kvinnligt är högst personligt, men som jag tidigare skrivit 
har jag försökt generalisera och bygga på den västerländska normen det vill säga 
föreställningar om genus och beteenden i enlighet med genusforskaren Thurén (2003) av 
de grupper av individer som vi kallar män och kvinnor. I Vails (1997, s. 51) bok 
Kulturella koreografier, som handlar om dans och balett och hur man bland annat 
framställer kön på scenen kan följande läsas: 
 

Tolkningarna av könsrelaterade budskap bygger på gemensamma koder i 
danskonventioner och bilder ur en bredare västerländsk kulturell repertoar. 
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Tusentals antydningar och associationer, från Bibeln till Barbie, hjälper oss 
att definiera de egenskaper och särdrag som vi kallar ’manliga’ och 
’kvinnliga’ och tillskriver biologiska män och kvinnor. 

 
Att varje individs rörelser är unika konstaterar även Williams (2001, s. 104):  
 

Why is it that we recognize our Uncle Charlie even though we haven’t seen 
him for ten years – walking – back view – out of focus – far away? Because 
everyone’s walk is as individual and distinctive as their face. And one tiny 
detail will alter everything. There is a massive amount of information in a 
walk and we read it instantly. 

 
Jag har själv iakttagit dessa karaktärsdrag hos personer jag sett, men anledningen till att 
det är intressant att använda sig av förutfattade meningar är att det är tydlighet jag försökt 
att uppnå med mina animationer. Med tydlighet menar jag då att spelaren till exempel ska 
förstå av rörelsemönstren att det är en man respektive en kvinna som jag animerat. 
Williams (2001) skriver att den stereotypiska kvinnan går med sina ben nära varandra, 
vilket gör att det inte blir så mycket upp- och nedrörelse i höften. Den stereotypa mannen 
är raka motsatsen; han har sina ben brett isär vilket gör att kroppen rör sig upp och ner 
mera på varje steg. Ett mer konkret exempel på hur en kvinnas gång ter sig: ”And 
remember that women tend to walk on a straight line – ’tightrope walking’” (Williams, 
2001, s 157). Vidare skriver Williams (2001) att om fötterna går över den här tänkta 
linjen får man en ännu mer feminin gångstil. Avslutningsvis kommer Williams (2001) 
ändå fram till att ingen karaktär är den andre lik. Det som bör göras är att generalisera för 
att kunna uttrycka sig tydligt och klart inom animation. 

 
Figur 6: Fötternas placering vid tightrope walking 
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4. Mina resultat 
För att komma underfund med vilka animationer jag behövde göra för att karaktärerna 
skulle fungera i ett spel, spelade jag ett antal olika spel. Vilka de är går att läsa i kapitel 2. 
Metod. Det jag gjorde när jag spelade var att springa runt och hoppa, pröva på olika 
vapen och interagera med olika föremål. Jag har gjort ungefär samma iakttagelser som 
Maestri (2002) vad gäller valet av animationer för att förflytta karaktären i spelarvärlden. 
Maestri (2002) nämner att de mest grundläggande animationerna för karaktärer i spel är: 
idle-cykel, springa, gå, hoppa, bli träffad, en dödsanimation, bli nedslagen, resa sig upp, 
attackera (här finns en stor mängd olika attack-animationer som skulle kunna göras) och 
en animation för att vända sig.  Eftersom de animationer jag gjort inte är bundna till något 
specifikt spel eller genre har jag bestämt mig för att skapa animationerna: idle-cykel, gå, 
springa, hoppa, träffanimation, strafe-cykel (sidosteg) och dödsanimation. Närmare 
beskrivning av vad varje animation är för något finns nedan. Jag har dock valt att 
utelämna hoppanimationen och strafe-cykeln för den äldre mannen. Varför jag gjort detta 
är för att det i förhållande till normer för ålder inte känns trovärdigt att en 70 årig man 
skulle hoppa eller strafe:a. Ett exempel på där det har gett en inkonsekvent 
karaktärsskildring som resultat tycker jag är i filmen Star Wars: Episode II – Attack of 
the Clones (Lucasfilm, 2002), där Yoda hoppar och studsar omkring i några stridsscener, 
då han annars genom hela filmserien varit väldigt stel och långsam. 
 

4.1 Jämförande animationer 

4.1.1 Idle – stå stilla 
En idle-cykel är när spelaren inte gör något särskilt med kontrollen. Dessa animationer 
används för att visa att karaktären fortfarande lever och brukar oftast bestå av att 
karaktären andas och ser sig omkring genom att vrida på huvudet. I tidigare spel, 
exempelvis Super Mario 64 (Nintendo, 1996), somnar huvudkaraktären Mario om man 
inte gör någonting med karaktären efter ett tag. I spelet Bubsy (Accolade, 1993) börjar 
karaktären knacka mot tv-rutan för att få spelarens uppmärksamhet. En idle-cykel kan 
komma in på flera ställen vad gäller karaktärsanimation. Exempelvis finns det idle-cykel 
när karaktären står helt stilla, hänger från en vägg, håller i ett vapen eller ligger ned på 
marken.   
 
Mina idle-cykler utgår från att karaktärerna står på benen och gör inget särskilt. Detta i 
enighet med spelen jag undersökt närmre, där deras huvudkaraktär också står på marken 
och andas. Psychonauts (Majesco Sales Inc, 2005) var det enda spelet av de jag 
undersökte, där huvudkaraktären Razputin ungefär var 20 sekund gjorde några få 
ändringar i sin idle-cykel, som att klia sig på huvudet och vicka på fötterna. Det bör också 
nämnas att Psychonauts (Majesco Sales Inc, 2005) använder en cartoon stil genom hela 
spelet vilket gör att det i enlighet med Williams (2001) finns mer utrymme för överdrivna 
animationer det vill säga mer utrymme för frihet i animationsskapandet. Cartoon-figuren 
och mannen, som jag animerat står och andas vanligt. Skillnaden här mellan cartoon-
figuren och mannen är att mannens cykel är mer subtil än cartoon-figurens. För att 
särskilja på mannen och kvinnan har jag lagt till mer höftrörelse i kvinnans animation när 
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hon står stilla. Höftrotation för en feminin kvinna är mycket väsentlig (Williams 2001). 
Även armarnas förhållande till kroppen är olika. Vid mina observationer av hur 
människor rör sig har jag iakttagit att kvinnor tenderar att ha sina armbågar närmare 
höften än vad män har. Gamla gubben har jag gjort lite mer skakig och orolig. Han kan 
inte riktigt hålla balansen lika bra som de resterande karaktärerna. Motiveringen till 
varför han är orolig är för att jag tagit inspiration från äldre människor jag själv sett som 
rör sig obalanserat och skakigt. Inspiration från tidigare nämnda Yoda, som är med i 
filmserien Star Wars (Lucasfilm, 2002), har också används som referens. 
 

4.1.2 Gå-cykel 
Gå-cykeln i spel används för att förflytta karaktären i spelvärlden. Vad jag har märkt när 
jag själv spelat och observerat andra spelare, är att man sällan faktiskt vill gå i spel utan 
vill hellre springa. Anledningen till att jag springer igenom spelen är att det är mindre 
tidskrävande helt enkelt. Av de spel som jag tittade närmre på var det bara Assassin’s 
Creed (Ubisoft, 2007) där man är tvungen att gå för att klara av vissa saker i spelet, som 
att till exempel maskera sig bland människor för att utföra sina dåd. 
 
I gå-cyklerna jag skapat syns skillnaderna mellan de olika karaktärerna mer än tidigare. 
Cartoon-figuren karaktäriseras av den överdrivna upp- och nedrörelsen i höften, likaså 
tårnas flexibilitet och grad av överdrift i rörelse och rotation. Armarna och händerna 
roterar och rör sig mycket mer än de andra karaktärerna. I Psychonauts (Majesco Sales 
Inc, 2005) kan man verkligen se hur ”sladdrig” huvudkaraktären är när denna går. Detta 
har gjorts genom att låta händerna släpa efter armarna. Jag har inte gjort det lika 
överdrivet, utan mer subtilt. Däremot är mina benrörelser större än i Psychonauts 
(Majesco Sales Inc, 2005). Anledning till att jag valde att göra större benrörelser var för 
att det såg komiskt och roligt ut. Mannen har en bestämd gång med liten höftrotation. 
Armarna är brett isär från kroppen och likaså benen. Viktskiftningen är större här än vid 
kvinnans animation vilket gör att mannen gungar mer från sida till sida. Kvinnan har en 
smalare gång än mannen. Höften har stor rotation för att få henne att framställas som 
feminin och armarna, i synnerhet armbågarna, ligger tätt emot kroppen. Fötterna ligger 
närmre varandra vilket gör att kroppen inte studsar lika mycket upp och ned och från sida 
till sida i enlighet med det Williams (2001) skriver om en kvinnlig feminin gång. Gubben 
har en riktigt långsam gå-cykel. Han får stanna upp mellan sina steg och har en krökt 
rygg.   
 

4.1.3 Spring-cykel 
Nästan alla spel har en spring-cykel och i många spel tenderar jag och många andra att 
springa igenom hela spelet. Anledningen till att jag gör detta är för att det går fortare och 
jag når mitt mål snabbare.  
 
Cartoon-figurens spring-cykel har stora rörelser. Speciellt armarna är mycket överdrivna. 
Detta skiljer cykeln markant från de resterande. Mannens springcykel har jag gjort 
väldigt stabil och bestämd. Kvinnans cykel har likaså här som i gångcykeln mer 
höftrörelse än mannen. Axelpartiet roterar mera hos kvinnan och armbågarna sitter tätare 
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emot kroppen. Kvinnan är också mindre bredbent än vad mannen är. Gubben har en lite 
mer oregelbunden springcykel, allt är inte riktigt kontrollerat. Vänsterarmen är inte lika 
böjd och följsam. Detta gjorde jag för att visa att gubben har fått en hjärtattack och blivit 
lite förlamad. 
 

4.1.4 Hopp-animation 
Att det finns en hopp-animation i spel är nästan självklart, men att kunna hoppa med en 
separat knapp är inte lika självklart. I spelet Zelda: Ocarina of Time (1998) hoppar 
karaktären automatiskt. Hopp-animationen i sig bör vara gjord på det viset att så lite tid 
som möjligt av animationen spenderas på marken, därför att jag som spelare vill ha 
reaktion direkt när jag trycker på knappen. Detta medför att det inte riktigt finns samma 
tid för att förbereda sig inför ett hopp som det gör i verkligheten; att böja sig ner och ta 
kraft med hela benen, armarna och ryggen. Ett sätt att lösa det på skulle kunna vara att 
låta karaktären springa lite lägre med höften och med lätt böjda knän för att sedan hoppa 
för att skapa illusionen av att karaktären tar sats. Ett annat alternativ skulle vara att låta 
hoppanimationen börja lägre än idle- eller spring-cyklerna och på så sätt också få en 
illusion av att karaktären böjer på knäna. 
 
För att ge intrycket av att kraft och vikt har behövts för mina hoppande karaktärer har jag 
låtit hoppanimationens höfter ligga lägre än de i idle- och spring-cyklerna. Karaktärerna 
flyttas snabbt upp i luften för att få så mycket tid i luften som möjligt. Cartoon-figurens 
armar är tillbakadragna och visar att karaktären tar i med mycket kraft, ryggen är starkt 
böjd också. De mänskliga karaktärernas hoppanimation är inte lika överdrivna som 
cartoon-figurens. Mannen och kvinna är rätt lika varandra i sitt hoppande om man tittar 
på mina animationer, skillnaden som jag gjort där är att låta kvinnan ta emot mjukare 
med benen när hon landar och flaxa lite mer med armarna och överkroppen. Enligt de jag 
bett om synpunkter på mina animationer ger detta ett mer feminint uttryck. Mannen och 
kvinnan hoppar inte lika överdrivet högt heller jämfört med cartoon-figuren. Karaktären i 
Viking: Battle for Asgard (Sega, 2008) hoppar onormalt högt för att vara en mänsklig 
karaktär. Han hoppar ungefär dubbelt så högt som sin längd. Karaktären i spelet rör sig 
annars mänskligt och ”normalt” utan några övernaturliga extra krafter. Min gubbe som 
jag animerat fick ingen hoppanimation, förklaringen och motiveringen till detta finns i 
inledning av kapitel 4. Mina resultat. 
 

4.1.5 Träff-animation 
Träff-animationen används som rubriken beskriver, när karaktären blir träffad av en 
attack från utomstående. Animationen är oftast väldigt kort och är gjord för att spelaren 
ska bli uppmärksam att den blivit träffad. I vissa spel är det gjort så att karaktären inte har 
någon animation alls för att bli träffad utan spelet låter istället karaktären blinka till i 
någon sekund som indikation på träff och i vissa andra spel låter sig animation spelas 
upp, men spelaren kan inte flytta på karaktären eller så rör sig denna långsamt då detta 
sker.  
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Träffanimationen var bland de svårare att göra. Hur ska jag göra för att få det att se ut 
som att en kvinna eller man blir träffad, eller för den delen en gubbe? Under mina 
observationer har jag inte sett någon man eller kvinna bli träffad av något slag eller 
föremål, som skulle kunna vara förödande, vilket träffar i spel brukar vara. Jag försökte i 
vilket fall som helst, med hjälp av de spel jag spelat, göra det så tydligt som möjligt med 
animationerna jag skapat. Träff-animationerna utgår från idle-animationens slut vilket gör 
att vid start av träff-animationen får betraktaren en föraning om vem det är som visas på 
skärmen. Varför jag låtit träff-animationen börja där idle-animationen slutar är för att 
underlätta blandandet av animationer då animationerna används i spel. Att låta en 
animation börja där den andra slutar är också något som Maestri (2002) rekommenderar 
för att få så mjuka övergångar som möjligt. Cartoon-figuren hoppar och rycker till lite för 
att få en överdriven bild av en träff. Mannen vrider på överkroppen och släpar efter med 
armarna. Kvinnan lät jag rotera mer med höften och överkroppen. Gubbens animation 
gjorde jag ungefär likadan som mannens, men gubben tar längre tid för att återställa sig 
och utgå till sin utgångsposition. 
  

4.1.6 Strafe-cykel 
Att ”strafe:a” innebär att karaktären går eller springer i sidled. ”Strafning” används 
mycket i exempelvis FPS då man många gånger gömmer sig bakom olika slags skydd för 
att kika ut och kolla läget. Strafe-cykeln är mycket användbar i andra spel också. I 
exempelvis tidigare nämnda spelet Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 1998) spelas 
strafe-cykeln upp när man låst kameran vid ett mål som ska attackeras. Tidigare i spel 
bestod strafe-cykeln av att karaktären korsade sitt ben över det andra för att flytta sig åt 
sidan. Däremot har jag märkt att detta kan undvikas genom att låta underdelen av 
kroppen vara roterad i 45 grader eller mer i den riktningen karaktären rör sig i, vilket 
även är fallet i Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007). Anledningen till att karaktärerna inte rör 
sig längre med överlappande ben tror jag är för att rörelsen i sig känns onaturlig och 
klumpig när man själv utför den. 
 
Jag har valt att göra båda typerna av animationer där karaktärerna korsar benen och vrider 
på underkroppen för att just testa och experimentera. Cartoon-figuren fick en starkt 
vriden höft utan att korsa på benen och har kvar sina överdrivna fotrörelser. Mannen fick 
också en vriden höft likt cartoon-figuren, men rörelserna är inte lika överdrivna här utan 
påminner mer om mannens gå-cykel. Kvinnan däremot lät jag korsa benen över varandra. 
Varför jag gjorde detta var för att jag märkte att höftrotationerna vid denna rörelse 
förstärktes och enligt Williams (2001) betraktas höftrotation som mycket feminint och att 
låta benen korsa varandra blir det ännu mer feminint. 
 
Jag har valt att inte göra någon strafe-cykel till gubben eftersom det likt hoppet nog 
skulle te sig konstigt om gubben vred på höften och gick åt sidan. När jag själv försökt 
mig på att korsa benen över varandra eller vrida på höften, har jag märkt att det behövs en 
bra balans och kontroll över sina rörelser för att lyckas göra detta. 
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4.1.7 Dödsanimation 
Dödsanimationer kan te sig olika. I exempelvis mer cartoon-aktiga spel kan karaktären 
göra allt möjligt vid dödsfallet, som att göra en piruett för att sedan landa på marken 
livlös. Jag har valt att göra en dödsanimation till vardera karaktär på grund av tidsbrist, 
men de flesta karaktärer i datorspel brukar ha mer än en dödsanimation för att få spelet 
mer dynamiskt. Dödsanimationerna kan också användas för att spelas upp då karaktären 
blir slagen från olika håll för att falla ned till marken och på det sättet ge en mer 
varierande känsla. Ett annat alternativ är att använda sig av ”ragdoll”-effekter. Att 
använda sig av ”ragdoll” innebär att datorn simulerar krafter på karaktären och då får 
denna falla på ett sätt som är beroende av varifrån attacken kom och hur stark den var. 
Detta ger en unik animation varje gång eftersom det är en simulering av krafter. 
Nackdelen med ”ragdoll” som jag ser det är att animatören har ingen kontroll på rörelsen 
och lederna på karaktären blir många gånger konstiga, eftersom de bryts okontrollerat. 
 
Cartoon-figurens dödsanimation är mycket överdriven. Figuren sträcker sig upp och gör 
en piruett och landar mot marken livlöst. Detta sätt att dö på skulle nog uppfattas mycket 
konstigt om det var en vanlig människa som gjorde så. Därför gör cartoon-figurens 
dödsanimation sig bra jämfört med de andras vad gäller att kunna skilja dem åt. Mannen 
faller ner på knäna, svajar till, för att sedan slå huvudet i marken. Kvinnan har jag försökt 
göra lite annorlunda än männen. Hon faller bakåt ner på rumpan och försöker sträcka sig 
efter hjälp för att sedan falla platt på ryggen. Benen och knäna har jag placerat närmare 
varandra för att påminna om den kvinnliga gångstilen där fötterna är nära varandra, som 
Williams (2001) skriver. Inspirationen till var de sträcka armarna kommer ifrån är New 
Super Mario Bros. (Nintendo, 2006). I spelet blir prinsessan i intro-filmen bortförd och 
hjälplöst sträcker hon sig efter Mario, den spelbara karaktären. Gubben är lik mannen till 
sitt sätt men han försöker ta emot sig med ena handen för att dämpa fallet utan lyckat 
resultat. Min tanke här var att den gamla gubben på nått sätt skulle försöka hålla sig kvar 
vid liv, men att det ändå visar sig vara lönlöst. 
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5. Diskussion 
Att försöka hitta normen för hur vissa människor rör sig har visat sig vara svårare än jag 
trott. Klasskamraterna och vännerna jag frågade under arbetets gång hade alla olika 
åsikter om vad som var kvinnligt och manligt. Däremot hade många en gemensam bild av 
vad som var feminint kvinnligt och maskulint manligt. De flesta var överens om vissa 
företeelser och det är just det jag försökt ta tillvara på i mina animationer. Exempel på 
detta är de överdrivna höftrörelserna hos kvinno-animationerna för att framhäva feminina 
drag, att äldre människor går kutade och långsammare och att en man går upprätt och 
bestämt. Självklart finns det även äldre män som är pigga och raska, men syftet var att 
bygga på föreställningar om äldre människor. När jag kom till cartoon-figuren och 
försökte hitta gemensamma drag där blev det mycket svårare. Det verkar inte finnas 
någon tydlig bild hos de människor jag frågat av hur en cartoon-figur ska röra på sig. Lite 
av problemet ligger nog dels i hur jag valt att framhäva cartoon-figuren. Jag bestämde 
mig inte för kön, ålder eller ursprung hos cartoon-figuren vilket kan ha varit orsaken till 
de skilda meningarna. Det skulle också vara intressant att animera karaktärerna utöver 
kön och ålder och ge dem en kulturell bakgrund så som yrkeserfarenhet, klasstillhörighet, 
etnicitet och liknande parametrar som skulle kunna förändra kroppshållning/rörelserna 
hos karaktärerna. 
 
Mitt största problem under arbetets gång har egentligen varit när jag iakttagit människor i 
min omgivning. Exempelvis såg jag en kvinna springa till bussen en dag och senare såg 
jag samma kvinna springa på löpbandet i gymmet. Hon sprang inte likadant vid de två 
tillfällena. Att vi rör på oss olika beroende på var vi befinner oss och i vilken situation vi 
är i har inte slagit mig tidigare. Jag skulle kunna ha valt att animera just den kvinnans 
springstil på löpbandet, men det skulle nog inte vara någon fördel eftersom det jag 
försökt uppnå är tydlighet. Jag tror inte att jag skulle ha lyckas att skapa denna kvinnliga 
maskulina springstil utan hjälp av en kvinnlig 3d-modell som skulle få utföra 
animationen. Betraktaren skulle förmodligen tro att det var en man som sprang. 
Människorna jag hade en diskussion med om mina animationer, refererade till figuren 
som rörde sig som en ”han” utan att jag sagt att det är en man, eller att modellen skulle ha 
några mer manliga än kvinnliga attribut. Kanske är det att det breda ”axelpartiet” på 
modellen kan ha spelat roll, eftersom det saknas kött och hud på figuren. Scriptet jag 
använde mig av, finalRig (Radiant Square, 2007) verkar det som att standarden i det 
programmet är en mansliknande modell. Jag tror att avsaknaden av de kvinnliga feminina 
attributen såsom breda höfter, mindre axelparti och bröst gör att modellen uppfattas som 
manlig. Det går även att på denna hemsida från Bio Motion Lab 
http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html testa olika slags animationer i ännu 
högre abstraktionsnivå. Här saknas helt 3d-modeller utan det är endast punkter och linjer 
som utgör animationerna. 
 
Jag upptäckte senare efter mina observationer och anteckningar att det jag hade mest 
nytta av var olika personers åsikter om hur karaktärerna skulle röra på sig och inte hur 
människor egentligen rörde på sig i verkligheten.  
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Williams (2001) skriver att om man vill visa sina animationer och vara tydlig så ska man 
använda sig av generaliseringar. Detta är både positivt och negativt eftersom 
animationerna blir tydliga och publiken vet vad det är de ser, men det innebär också att 
ens karaktärer hamnar i ett visst fack med förutfattade meningar om vad de får göra och 
inte göra eftersom de bygger på just stereotyper och generaliseringar. Detta skulle kunna 
innebära att exempelvis hjältekaraktärer som är stora och starka inte skulle få visa sina 
känslor eftersom det skulle visa på svaghet och skulle vara i stor kontrast till allt de gjort 
tidigare. Ett spel som Army of Two (Electronic Arts, 2008) spelar mycket på den 
stereotypiska soldaten där denna ska vara hård, inte visa känslor, lyda överordnade och 
inte ifrågasätta sina uppdrag. Det skulle absolut vara intressant att se hur det skulle vara 
att låta karaktären utvecklas på ett annat sätt, som att låta karaktärerna visa känslor mer 
än att de har ont eller är glada, men i just datorspel verkar generaliseringar vara populära 
och fungera bra eftersom de blir så tydliga och effektiva i sin kontext.  
 
Det finns spel (bortsett från cartoon-spel) där huvudkaraktären inte springer/rör sig 
typiskt manligt/kvinnligt stereotypiskt och det är i spelserien Grand Theft Auto 3 
(Rockstar Games, 2002). Kanske är det gjort så för att den spelbara karaktären utger sig 
inte för att vara någon övermänniska jämfört med andra karaktärer i spelvärlden. Detta 
kan jämföras med de spel jag tittat närmre på eller många andra spel där huvudkaraktären 
är speciell jämfört med de andra karaktärerna i spelet. I Zelda: Ocarina of Time 
(Nintendo, 1998) spelar man som Link, som har blitt utvald att rädda kungariket och till 
sin hjälp har han magier och andra övernaturliga ting. I Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007) 
tar man sig an rollen som en lönnmördare utklädd till religiös munk. Dessa lönnmördare 
är specialtränade, har ett sjätte sinne (kan identifiera olika slags hot med sin syn) och kan 
hoppa och springa på i princip vad som helst. I Viking: Battle for Asgard (Sega, 2008) 
spelar man som en grym och hård krigare som med hjälp av gudinnan Freja ska återställa 
fred på jorden igen. Likt Link i Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 1998) har man i 
Viking: Battle for Asgard (2008) också olika slags magier till sitt förfogande. 
 
Datorspel anser jag är en förenkling av verkligheten och jag tycker att det vore bra tråkigt 
om datorspel eftersträvar att bli realistiska vad gäller grafik, fysik och liknande saker som 
annars gör spel unika. 
 
Huruvida jag har lyckats eller inte att animera en kvinna, en man, en gubbe och en 
cartoon-figur är upp till dig som betraktare att avgöra. Alla har vi olika bild av det vi ser 
och detta är ett försök att visualisera min bild av de olika karaktärerna. Huruvida jag har 
gjort mina animationer bättre än exempelvis Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007) är väldigt 
lätt att svara på: nej. Det finns förmodligen ingen chans i världen för mig att försöka 
jämföra mig med skaparna av Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007) kvalitetsmässigt i och 
med att de har mer erfarenhet, har flertalet animatörer och bättre resurser att tillgå. 
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