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Identifiering av den Maskulina och Feminina Gångcykeln hos Människor 

 

Joakim Sjöö 

 

Sammanfattning 

Hur vi tolkar en människas gång som antingen feminin eller maskulin är högst 

personlig, men det finns grundläggande rörelser i en gång som har starka kopplingar 

till genus. Dessa rörelser har legat till grund för mitt arbete då de använts till att 

instruera skådespelare att gå feminint, maskulint och androgynt. Arbetet handlar om, 

och visar att vi är mycket osäkra att avgöra korrekt könstillhörighet till feminin eller 

maskulint rörelse. Det överliggande syftet med arbetet har varit att utforska en 

grundläggande bas av nyckelrörelser som utgår från tidigare studier som är 

definierbara med vår uppfattning om vad vi anser vara maskulint och feminint i 

mänsklig gång. Jag har använt mig av point-light metoden för att visa rörelserna för 

respondenter för att minimera risken att de deltagande respondenterna grundar sina 

svar på faktorer som utseende och kroppsform. Arbetet kan bana nya vägar för hur vi 

kan lära oss mer om genusrelaterade rörelser hos människor. 

  

Nyckelord: Gångcykler, uppfattning, genus 
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1. Introduktion 

Den biologiska rörelsen, ger oss en snabb och effektiv bild av närvaron hos en annan 

varelse. Människor kan i en visuell scen tyda många aspekter av den psykologiska, 

biologiska och sociala relevansen hos andra levande varelser. Oss människor emellan 

är det viktigt att identifiera, tolka och förutspå handlingar eftersom det är en viktig del 

av vårt sociala interagerande. 

Inom animation finns det många sätt att animera en gångcykel, det finns en rad 

dokumenterade metoder för hur man skapar en trovärdig, fundamental gång. Det är 

mycket komplicerat att trovärdigt porträttera gång hos människor eftersom alla går 

olika, speciellt med tanke på att vi tillhör två stora grupper av människor: män och 

kvinnor. Män och kvinnor går olikt varandra och det kan bero på den biologiska 

olikheten men även att gång är något vi lär oss av och som påverkas av kulturella och 

sociala mönster. En rörelse går även att kategorisera som exempelvis feminin eller 

maskulin och i min undersökning lyfter jag fram grundläggande nyckelrörelser som 

definierar oss som feminina och maskulina fotgängare. Där läromedel lär ut 

fundamentala principer för gångcykler dess konstruktion vill jag att mitt arbete ska 

fungera som ett komplement för hur trovärdiga feminina och maskulina gångcykler är 

uppbyggda. 
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2. Bakgrund 

Karaktärsgångcykler är fundamentalt inom animation och i många avseenden en 

viktig komponent för att berätta en historia. Den mänskliga rörelsen innehåller 

mängder av information om känslor, intentioner och handlingar och vår förmåga att 

uppfatta dessa är mycket välutvecklad. Vi kan exempelvis med stor precision och 

snabbhet avgöra kön, känslor och ungefärlig ålder som en gående person har genom 

att endast studera den biologiska rörelsen, först använt på människor av Johansson 

(1973), kallat point-light. En stor del av studien kommer vara riktad mot biologiska 

rörelser, eller gång hos människor; De lokomotiva rörelsemönster i våra leder under 

normala förhållanden. Point-light i visuell scen består endast av punkter, därför 

använder jag mig av metoden i mitt arbete eftersom den är exemplarisk att mäta 

endast rörelser med. Metoden har minimala influenser från visuella faktorer som 

exempelvis utseende och fysik hos rörelsens ursprung. 

Det är tydligt att människor rör sig olika och därför vill jag bidra med insikt i vilka 

rörelser som är nödvändiga för att definiera maskulin och feminin gång. Detta 

utfördes genom att en man och en kvinna blev instruerade att gå enligt grundläggande 

feminina och maskulina rörelsenormer som baserades på tidigare undersökningar och 

forskningsresultat. Respondenter bedömde om rörelserna de såg uppfattades feminina 

eller maskulina och sedan gissade personerna om rörelsen de såg tillhör en man eller 

kvinna. Undersökningen utforskar sambandet mellan hur enkla instruktioner en 

skådespelare behöver för att rörelsen som personen skapat trovärdigt ska uppfattas 

tillhöra sitt motsatta kön, om ens möjligt. 

Om feminina och maskulina rörelser till största del ska bero på de rörelser jag 

instruerar kommer det vara viktigt att bevisa att det är just dessa rörelser som är 

viktiga för att de ska tolkas som feminina och maskulina. I undersökningen utfördes 

även ett experiment där skådespelarna instruerats att kraftigt reducera de rörelser som 

annars instruerats för feminin och maskulin gång med mål att respondenterna ska 

uppfatta rörelsen som androgyn. 

2.1 Gång och cykler 

Gång i denna rapport betyder de lokomotiva rörelsemönster ur normala förhållanden 

hos människor och djur. Jag kommer i mitt arbete lyfta fram gång som den aktivitet vi 

människor gör när vi promenerar under helt normala omständigheter, så som lugn och 

ohotad sinnestämning och effektiv låg energiförbränning vid rörelse på plan mark. En 

gång innebär att vi tar steg efter steg och repeterar denna process. En cykel betyder i 

denna rapport att någonting upprepar sig utan oregelbunden variation. 

2.1.1 Fundamental gångcykel 

Richard Williams skriver i sin bok The Animators Survival Kit,  

”Walking is a process of falling over and catching yourself just in time. We try to 

keep from falling over as we move forward. If we don’t put our foot down, we’ll fall 

flat on our face. We’re going through a series of controlled falls”. (Williams 2001, s. 

102). 

För att förstå hur en gångcykel är uppbyggd så tillämpar jag ett stycke från kapitlet 

Walks ur boken Animators Survival Kit. När vi går är det viktigt att vi är så 

energisparsamma som möjligt, Williams (2001) beskriver en del viktiga detaljer om 

gång: 
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 I upprätt läge och under rörelse är det viktigt att hålla balansen för att inte ramla 

omkull. Armarnas gungningar motverkar obalans genom att röra sig koordinerat till 

det motsatta benet. När vi tar emot kroppen med benet i ett steg frigör vi energi och 

sjunker i höjdled, gravitationen sköter det mesta vid den här punkten. Vi skapar oss en 

låg energiförbrukning genom att inte lyfta fötterna mer än nödvändigt i varje steg och 

när vi når den högsta punkten i vår gång minskar hastigheten något och vi lagrar 

potentiell energi. Innan vi ska ta emot vår kropp med ett ben så landar vi med hälen 

först för ett mjukare nedslag. 

Men som Williams (2001) påpekar så finns det inte två människor i världen som går 

identiskt. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke då det uppenbarligen inte finns 

mallar för alla gångstilar eftersom vi utstrålar mängder av information när vi går. Som 

så många andra animatörer har han ett system som bryter ner gångcykeln i segment, 

vilket gör den mer övergriplig. Han visar hur man skapar en så kallad, normal 

gångcykel från början till slut med iterationer där de viktigaste nyckelposerna hos en 

människa i gång lyfts fram för att göra de möjligt för animatören att se helheten i 

rörelsen framför sig. 

Contact-Pose betyder att foten precis fått kontakt mot underlaget. Efter denna pose 

börjar kroppens vikt att fördelas nedåt. 

Down-Pose betyder att kroppen nått sin lägsta punkt och benen absorberar den energi 

som började genereras vid Contact-pose. 

Pass-Pose utgör steget emellan Down-Pose och Up-Pose och här är benet som har 

kontakt med marken rakt vilket gör att kroppen höjs något. Efter Pass-Pose börjar 

kroppen vikt att fördelas uppåt. 

Up-Pose är den högsta punkt som kroppen når och här skjuter tårna ifrån och sätter 

kroppen i sitt mest fallande tillstånd innan vi tar emot oss i Contact-Pose för att inte 

ramla på näsan. 

 

Figur 1: Viktiga gång-poser ur the Animators Survival Kit 

2.1.2 Biologisk rörelse 

Vi har länge tolkat biologisk rörelse som ett fenomen, Troje (2007) kategoriserade in 

vår uppfattning om biologisk rörelse i 4 olika steg. Jag kommer inte gå in på alla steg 

men de sträcker sig från när vi först känner närvaron av en annan levande varelse
1
 till 

då vi bearbetar information om varelsens kön, intention, ålder. Det fjärde steget i 

                                                 
1 Är det exempelvis en människa eller en tiger som rörelsen tillhör? 
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denna modell kallar han för stiluppskattning och de handlar om när vi väl har 

konstaterat rörelsens ursprung och natur så kan vi med hjälp av rörelsen som en källa 

för information exempelvis avgöra kön, känslor, ålder och intentioner hos den 

påträffade agenten. Min undersökning och arbete kommer falla direkt under det fjärde 

steget i Troje’s modell, eftersom det inte är intressant för min undersökning att ta reda 

på ursprunget till rörelsen eftersom deltagarna i experimentet kommer på förhand bli 

informerade att rörelsen tillhör en människa. 

2.2 Point-light 

Gunnar Johansson (1973) utförde ett antal experiment som gick ut på att fästa lampor 

på människans mest strategiska leder på kroppen. Han släckte ner i rummet så att 

endast ljuspunkterna från lamporna syntes. Med denna metod lyckades han utesluta 

all annan icke-kinetisk information bortsett från de synliga ljuspunkterna. Han 

filmade modellen i rörelse och visade sedan klippen för respondenter som omedelbart 

kunde identifiera att punkternas rörelse på skärmen stämde överens med de rörelser vi 

uppfattar hos människor. 

2.2.1 Motion capture 

På senare tid har nya tekniker inom point-light metoden utarbetats. Tekniken som 

ligger nära point-light i sin utformining heter motion capture och har samma 

grundläggande princip som point-light eftersom de båda teknikerna använder punkter 

i relation till rörelse. Motion capture har utmärkta förutsättningar för analys av data 

eftersom informationen är elektronisk och därmed lättöverskådlig. Med denna teknik 

kan man exempelvis mäta punkternas exakta position, hastighet och avstånd från 

varandra i 3d rymden. Med andra ord kan man väldigt exakt spela in och bearbeta en 

gående människas gång och göra den elektronisk. 

2.2.2 Tidigare forskning 

Efter det att Johansson (1973) använde ljuspunkter för att påvisa att det går att utvinna 

kinetisk rörelsedata från människor satte fler experiment igång som baserades på 

samma princip. Idag vet vi att vår biologiska rörelseuppfattning inte bara kan känna 

av en annan persons närvaro utan även vilket kön rörelsen uppskattas tillhöra Barclay, 

Cutting & Kozlowski, (1978), emotionella attribut Dittrich, Troscianko, Lea & 

Morgan (1996) och igenkännandet av egen samt kamraters gångstilar Jokisch, Duam 

& Troje, (2006). 

2.2.3 Feminint och Maskulint 

Hur vi går beror till stor del på hur vi är biologiskt byggda men det kan också bero på 

att vi växt in och anpassat oss efter sociala och kulturella inlärda mönster och normer. 

Rörelse kan även vara något som vi lär av och växer in i. Enligt Butler. J (1986), så är 

det exempelvis en stor skillnad på att vara kvinna och kvinnlig eftersom det 

förstnämnda handlar om vår biologiska struktur medan kvinnlig betyder hur vi 

förväntas vara eller väljer att vara i vårt samhälle, hon menar att genus och att vara 

kvinnlig är något onaturligt eftersom det är konstruerat. Min undersökning kommer 

till stor del handla om biologiska skillnader och olikheter mellan män och kvinnor 

men jag vill även uppmana att vår uppfattning till stor del även styrs av förväntningar 

och skapade mönster för hur en feminin eller maskulin rörelse ska se ut. 

Män och kvinnor går olika och Kozlowski och Cutting (1977) demonstrerade styrkan 

bakom detta argument i ett experiment att respondenter kunde bedöma till vilket kön 
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rörelsen tillhörde utifrån att iaktta den biologiska rörelsen som endast generats från 

våra enskilda kroppsdelar så som armar och ben. Trots få referenser att utgå från 

kunde respondenterna i experimentet gissa rätt på könet. För att underlätta 

identifieringen av den maskulina och feminina gångcykeln har jag delat in 

människokroppen i olika segment och behandlat dessa var och en för sig. Jag påstår 

inte att indelning är utan konsekvens för hur vi uppfattar människokroppens rörelse 

och dess genusaspekter. Alla delar på kroppen influerar andra områden men det jag 

vill antyda är att de finns nyckelrörelser i våra lemmar som är kopplade till vår 

uppfattning av genus i gångcykler, dessa rörelser blir mer överskådliga om vi först 

hanterar dessa som separata områden. 

Höfter och axlar: Enligt Barclay, Cutting och Kozlowski (1978) så visade det sig att 

när point-light bollar var fästa vid axlar och höfter på en människa i rörelse så hade 

respondenterna lättare att identifiera kön. Det är dessutom intressant att när point-light 

fotgängare presenterades uppochner inför respondenterna fick de intrycket av att män 

gick som kvinnor och kvinnor som män. Sambandet kan kopplas till att rörelsen i 

höften på kvinnor är större än den hos män, vilket får oss att misstolka rörelsen i 

höften hos kvinnor som rörelsen i mäns axlar, samt att rörelsen i mäns axlar som 

höftrörelsen hos kvinnor. Rörelsen i axlar och höfter, enligt Cutting, Proffitt och 

Kozlowski (1978) visar stor betydelse för vår uppfattning av genus i gångcykler, det 

är biologiskt att kvinnor generellt har något bredare höfter medan män generellt har 

bredare axlar. Om man utgår från ryggradens böjning är rotationen hos män och 

kvinnor närmast densamma, men eftersom män i regel är bredare över axlarna medför 

det även en större rörelse i det området och kvinnor svajar mer med höften eftersom 

den är bredare hos män. 

Armar: Armar har en stor betydelse för vår balans eftersom den fungerar som en 

motvikt när vi fördelar kroppsvikten i varje fotsteg. Förutom fysiska attribut vet vi 

även att armarnas gungning har stor inverkan på vår uppfattning av genus. Under ett 

experiment som utfördes av Cutting, Proffitt, och Kozlowski (1978) med fyra 

fotgängare med armarna tryckta mot sidorna av kroppen eller med händerna i fickorna 

så kunde respondenterna inte tydligt identifiera personernas genus, inte heller när de 

instruerades att använda mycket överdrivna armgungningar så var könsuppfattningen 

tillräckligt tydlig. De kom fram till att om man jämför mot normala armgungningar, 

där respondenternas korrekta bedömning av genus ligger på ungefär 65 % så 

renderade de icke-normala armgungningarna resultat nära slumpnivå. Andra attribut 

som förknippas med feminina och maskulina gångcykler visas i Figur 2 där stillbilden 

visar en överdriven representation av genus. Vi kan se att armbågarna vinklas in mot 

kroppen på den feminina illustrationen och utåt i den maskulina. Detta är de extrema 

rörelserna ur applikationen BioMotionLab 1.8, Troje (2002), som är en samling data 

som utvunnits från manliga och kvinnliga motion capture fotgängare. Den hjälper oss 

att tyda de stereotypiska kvinno- och mansrörelsen i samband med rörelse. 

Ben: Med endast benens punkter synliga i en point-light scen visar en undersökning 

gjord av Cutting, Proffitt och Kozlowski (1978) att respondenterna med stor säkerhet 

kunde avgöra om de tillhörde en kvinna eller man. Till och med när den enda synliga 

punkten var den vid vristen, så låg respondenternas bedömning av genus något över 

slumpnivå. Testerna visar att vi är mycket säkra på att se feminina och maskulina 

rörelser trots att vi tilldelas lite information att titta på. Troje (2008) beskriver att den 

vertikala rörelsen i höfterna i jämförelse till knäna och fötterna hos män och kvinnor 

är olika, speciellt i de överdrivna animationerna i applikationen BioMotionLab. Troje 

skriver: 
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“Particularly in the exaggerated animations, it can be seen that the vertical 

movement of the hips is in counter phase with the vertical motion of knee and foot of 

the ipsilateral leg in women, while the hip moves almost in phase with the ipsilateral 

leg in men.” (Troje, 2008, S. 323.) 

Detta betyder att män tenderar att ta med sig benet uppåt då höften på samma sida rör 

sig uppåt, och när benet rör sig nedåt rör sig höften på samma sida också nedåt. På 

kvinnor finner man att när höften rör sig vertikalt så rör sig knäet och foten på 

kroppens motsatta sida i vertikalt samspel. Det kan spekuleras i att detta kan vara en 

av anledningarna till att den stereotypiska maskulina gångcykeln framifrån tiltar mer 

från sida till sida, vilket ger den sin karaktäristiska burdusa framförhållning, i 

jämförelse till den stereotypiska feminina gångcykeln som har tendensen till att jämna 

ut rörelsen i överkroppen vilket får den att se mer varsam ut. Som en notis till detta 

kan nämnas att i en undersökning utförd av Brooks A, Schouten B, Troje N.F., 

Verfaillie K, Blanke O, Zwan S. (2008), visade det sig att när point-light fotgängare 

presenterade ur ortografisk projektion framifrån (eller bakifrån) fick respondenterna 

intrycket av att den maskulina gångcykeln gick mot betraktaren medan feminina 

gångcykler gav intrycket av att gå bort från betraktaren. Det kan spekuleras i att 

kvinnor har tendensen till försiktighet eller flykt då den biologiska rörelsen uppskattas 

röra sig bort från betraktaren medan männens biologiska rörelse tenderar till 

framförhållning eller jakt då rörelsen uppskattas röra sig mot betraktaren. Även 

Williams (2001) nämner att feminina gångstilar tenderar till skydd medan maskulina 

inte gör det. 

 

Figur 2: En stillbild tagen framifrån på point-light kroppar med referenslinjer ur applikationen 

BioMotionLab 1.8. Bilden illustrerar extremerna av feminina och maskulina gångcykler i rörelse. (Till 

vänster mycket feminin och till höger mycket maskulin).  

Övrigt: Enligt Johansson (1973) så behöver betraktarna något längre dynamisk 

stimuli än 2.6 sekunder för att möjligen bedöma att det är mänskliga fotgängare han 

eller hon tittar på med point-light metoden, denna tid motsvarar ungefär två hela 

fotsteg. Kompletterande forskning gjordes av Cutting, Barclay, och Kozlowski, 

(1978) som redovisade i sin undersökning att det behövs ungefär 4.4 sekunders 

dynamisk visningstid för en betraktare att bedöma könet på en fotgängare. 



 

7 

2.3 Begränsningar 

I detta arbete kommer jag använda mig av rörelseinformation med så lite influens av 

yttre faktorer som möjligt, det utesluter exempelvis utseende och kroppstyper. Jag 

använde mig av point-light som är en metod som i stor utsträckning utesluter dessa 

influenser. Fysiska attribut så som utseende och kroppsformer hos människor kan till 

stor del påverka uppfattningen av rörelsens könstillhörighet och för att undvika att 

dessa attribut påverkar undersökningsresultatet negativt, därför använde jag endast 

point-light som källa för information och metod.  

Ur globala aspekter begränsar jag arbetet till gångarter ur de västländska normerna 

eftersom fakta jag utgått från mestadels baseras på amerikanska eller brittiska 

människorörelser och studier. På grund av brist av information från österländska 

studier och de språkliga barriärerna så utesluter jag de österländska gångarterna hos 

människor fastän jag är medveten om att det möjligen finns potentiell fakta som kan 

stärka sambanden och skillnaderna mellan feminina och maskulina gångcykler. 

Mitt mål med rapporten är inte att bedöma vad som exakt är de feminina och 

maskulina attribut i gångcykler hos människor eftersom det inte finns två människor 

som tolkar mänsklig rörelse identiskt. Jag koncentrerar mig istället på vad som kan 

uppfattas som feminint och maskulint med hjälp av undersökningsresultat från 

tidigare forskning och med hjälp av respondenternas resultat från den egna 

undersökningen. 

Jag begränsar min undersökning till det fjärde steget i Troje's (2008) modell som 

innefattar att den iakttagna rörelsen fungerar som en källa för information då vi 

exempelvis ska avgöra agentens kön, genus eller intentioner. 

Jag vill passa på att nämna att arbetet inte sträcker sig längre än analysen av rörelse 

skapad av existerande människor. Alla fiktiva rörelser och hur dessa uppfattas och 

definieras ligger inte inom mitt arbetsområde och är därför uteslutet. 
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3. Problemformulering 

Inom animation är det ibland kritiskt att en karaktär porträtteras som antingen en man 

eller en kvinna eftersom vi vill att karaktären ska uppfattas som fullt trovärdig sina 

mål och beslut, då är det viktigt för exempelvis en animatör att veta vilka 

grundläggande rörelser som kan få åskådarna att identifiera en rörelse som antingen 

man eller en kvinna. När vi ser en person i rörelse bearbetar vi som respondenter 

mängder av information om personens handlingar, intentioner och känslor. Små 

variationer i rörelser hos en fotgängare i exempelvis armens pendling eller höftens 

vertikala rörelse kan innebära att vi tolkar en person på ett annorlunda sätt. Vad är det 

man ska överdriva i en feminin och maskulin gångcykel för att lyfta fram och 

förstärka dess attribut? Fram tills idag har vi ungefär 30 års forskning bakom oss som 

använder point-light som mätinstrument för mänsklig biologisk rörelse. Mycket har 

dokumenterats om genus och många faktorer har hittats som definierar oss som 

maskulina och feminina fotgängare. Meningen med mitt experiment är att ta reda på 

om respondenter lyckas bedöma om en fotgängares biologiska rörelse tillhör en man 

eller och kvinna trots att fotgängarna blivit instruerade att gå som sitt motsatta kön. 

Det som kommer poängteras i min undersökning är om det går att få respondenter, i 

form av en testgrupp, att missta män för kvinnor och kvinnor för män. Om det är fallet 

så stärker det de fakta att de inövade instruktionerna som skådespelarna fått ger 

tillräckligt trovärdiga maskulina och feminina gångstilar för att misstas för rörelser 

tillhörande ett kön som det i själva verket inte gör. Fotgängarna har blivit instruerade 

att utefter tydliga stereotypiska normer gå som sitt eget och sitt motsatta kön. Utöver 

detta så har fotgängarna kraftigt eller helt reducera alla de tidigare instruerade rörelser 

för att utforska om fotgängaren uppfattas som könsneutral, eller androgyn. Om detta 

är fallet så tyder det på att de nedtonade rörelserna är ytterst nödvändiga för vår 

identifiering av maskulina och feminina rörelser i gång hos människor. 

Meningen är inte att jag ska finna alla rörelser som definierar feminin och maskulin 

gång, min uppgift är att lyfta fram noggrant utvalda rörelser som är väsentliga för att 

en rörelse ska vara tillräckligt trovärdig för att uppfattas feminin eller maskulin. I 

bästa fall ska rörelserna få majoriteten av respondenterna att fullständigt tro på att de 

feminina rörelserna tillhör en kvinna fast den egentligen tillhör en man och vice versa. 

3.1 Frågeställning 

Hur uppfattas maskulin och feminin gång när de utförs av män respektive kvinnor? 

Uppfattas extremt reducerad rörelse i armar, höfter, rotation i axlar och vridning i 

överkropp som androgynt i vanlig gång hos människor?  

3.2 Metodbeskrivning 

Två skådespelare iklädd motion capture dräkt
2
 spelades in med ett motion capture 

system medans de gick över en upptagningsyta. De manliga och kvinnliga fotgängare 

skapade tre olika gångcykler var, en som tydligt går som sitt eget kön, den andra som 

tydligt går som sitt motsatta kön och den tredje som instrueras att kraftigt tona ner de 

tidigare instruerade rörelserna. Point-light data spelades in från fotgängarnas rörelser 

och konverteras till point-light gångcykler som sedan presenteras som filmklipp inför 

respondenter, bestående av frivilliga studenter på Högskolan i Skövde. Deras ålder 

                                                 
2 Svart heldräkt med ljusreflekterande bollar fästa vid strategiska leder på kroppen. 
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varierade mellan 20 – 30 år. Målgruppen i detta fall är inte av större relevans eftersom 

studenter som vilken annan målgrupp i åldern 20 – 30 lämpar sig väl för identifiering 

av manliga och kvinnliga biologiska rörelser då jag anser att det är vanligt för de 

flesta människor i och utanför den valda målgruppen att vardagligt visuellt identifiera 

gångcykler hos andra människor. Med hjälp av enkäter ska deltagarna i 

respondenterna individuellt besvara om rörelserna de ser på monitorn framför sig 

uppfattas som maskulin eller feminin på en skala från 1 till 10.
3
  Den andra frågan 

besvarade respondenterna genom att ringa in om de tror att rörelsen de sett framför sig 

tillhör en man eller en kvinna. Visningen av ett filmklipp varade i ungefär 8 sekunder 

som är väl inom rekommenderad dynamisk stimuli. Jag utgår från tiden 4,4 sekunder 

som respondenterna i Cutting, Barclay och Kozlowski (1978) experiment visade sig 

vara det ungefärliga minimum för att vi möjligen ska hinna bedöma könet hos en 

point-light fotgängare. Mellan varje visat filmklipp fick respondenterna en paus som 

tillät dem att i lugn och ro fylla i sina enkäter tills alla var klara. 

Jag är medveten om att det finns vissa risker med att använda enkäter (Bryman, 2002) 

som mätinstrument då det skulle kunna påverka undersökningsresultatet negativt, som 

exempelvis att det är viktigt att instruktionerna är enkla att förstå. För att minimera att 

svaren blir korrupta eller missvisande så kommer enkäten ha en tydlig presentation 

och slutna frågor som är enkla att förstå. Varför jag valde slutna frågor framför öppna 

frågor var för att det främst skulle vara lättare att få fler respondenter att ställa upp på 

undersökningen eftersom slutna frågor i mitt fall inte tog lång tid att besvara. En 

mycket stor fördel med öppna frågor och intervjuer är att en rörelse och hur den 

uppfattas skulle bli mer övergriplig eftersom det skulle utgå från de deltagarnas 

individuella tolkningar. Det hade hjälp mig förstå rörelser ur en mer subjektiv 

synvinkel och det hade kunnat knytas an till att rörelse inte bara är biologisk utan 

även konstruerad. 

En skala från 1 till 10 samt en fråga vars utfall antingen är man eller kvinna. 

Enkäterna delades ut strax före visningen av gångcyklerna och respondenterna fick en 

liten paus mellan varje filmklipp för att de ska ha tid att fylla i sina formulär. Metoden 

valde jag för att respondenterna inte ska glömma vad de tittade på eller blanda ihop i 

vilken ordning rörelserna presenterades. 

                                                 
3 Ett på skalan representerar en mycket maskulin rörelse och tio representerar en mycket feminin 

rörelse. Medelvärdet (5,5) betyder att rörelsen uppfattas som varken feminint eller maskulint. Se figur 5 

– 10. 
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4. Genomförande 

För att kunna utvinna mätbara data ur min undersökning så lät jag en manlig och en 

kvinnlig skådespelare läsa skriftliga instruktioner som baseras på information från 

stycket 2.2.3. Instruktionerna förmedlade hur skådespelarna skulle gå feminint, 

maskulint och androgynt med punktlistade beskrivningar under varje kategori vad 

som utmärker en rörelse som förknippas med antingen feminina, maskulina eller 

androgyna gångarter. Rörelserna inspelade på detta sätt blev i sin tur filmklipp som 

visades inför respondenter som svarade på en enkät om hur de uppfattade dessa 

rörelser. Enkäten är ligger för grund för de mätbara data jag samlat in. 

4.1 Praktiska arbetet 

I beskrivningen av den maskulina rörelsen i instruktionerna stod det att skådespelarna 

skulle tänka mycket på rörelsen i överkropp och axlarna medan den feminina rörelsen 

istället skulle utgå från höfterna. Som jag tidigare nämnt i texten så kan respondenter 

med stor säkerhet bedöma kön utifrån att titta på få referenser som när punkter endast 

är fästa vid axlar och höfter. Skådespelarna fick öva några gånger på att gå som sitt 

eget och sitt motsatta kön för att tillslut känna sig bekväm med rörelserna.  

Armarna är viktiga att porträttera eftersom jag nämnt tidigare att Cutting, Proffitt, och 

Kozlowski (1978) utförde ett experiment då fotgängarna instruerades att låta armar 

vara tryckta mot sidan av kroppen när de gick, vilket gjorde att betraktarna visade stor 

osäkerhet när de skulle könsbestämmas. Armbågarna hos mina skådespelare skulle 

riktas utåt från kroppen hos den maskulina gången och riktas inåt kroppen hos den 

feminina gången. För att återkoppla till skydd kontra framförhållning hos maskulin 

och feminin gång så visade en undersökning av Brooks A, Schouten B, Troje N.F., 

Verfaillie K, Blanke O, Zwan S. (2008), konstaterade att med respondenterna 

uppfattade maskulin point-light gång som att rörelsen kom emot betraktaren och 

feminin gång gick ifrån betraktaren. Siluetten hos en människa kan förstärka den 

uppfattningen genom att antingen göra sig större eller mindre. Armarna hjälper till att 

förstärka hur siluetten av kroppen ska presenteras, ju närmare armarna förhåller sig 

till torso ju mindre blir siluetten och ju längre ifrån armarna förhåller sig till kroppen 

desto större blir den. Detta vilket kan återge en bild av att siluetten framställas som 

hotfull när den förstoras och som elegant och försiktig när den är mindre. 

Instruktionerna påvisade att armbågarna i den feminina rörelsen skulle riktas in mot 

kroppen i och armbågarna hos den maskulina skulle riktas ut från kroppen. 

Kroppen och dess generella rörelse beskrev jag i instruktionerna till skådespelarna 

som att den maskulina gången skulle tilta kroppen något fram och tillbaka medan den 

feminina skulle baseras stabilitet och jämnhet. Efter att jag betraktat Biomotion Labs
4
 

animationer såg jag att det var mycket tydligt att den extrema maskulina gången 

visade en vickande rörelse i sidled framifrån vilket inte kunde hittas i den feminina 

rörelsen som istället balanserade ut överkroppen genom att rotera höften i samspel till 

varje steg. I skådespelarnas instruktioner skrev jag därför att den maskulina rörelsen 

ska innehålla tiltande rörelse kroppen vid varje steg och stabil och jämn rörelse i 

kroppen i den feminina gången.  

Den androgyna instruktionen förklarades enkelt med att kraftigt tona ner alla rörelser 

från de maskulin och feminina beskrivningarna. 

                                                 
4 Se figur 4 
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Figur 3: Här är en bild från filmklippet ”Feminin Man”. Observera att armbågarna är mer inåtvinklade 

kroppen än i Maskulin kvinna. Skådespelaren arbetade mycket med rotationen i höften. 

  

Figur 4: Här är en bild från klippet ”Maskulin Kvinna”. Observera att armarna går utåt från kroppen 

mer än i Feminin Man. Kroppen tilltar något åt det håll som skådespelerskan i det här fallet vilar benet 

på. Det var tydligt att hon vill göra sig så stor som möjligt när hon gick. 

För att minimera missvisningar och felaktigheter i skådespelarnas utövning så 

försökte jag skriva få och enkla instruktioner som möjligt utan att nödvändigtvis 

utesluta viktiga detaljer som skulle kunna hämma eller förstöra produkten. 

Beskrivningarna är korta och enkla för att det inte skulle bli för mycket för 

skådespelarna att minnas och hantera under ett tillfälle. 

Till min undersökning deltog 32 respondenter i en fältstudie där deltagarna fick sitta i 

små grupper bestående av 2 – 5 personer och varje deltagare tilldelades ett 

frågeformulär innan visningen av filmklippen. Anledningen till att jag inte hade alla 

respondenter under en och samma visning var för att jag ansåg att kunde bli onödigt 

mycket mer förberedelser och struktur för en enda stor visning med alla personer 

eftersom jag valt fältstudie. Jag tror inte resultatet hade fått stora förändringar om jag 

valt en stor visning istället för min valda metod av små grupper, möjligen om 

respondenterna fått en gruppmentalitet när de utvärderade rörelserna och att 

uppfattningen av de visade filmklippen skulle influeras på en högre nivå. Större 

diskussioner och debatter emellan respondenterna till exempel. 

4.1.1 Motion-capture skådespelarna 

Motion capture skådespelarna är en viktig del av min undersökning eftersom deras 

rörelser lägger grunden för arbetet. Respondenternas uppfattning av rörelserna gjorde 

det möjligt för mig att analysera och göra mätbar data. I mitt arbete valde jag att 

arbeta med en man och en kvinna i åldrarna 21 – 25 med viss skådespelarerfarenhet. 
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Med viss skådespelarerfarenhet menar jag att personerna i fråga inte känner sig 

obekväma eller har något emot att uttrycka rörelser med kroppen. 

4.1.2 Inspelning av motion capture 

Jag spelade in rörelserna med hjälp av tolv kameror placerade i en kvadratisk 

uppsättning där de riktas mot ett upptagningsområde som täcker ungefär 4m x 2,5m x 

4m, vilket motsvarar ungefär 4 – 5 människosteg om en vuxen person går diagonalt 

över upptagningsytan. Jag valde att låta skådespelarna gå från ena hörnet av 

kamerornas upptagningsyta till det motsatta hörnet när jag spelade in rörelserna. 

Metoden jag föredragit är löpband då de hade gynnat både den utvunna datan och 

skådespelarnas insats. Om skådespelarna hade gått på ett löpband hade de själva 

kunnat ställa in hastigheten och därmed blivit mer bekvämma i sin situation eftersom 

de då skulle kunnat reglera instrumenten som bäst passar dem. Jag haft möjlighet att 

börja spela in rörelser utan skådespelarnas vetskap vilket skulle kunna resulterat i mer 

trovärdigt produkt. Varför jag inte valde löpband framför min valda metod är för att 

jag hade få resurser och tidsbrist att införskaffa ett löpband. Problemet med detta är 

att i motsats till löpbandet så kommer skådespelarna aldrig känna sig fullständigt 

bekväma då motion capture rummets storlek är mycket begränsande för naturlig gång. 

Det är sex stycken rörelser jag valde att spela in och dessa blev sedan filmklipp som 

visats inför respondenter. Filmklippen döpte jag till Maskulin Man (MM) och 

Maskulin Kvinna (MK) och dessa rörelser försöker jag framställa som maskulina. 

Sedan producerades även filmklippen Feminin Kvinna (FK) och Feminin Man (FM) 

in som båda ska framställas som feminina. Slutligen så spelades filmklippen 

Androgyn Man (AM) och Androgyn Kvinna (AK) in med målet att framställas som 

androgyna. Som namnen på filmklippen indikerar så är det först vilket typ av rörelse 

som ska framställas, (feminin, maskulin eller androgyn) följt av könet på 

skådespelaren som rörelsen tillhör. 

4.1.3 Bearbetning av point-light 

Mjukvaror jag valt att arbeta med valde jag på grund av att de fanns tillgängliga på 

min studieplats på Högskolan i Skövde och av tidsinsparande och ekonomiska 

anledningar så har jag valt att arbeta med dessa på grund av tillgängligheten. Arena är 

programmet jag använt när jag spelat in den råa punkt datan för motion capture. 

Autodesk Motion Builder och Maya 2009 är två program som båda hanterar 3d och 

dessa använde jag för att editera rådatan och för att exportera från formatet som Arena 

använder. Slutligen har jag använt mig av Adobe After Effects för att sammanställa 

och rendera ut alla filmklipp som respondenterna tittat på. 

Ett problem jag stötte på var proportioner hos motion capture skådespelarna, med 

andra ord, genom att betrakta prickarnas avstånd från varandra kan man avgöra om 

punkterna sitter på en man eller kvinna när de rör sig. Detta är inte bra för min 

undersökning eftersom respondenterna enbart ska koncentrera sig på själva rörelsen 

och inte avstånd mellan punkter. Om respondenterna endast ska kunna iaktta själva 

rörelsen så är det kritiskt att bedömning av all annat icke-kinetisk information 

minimeras. Problemet åtgärdade jag genom att jag hittade en man och en kvinna med 

ungefärlig längd vilket inte ger så stora felmarginaler om jag modifierar prickarnas 

position i efterhand. Efter att rörelsen spelats in så flyttade jag punkterna manuellt så 

att den manliga och kvinnliga skådespelaren delar prickarnas avstånd från varandra. 

Proportionerna hos mannen och kvinnan försökte jag få identiska och jag utvidgade 

exempelvis kvinnans axelbredd samtidigt som jag drog ihop mannens axelbredd för 
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att de skulle mötas på ett medelvärde. Detta gjorde jag för att inte punkterna ska få 

proportionerna från enkom en man eller enkom en kvinna. Nackdelen med att 

modifiera data på detta sätt är att om stora ändringar sker kan animationen bli felaktig 

och skapa stor osäkerhet hos respondenterna som ska betrakta klippen senare. Jag vill 

fortfarande att animationerna inte ska se onaturliga ut. Jag har därför valt att modifiera 

punkterna till ett minimum men jag anser denna process nödvändig för att få ett mer 

pålitligt resultat från respondenterna. 

Jag har valt att visa mina punkter ur en orthografisk vy framifrån för att utesluta att 

åskådargrupper kan bedöma rörelser genom att leta efter andra faktorer som inte har 

att göra med själva rörelsen som exempelvis djup, volym och hur långt point-light 

klustret har förflyttat sig i världen. Meningen är att rörelsen ska uppfattas som att de 

går på stället. 

Det som i slutänden producerades är sex filmklipp där varje klipp har en speltid på 8 

sekunder. Filmklippen är inspelade från en man och en kvinna och de båda agerar 

feminin, maskulin och androgyn gång. Två av klippen visar feminin gång, två av 

klippen visar på maskulin gång och slutligen visar två klipp androgyn gång. 

4.2 Genomförda mätningar 

Jag lät 32 respondenter svara på en enkät. Bland respondenterna så var 24 (75 %) av 

dem män och 8 (25 %) av dem kvinnor. Enkäten är uppdelad i tre delar varav den 

första delen frågar till vilket kön respondenten tillhör, den andra delen får 

respondenterna på en skala gradera rörelsen från mycket maskulin (1) till mycket 

feminin (10). Mittenvärdet i enkäten (5,5) uppfattas som androgynt. I del 3 fick 

respondenterna bedöma till vilket kön rörelsen de sett tillhör, om det är en man eller 

en kvinna.  

Det är fyra av de deltagande männen som inte svarade på Fråga 3. De utesluts inte ur 

undersökningen eftersom de svarat på alla de andra frågorna. De tillhör dessutom en 

minoritet av deltagargruppen och deras svar kan inte ändra slutresultatet drastiskt. 

4.3 Analys av mätningar 

För att förtydliga analysen angående fråga två i frågeformuläret som delades ut till 

respondenterna så fungerar det som följer: Respondenterna besvarade frågan genom 

att ringa in en siffra från 1 till 10. Ett (1) representerar att filmklippet de såg framför 

sig uppfattades som mycket maskulin och tio (10) representerade att rörelsen 

uppfattades som mycket feminin. Mittenvärdet (5,5) betyder därmed att rörelsen 

uppfattades som varken feminin eller maskulin. Respondenternas svar har blivit 

sammanställt i sex olika grafer
5
 där höjdled betyder antalet deltagande representanter 

och sidled betyder uppfattningen av filmklippet. Den blå linjen summerar svaren från 

de manliga respondenterna. Den röda linjen summerar svaren från de kvinnliga 

respondenterna och den streckade linjen är summan av alla svaren sammanlagt. 

4.3.1 Maskulin man och kvinna 

Filmklippet MM uppfattades som mer maskulin än feminin
6
 med ett medelvärde på 4. 

För att förtydliga detta så kan det här nämnas att 26 av 32 av respondenterna svarade 

på fråga två inom 1 till 5 på denna skala som pekar på att uppfattningen väger mer åt 

                                                 
5 Se figur 5 – 7. 

6 Se figur 5. 
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att filmklippet uppfattades som maskulint. Om vi sedan tittar på resultaten från MK
7
 

så ser vi även här att rörelsen uppfattades som mer maskulin än feminin och gav ett 

medelvärde på 2,2 som är uppfattades som avsevärt mycket mer maskulint än 

filmklippet MM. Med andra ord: Den kvinnliga skådespelerskans maskulina gång 

uppfattades som mer maskulin än den manliga skådespelaren gång. Mer vridning i 

överkropp och axlar, armbågar vinklade från kroppen och en generell tiltning i 

kroppen vid gång har övertygat respondenterna att rörelsen är maskulin. 

Av alla respondenter svarade 58% av männen och 100% av kvinnorna att rörelsen i 

filmklippet MM tros tillhöra en man
8
. Av alla respondenterna som tittade på 

filmklippet MK trodde 83% av männen och 100% av kvinnorna att rörelsen tillhörde 

en man
9
. Varför det var en relativt stor osäkerhet i genusuppfattningen av filmklippet 

MM och vad detta kan bero på går jag djupare in på i diskussionen. 

 

Figur 5 Maskulin Man samt Kvinna. Ett (1) på den horisontala skalan representerar att rörelsen 

uppfattas som mycket maskulin och tio (10) representerar att rörelsen uppfattas som mycket 

feminin. Mittenvärdet 5.5 på betyder att rörelsen uppfattades som varken maskulin eller 

feminin. 

4.3.2 Feminin man och kvinna 

Båda filmklippen FM och FK fick respondenternas svar i enkäten att hamna på ett 

medelvärde på 8 i fråga två, detta betyder att rörelserna uppfattades som mycket mera 

feminina än maskulina
10

. Efter att ha sett filmklippet FM har respondenterna svarat 

inom 6 – 10 på fråga två som betyder att respondenterna helt uteslutande uppfattade 

att gången som mer feminin än maskulin till skillnad från filmklippet FK som hade 

                                                 
7 Se ”Maskulin kvinna” i figur 5 

8 Se cirkeldiagrammen i figur 8 

9 Se cirkeldiagrammen i figur 9 

10 Se figur 6 
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något bredare spann från 4 – 10. Detta kan summeras med att den manliga 

skådespelarens feminina gång uppfattades av respondenterna som något mer feminin 

än den kvinnliga skådespelerskans gång. Med armbågarna närmare kroppen, tydlig 

rotation i höfterna och med jämn rörelse i kroppen har skådespelarna övertygat 

respondenterna att gången är feminin. 

79% av männen och 100% av kvinnorna svarade att filmklippet FM tros tillhöra en 

kvinna
11

. Filmklippet FK trodde 83% av männen och 75% av kvinnorna att rörelsen 

tillhörde en kvinna
12

. Det är tydligt i resultaten att båda skådespelarna lyckats med 

porträtteringen av den feminina gången och att respondenterna antog att de båda 

rörelserna tillhörde kvinnor. 

 

Figur 6 Androgyn Man samt Kvinna. Ett (1) på den horisontala skalan representerar att rörelsen 

uppfattas som mycket maskulin och tio (10) representerar att rörelsen uppfattas som mycket 

feminin. Mittenvärdet 5.5 på betyder att rörelsen uppfattades som varken maskulin eller 

feminin. 

4.3.3 Androgyn man och kvinna 

Efter att respondenterna tittat på filmklippet AM och AK kan jag i efterhand 

konstatera att nedtonade rörelser i armar, ben, vridning i överkropp och axlar samt i 

rotation i höfter uppfattas som varken feminint eller maskulint. Om vi tittar på 

graferna Androgyn man och Androgyn kvinna
13

 visade det sig att majoriteten av 

respondenternas svar är koncentrerade inom 4 – 8. Medelvärdet på svaren i fråga två 

låg på 5,8 på filmklippet AM respektive 5,6 på filmklippet AK. Detta betyder att 

rörelserna uppfattades som varken feminin eller maskulin med en minimal dragning åt 

det feminina. Av att döma från respondenternas uppfattning i graferna för filmklippen 

                                                 
11 Se cirkeldiagrammen i figur 10 

12 Se cirkeldiagrammen i figur 11 

13 Se figur 7. 
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AM och AK, kan vi i den förstnämnda se, trots den höga koncentrationen av svaren i 

mitten av grafen, att respondenternas svar har ett mycket stort span (2 – 9). Idealt 

hade varit om respondenterna svarat 5 eller 6 eftersom detta hade legat närmare den 

mest androgyna uppfattningen (5,5). Varför främst filmklippet AM uppfattades som 

både mycket maskulin och mycket feminin av ett fåtal respondenter fördjupar jag mig 

i mer i diskussionen. 

Den antagna könstillhörigheten hos filmklippen AM och AK uppfattades till största 

del tillhöra en kvinna. Av alla respondenter trodde 62% av männen och 75% av 

kvinnorna att rörelsen presenterad i filmklippet AM tillhörde en kvinna i jämförelse 

till att 62% av männen och 63% av kvinnorna trodde att rörelsen i filmklippet AM 

tillhörde en kvinna. I jämförelse till de feminina och maskulina filmklippen 

uppfattades rörelserna här som mer osäkra till vilket kön rörelserna tros tillhöra med 

något mer vikt åt att båda rörelserna AM och AK tillhör en kvinna. 

 

 
Figur 7 Androgyn Man samt Kvinna. Ett (1) på den horisontala skalan representerar att rörelsen 

uppfattas som mycket maskulin och tio (10) representerar att rörelsen uppfattas som mycket 

feminin. Mittenvärdet 5.5 på betyder att rörelsen uppfattades som varken maskulin eller 

feminin. 
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5. Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

Enligt analysen uppfattade respondenterna filmklippen MM och MK som maskulin 

och båda dessa rörelser uppfattade de tillhöra män. Filmklippen FK och FM 

uppfattades båda två som mycket feminina och med båda rörelserna kön troddes 

tillhörande kvinnor. Filmklippen AM samt AK uppfattades som mycket androgyna då 

respondenternas resultat i stor utsträckning visade att rörelserna varken tillhörde en 

man eller en kvinna. De antagna könen på de androgyna filmklippen var mycket 

osäkert men med något mer vikt åt det kvinnliga könet. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att instruktionerna för maskulin, feminin samt 

androgyn gång som skådespelarna övade på i kombination med nödvändiga 

modifieringar i point-light prickarnas position, har fått respondenterna att uppfatta 

rörelserna som feminina, maskulina samt androgyna. Skådespelarna har bevisligen 

lyckats representera sina motsatta köns stereotypiska gång enligt respondenternas 

uppfattning. Det visades att den maskulina kvinnan ansågs mer maskulin än den 

maskulina mannen. 

5.2 Diskussion 

Vi är sociala och nyfikna människor och dagligen stöter vi på maskulina och feminina 

gångarter hos andra människor. Det jag har visat i min undersökning är att gång utan 

icke-kinetiska influenser med maskulina och feminina inslag
14

 vägleder oss att 

könsbeteckna rörelsen vi ser med det intryck vi först får, som i det här fallet, om 

rörelsen vi ser är maskulin tillhör den förmodligen en man och är den feminin tillhör 

den förmodligen en kvinna oavsett till vilket kön rörelsen ursprungligen tillhör. 

Självklart bör man i realistisk scen räkna med andra faktorer när vi bedömer kön hos 

människor, så som utseende och kroppsform men undersökningen riktar inte in sig på 

den uppfattningen. Detta pekar på att gång inte är så biologisk som jag först trodde. 

Det spelar lite roll vem som utför rörelsen eftersom vi inte kan se någon skillnad på 

om rörelsen är utövad av en man eller kvinna, vi bryr oss snarare bara om rörelsen är 

feminin eller maskulin och sedan anpassar vi vårt svar efter det. Kan det vara så att 

feminin och maskulin gång till större del är konstruerad av vårt samhälle och normer 

än att hur vi går beror på våra biologiska förutsättningar? Det är intressant del av 

studien jag hittat och jag kan bara hoppas på att det följs upp på och utvecklas av 

kompletterande studier genom att exempelvis intervjua respondenterna om deras 

tankar och uppfattningar.  

Det är beundransvärt att exempelvis respondenterna gissade att en feminint gående 

man ansågs till lika stor utsträckning vara en kvinna som den feminint gående 

kvinnan. Det var till och med så att den maskulint gående kvinnan ansågs mycket mer 

maskulin än den maskulint gående mannen. Varför trodde endast 58% av 

respondenterna att rörelsen i filmklippet MM tillhörde en man och med ett 

medelvärde på 4 i enkäten? Detta kan bero på att den manliga skådespelaren har en 

kraftig och onaturlig vridning i överkroppen vilket kan ha orsaka att respondenterna 

inte tolkat rörelsen som fullt trovärdig som en maskulin gång. Under några tillfällen 

när klippet MM visades för respondenter så skrockade eller skrattade några av dem. 

Det kan peka på att någonting i gången inte uppfattades som fullt naturlig vilket kan 

                                                 
14 Exempelvis höftrörelse hos kvinnor och axelrörelse hos män. 
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lämna utrymme för att betraktarna börjar tvivla om könstillhörigheten av rörelsen. Jag 

kan även passa på att nämna risken med att låta sina skådespelare läsa enkla och korta 

instruktioner. Skådespelarna som läste instruktionerna kunde lika gärna ha fritolka 

texten och agerar ut efter egna förutsättningar eftersom det inte stod något om 

begränsningar för hur mycket en rörelse fick överdrivas. I instruktionerna nämndes 

det att vridning i överkropp och axlar definieras som maskulint men det nämndes 

ingen begränsning för hur mycket vridning som fick ske som onekligen gett 

skådespelarna utrymme att agera mer överdrivna rörelser. Men det är samtidigt 

intressant att se att resultatet med överdrivna vridningar i överkroppen och axlar inte 

tolkades som mer manligt utan orsakade snarare missförstånd och osäkerhet bland 

respondenterna. 

Filmklippen Androgyn Mans- samt Kvinnas resultat behöver diskuteras eftersom jag 

finner det nödvändigt att redovisa två olika sätt att se det på. Ur en hypotetisk 

synvinkel behövde alla respondenterna svara med 5,5 på fråga två i enkäten för att ett 

uppnå ett absolut androgynt resultat. Men detta går även att vända på. Om istället 

hälften av alla respondenter svarat med ett (mkt maskulint) och den andra hälften 

svarat tio (mkt feminint) hade medelvärdet även här blivit 5,5. Vilket av dessa synsätt 

är mest korrekt för vår uppfattning av rörelse, och vad innebär de? I mitt fall så 

svarade respondenterna på filmklippen AM och AK med tal relativt nära ett medel på 

5,5 vilket bekräftar att rörelsen i uppfattades som varken feminin eller maskulin. Fast 

i exempelvis filmklippet AM svarade två respondenter med två (2) respektive nio (9) 

vilket är en differens på +6. Med andra ord uppfattar två personer samma rörelse 

fullständigt olika. Den ena personen tyckte klippet var mycket maskulint och den 

andra personen tyckte det var mycket feminint. Varför en liten del av respondenterna 

uppfattat samma rörelse så olika kan inte jag svara på men jag kan i efterhand önska 

att jag inom denna del av undersökningen även utfört en mer kvalitativ undersökning 

med intervju frågor istället för slutna frågor som vald metod. Om jag hade valt öppna 

frågor hade jag eventuellt fått en mer detaljerad bild och fått svar på en rad 

genusrelaterade frågor som slutna frågor i det här fallet hade problem med att besvara. 

Hur uppfattas maskulin och feminin gång när de utförs av män respektive kvinnor? 

När feminin eller maskulin point-light gång presenteras inför respondenter tyckte de 

att rörelsen de sett tillhör en man om den är maskulin och en kvinna om den är 

feminin, oavsett till vilket kön rörelsen ursprungligen tillhörde. Det kan alltså 

fastställas här att när feminina och maskulina rörelser med få eller inga influenser från 

icke-kinetiska rörelser utförs av män och kvinnor så har vi svårt att bedöma det 

korrekta ursprungliga kön på gången. Det är intressant att en att den maskulina 

gången utförd av den kvinnliga skådespelerskan uppfattades i större utsträckning 

tillhöra en man än den maskulina mannen. 

Uppfattas extremt reducerad rörelse i armar, höfter, rotation i axlar och vridning i 

överkropp som androgynt i vanlig gång hos människor? En rörelse som kraftigt 

reducerats i en gång som exempelvis armpendling eller rotation i höfter orsakar 

svårigheter av bedömning av korrekt ursprungligt kön. Osäkerheten var större bland 

könstillhörighet av rörelsen vilket kan sammanfattas till att respondenterna inte visste 

om klippet var feminint eller maskulint samt vilket kön rörelsen tillhörde. 

5.3 Framtida arbete 

Hur vi uppfattar feminin och maskulin gång är högst personlig och jag kan ärligt säga 

att det är orimligt att möjligen utforska alla rörelsemönster som definierar maskulina 

och feminina rörelser eftersom det är för många aspekter i en gång som gör den 
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svårtolkad. Med tanke på att rörelser över tid kan utvecklas och byta stil och gör att 

fakta inte är permanent. Det är hur som helst möjligt att utforska möjligheterna att 

dela in feminina och maskulina rörelser i större kategoriseringar och kombinationer. 

Höftrörelser i samband med armbågar vinklade inåt kroppen visar onekligen på 

femininitet samt att en tiltande kroppsrörelse i kombination med armbågar vinklade 

utåt från kroppen kopplas starkt till en maskulin gång. Jag skulle rekommendera att 

vidare forskning skulle inrikta sig mer åt rörelser i relationer till varandra. Dessutom 

kan det vara intressant att utforska gränserna för när rörelser blir överdrivna till 

uppfattningen. Hur mycket rörelse är för mycket eller för lite för att uppfattas som 

feminint eller maskulint?  

Vilka områden kan tänkas ta nytta av fakta som undersökts inom feminin och 

maskulin gång? Animation är det första jag kommer att tänka på. Personligen har jag 

svultit efter fakta som rör typisk gång hos män och kvinnor och det kan vara orsaken 

till att detta arbete blev gjort. Det skulle vara friskt att inte bara utforska gång utan 

även rörelse i stor utsträckning hos människor. Vad kan man hitta i rörelser hos män 

och kvinnor i normala scener och hur kan det hjälpa exempelvis animatörer för att 

framställa mer trovärdiga mänskliga animationer? Vi har kommit en lång bit på vägen 

i forskningen om den mänskliga gången och jag är övertygad att det är minst lika lång 

väg kvar tills vi är klara. 
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Bilagor 

 

Figur 8: Statestik från filmklippet Maskulin Man, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 

 

Figur 9: Statestik från filmklippet Maskulin Kvinna, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 
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Figur 10: Statestik från filmklippet Feminin Man, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 

 

Figur 11: Statestik från filmklippet Feminin Kvinna, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 
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Figur 12: Statestik från filmklippet Androgyn Kvinna, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 

 

Figur 13: Statestik från filmklippet Androgyn Man, maskulin till feminin uppfattning och antagen 

könstillhörighet. 
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Frågeformulär till respondenterna. 

Du är?      MAN:                     KVINNA: 

 

Det kommer visas 6 stycken filmklipp. Mellan varje filmklipp kommer du att få tid att 

ringa in dina svar. Titta noga eftersom varje klipp endast visas under en begränsad tid. 

 Ringa in den siffra som överensstämmer bäst med din uppfattning av rörelsen som 

visats då (1) är mest maskulint och (10) mest feminint.  

 Ringa in det kön du uppskattar att rörelsen du tittat på tillhör. 

 

FILMKLIPP 1   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 

FILMKLIPP 2  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 

FILMKLIPP 3    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 

FILMKLIPP 4    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 

FILMKLIPP 5    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 

FILMKLIPP 6    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Rörelsen tillhör en:                  MAN    /   KVINNA 

 


