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Sammanfattning 

 

Detta arbete ämnar undersöka vilka kroppsdelar som effektivast kommunicerar 

nervositet och blyghet hos en karaktär. Detta för att etablera riktlinjer för en animerare 

så han/hon ska veta vilken kroppsdel som det bör läggas mest tid på under 

produktionen. Detta genomfördes genom en stadig grund i litteratur inom ämnet 

kroppsspråk samt filmmaterial i form av referensmaterial. En karaktär animerades 

med ett kroppsspråk som tyder på ett nervöst samt blygt beteende. Sedan utvärderades 

de olika kroppsdelarna genom en kvalitativ undersökning där det visar sig att ansiktet 

var den kroppsdel kommunicerar den eftersträvande sinnestämningen effektivast. 

Sedan armarna samt händerna, sist benen samt fötterna. Detta resulterar i de riktlinjer 

som arbetet ämnar framställa. 

 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, animering, kroppsspråk, karaktär 
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1 Introduktion 

 

När man arbetar med att gestalta olika sinnesstämningar eller egenskaper hos 

karaktärer i animerade filmer och datorspel så använder man sig oftast av en 

kombination av ansiktsuttryck, tonfall, beteende och kroppsspråk. Detta arbete 

fokuserar på att undersöka hur kroppsspråk kan användas för att förmedla en viss 

egenskap och sinnesstämning hos en karaktär, oberoende av andra visuella eller 

audiella hjälpmedel.  

 

Men varför är det viktigt att ta hänsyn till just kroppsspråket? Grundaren av företaget 

Pixar Animation Studios (2010), John Lasseter, skrev i sin undersökning 1981 om den 

nya tekniken 3d animation. Han menar att tekniken hjälper animatörer att skapa mer 

animation, men också mycket bristande animation på grund av att de inte tar hänsyn 

till grundprinciperna i traditionell 2d animation. Detta resulterar i karaktärer som inte 

är trovärdiga och som är svåra att läsa av vad de känner och tänker (Lasseter, 1981). 

Doron A. Meir menar att detta fortfarande är ett återkommande problem idag. Inte 

bara i animation i film utan även i TV-spel (Meir, 2009). Meir (2009) menar att det 

fokuseras för mycket på de tekniska framstegen inom animation och inte på 

skådespeleriet hos karaktärerna. Han menar att kroppsspråket måste visa på vad 

karaktären känner och tänker (Meir, 2009). Därför kommer detta arbete att inriktas på 

kroppsspråk och hur karaktärens tankar och sinnesstämning kan gestaltas därigenom. 

 

Arbetet avgränsas till två specifika sinnesstämningar; nervös och blyg. Detta på grund 

av att det behövs en större variation av personligheter hos manliga karaktärer inom 

datorspel (Kafai, Heeter, Denner & Sun, 2008). Det vill säga att manliga karaktärer 

ofta gestaltas som självsäkra och starka personligheter medan andra sinnesstämningar 

är ovanliga (Kafai, Heeter, Denner & Y.sun, 2008). Större variation bland manliga 

karaktärer kan även leda till att man når en ny potentiell målgrupp (Kafai, Heeter, 

Denner & Y.sun, 2008). Nervös och blyg är som två olika sinnesstämningar men 

faller så pass nära inpå varandra att en person som utstrålar blyghet även utstrålar 

nervositet, och vise versa. Detta menar Allan Pease (1981). 

 

För att kunna utföra detta arbete krävs en väletablerad grund i hur ickeverbal 

kommunikation upplevs av åskådare. Därför kommer arbetets bakgrundsavsnitt att 

behandla nuvarande teorier och arbeten inom dessa områden. Bakgrundsavsnittet 

kommer också att ta upp de grundprinciper som Lasseter (1981) här ovan diskuterade, 

eftersom dessa är nödvändiga för god animation. Arbetet kommer att avgränsas till en 

specifik sinnesstämning hos en karaktär, nämligen nervös och blyg. Jag kommer att 

identifiera de gester som uppfattas som nervöst och blygt beteende i litteraturen, men 

också i Tim Burtons film Corpse Bride (2005) som direkt referensmaterial. Vad 

arbetet strävar emot att ta reda på är; Vilka kroppsdelar hos en nervös och blyg 

karaktär förmedlar dennes sinnesstämning bäst i dess kroppsspråk? Alltså om man 

bryter ner de olika kroppsdelarna, vilka berättar mest om vad karaktären känner och 

tänker? Detta på grund av att skapa riktlinjer för hur animering av en blyg och nervös 

karaktärs sinnesstämning ska kunna optimeras genom att visa på vilka kroppsdelar 

som det bör läggas mest tid på under produktion. Detta genomfördes genom att 
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animera en karaktär med de gester och rörelser som filmen visar på. Samt de gester 

och rörelser litteraturen tar upp. Utifrån detta skapas fyra filmer med fokus på olika 

kroppsdelar på karaktären, som sedan utvärderas genom en kvalitativ undersökning 

för att se vilka kroppsdelar som gestaltar sinnestämningen mest effektivt.  
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2 Bakgrund 

 

Ernest Adams och Andrew Rollings menar i sin bok Fundamentals of Game Design 

att det är viktigt att datorspel är karaktärsbaserade(Adams & Rollings, 2006). 

Välstrukturerade karaktärer hjälper oss framåt i spelets handling och hjälper oss att 

följa med i hur den utvecklas (a.a. Hela spelstrukturen kretsar ofta kring karaktärer 

(Adams & Rolling). Det finns därför ett stort behov av karaktärsdesign inom 

marknaden för datorspel (Adams & Rolling). Detta arbete kommer att behandla 

karaktärers design endast genom deras kroppsspråk, vilket är viktigt för en animatör 

att ta hänsyn till. 

 

Vad är kroppsspråk? Det finns olika typer av kommunikation mellan människor. 

Ibland räcker inte orden till. När det gäller att förmedla känslor som kärlek, ömhet, 

vrede eller avsky kan istället hela kroppen komma till användning, t.ex. genom 

ansiktsuttryck och gester (Maltén, 1998). Britt Backlund (2006) är legitimerad 

logoped och har skrivit många böcker inom ämnet kommunikation, och hon menar att 

det finns olika signaler inom kommunikationen. Det finns även paralingvistiska 

signaler som innefattar sättet man använder sin röst på. Det kan till exempel vara 

betoningar eller styrka i rösten.  Lingvistiska signaler syftar på den kommunikationen 

som förs endast i ord. Eftersom dessa två är inriktade mot röst och tal är det inte 

väsentligt för detta arbete. Den tredje signalen kallas extralingvistisk. (Backlund, 

2006) Det sistnämnda är vad som bemöts i detta arbete. Karaktären som skall skapas 

kommer inte att tala utan kommer istället att kommunicerar enbart genom kroppen.  

 

I detta arbete behandlas de extralingvistiska signalerna. Dessa kan du använda 

oberoende av orden. Det kan bland annat vara gester vi gör med kroppen. Dessa 

extralingvistiska signaler kan vara omedvetna och ibland okontrollerbara, som till 

exempel plötslig rodnad. Andra signaler är medvetna, som till exempel gester och 

kroppsställningar. Med medvetna menar Backlund att de kan vara omedvetna i 

stunden men de är möjliga att utveckla och kontrollera. Hit räknas också valet av 

bland annat frisyr, ägodelar och smink. Backlund påstår även att den bästa 

användningen av ickeverbala signaler har vi när vi ska uttrycka vår inre verklighet, 

det vill säga känslor och tankar (Backlund 2006).  De extralingvistiska signalerna 

passar därför utmärkt att använda i detta arbete eftersom arbetet vill framställa just 

detta hos en karaktär. Av de extralingvistiska signalerna som är medvetna använder 

den producerade animationen sig av gester, kroppsställning och ögonkontakt.  

 

Allan Pease (1981) skrev boken ”Body Language, how to read others’ thoughts by 

their gestures” efter tio års forskning inom ämnet kroppsspråk. Han har bland annat 

kallats för ”Mr. Body Language”. Boken kommer att användas i stor utsträckning för 

att etablera de olika gester samt rörelser för den nervöse och blyge personligheten. 

Pease (1981) menar att det inte går att ljuga med kroppen. Han har under intervjuer 

fått reda på att om en person är nervös och lägger armarna i kors gör han/hon det på 

grund av sin nervositet även om personen själv under intervjun påstod att det var på 

grund av att det kändes bekvämt och inte för att denne kände sig nervös. Pease (1981) 

menar att det känns bekvämt för personen på grund av att gesten stämmer överens 
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med personens sinnesstämning, nervös (Pease, 1981). Att kroppsspråket är så ärligt är 

en av anledningarna till att arbetet fokuserar på just den faktorn av karaktärsdesign. 

 

Eftersom kroppsspråket som tas upp här ovan behandlar verkligheten är det viktigt att 

poängtera att det finns skillnader mellan fotorealism samt animation. Detta arbete 

behandlar kroppsspråk hos karaktärer som inte är realistiska. Eftersom orealistiska 

karaktärer ofta har annorlunda proportioner än realistiska finns ofta ett större 

spektrum för dem att uttrycka sig på genom kroppsspråk. Rörelserna kan komma att 

bli överdrivna. En karaktär som upplevs som balanserad i denna mening är karaktären 

Victor från filmen Corpse Bride (2005). Det är dock väletablerat att orealistiska 

karaktärer i film och dataspel behandlar kroppsspråk till hög grad. Här nedan tas 

Disneys tolv animationsprinciper upp. Dessa principer är till för att stärka 

animationen och ska hjälpa till att visa på karaktärens kroppsspråk. 

2.1  Disneys tolv animationsprinciper 

 

En viktig del av animation är att ta hänsyn till dess grunder. Frank Thomas och Ollie 

Johnston, som tidigare jobbade som animatörer för Disney (2010), har skrivit boken 

The Illusion of life (1981) som tar upp tolv animationsprinciper till hjälp för 

animatörer. Principerna i boken är principer som applicerats på Disneys storfilmer 

som till exempel Snövit och de sju dvärgarna (1937) och Bambi (1941). Boken skrevs 

1981, innan 3d-animationens tid. John Lasster (1981), menar att 

animationsprinciperna som tas upp i The illusion of life (1981) fortfarande är 

nödvändiga för god animation och då inte bara för 2d-animation utan även i 

synnerlighet för 3d-animation (Lasseter, 1981). Här följer Disneys tolv 

animationsprinciper och kortfattat vad de innebär. 

 

1. Squash And Stretch – Denna princip är den viktigaste av de tolv 

animationsprincipen. Vad den innebär är att formen hos karaktären/tinget skall 

deformeras för att framhäva rörelsen. Bilden (figur 1) illustrerar hur detta fungerar. 

Viktigt här är att formen på objektet ändras av kraften men att volymen hos objektet 

bibehålls. 

 

Figur 1, Exempel på squash and stretch 

 

2. Anticipation - Att förbereda och framhäva en rörelse genom att först göra en 

motsattrörelse. Om en karaktär ska utföra ett hopp upp i luften så böjs benen först i 

motsatt riktning. Detta är ett utmärkt sätt att göra en rörelse mer realistisk. (Thomas & 

Johnston 1981) 

 

 

3. Staging – Att anpassa karaktärens rörelser efter kameran på ett sådant sätt att de 

bäst åskådliggör dem. 
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4. Straight-ahead and Pose-to-pose action - Definitioner av metoder för att jobba 

med animation. Straight-ahead-metoden syftar på att animera linjärt, dvs. att jobba 

från början till slutet utan att blicka bakåt. Pose-to-pose action-metoden syftar på att 

man jobbar genom att sätta upp alla nyckelposer först och sedan bryta ner dem 

ytterligare. 

 

5. Follow-through and Overlapping action – Syftar på att rörelser övergår i 

varandra och att inget stannar direkt.  

 

6. Slow-in and Slow-out - Rörelser har inte jämn fart, de börjar och slutar alltid 

långsammare än under själva förflyttningen.  

 

7. Arcs – Rörelser hos levande ting är alltid bågformade i sin utformning. 

 

8. Secondary Actions – Definition av rörelser som inte har med huvudrörelsen att 

göra men ingjuter personlighet i karaktären. 

 

9. Timing – Tidsrelationen mellan rörelserna som ger liv till karaktären/tinget.  

 

10. Exaggeration – Att överdriva rörelser och timing för att ge mer komisk effekt. 

 

11. Solid drawing – Att ritade objekt skall hålla formen för att ge intrycket av att det 

är 3D.  

 

12. Appeal – Karaktären/tinget skall vara tilltalande till publiken. Appeal i en 

animerad karaktär är vad karisma är för en skådespelare.  

.   

 (Thomas & Johnston 1981) 

 

2.2 Nervösa gester och Corpse Bride 

Det finns många olika gester och rörelser som kan förmedla nervöst beteende hos en 

karaktär. För att skapa de gester som behövs för att animera en nervös och blyg 

karaktär behövs gesterna först identifieras. Jag ska här analysera regissören Tim 

Burtons film Corpse Bride (2005). Burton är känd för sina annorlunda karaktärer i 

filmer som Nightmare Before Christmas (1993) och Edward Scissorhands (1990). I 

hans animerade filmer finner vi ofta karaktärer med en intressant siluett. Där tydliga 

lemmar är väsentliga för att visa på kroppsspråket. Karaktären Victor i filmen Corpse 

Bride (2005) har en kropp som är väldigt expressiv i de fälten jag vill analysera. Han 

har ett stort huvud som visar ansiktsuttrycken tydligt. Victors armar och ben är långa 

och hans händer har tydliga fingrar som gör det lätt att analysera händerna. Victor har 

en sinnesstämning som den jag ämnar använda mig av till min karaktär. Jag vill 

undersöka vilka gester Victor gör som stämmer överens med de gester som 

litteraturen hänvisar om. Detta på grund att bedöma filmens trovärdighet och relevans 

som referensmaterial till min karaktär. Varför Victor används som referensmaterial är 

också därför att han har liknande kroppsform som karaktären som utgör 

undersökningen har. Det finns andra karaktärer i filmer som också utstrålar nervositet 

och blyghet.  Ett känt exempel är Blyger från Snövit och de sju dvärgarna (1937). 
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Blygers kroppsspråk är till viss del svårare att applicera på min karaktär eftersom 

Blygers kroppsform skiljer sig mycket från denne. Samt så är inte blyger 

huvudkaraktären i filmen vilket resulterar i att det finns begränsat med referenser i 

filmen. Eftersom Victor är huvudkaraktären i filmen Corpse Bride resulterar det i att 

det finns mycket referensmaterial att hämta därifrån. Att använda endast en specifik 

karaktär som referens till arbetet fungerar i detta fall då Victor fungerar som en 

förlängning av litteraturen. Det som litteraturen i detta kapitel tar upp finns att se i 

Corpse Bride. Därför fungerar Victor bra som referensmaterial. Nedan följer gester 

som litteraturen tar upp om nervositet och blyghet samt en koppling mellan dem och 

filmen Corpse Bride som här ovan diskuterats. Detta i syfte att visa på att 

referensmaterialet som används från filmen är relevant genom att koppla Victors 

kroppsspråk till litteraturen för att visa att han uppfyller deras teorier. Samt etablera 

de gester som använts i produktionen. 

 

Fumla med händerna. Sean Neill och Chris Caswell menar i sin bok, ”Body 

Language for Competent teachers” (1993), att nervösa personer fumlar och bland 

annat fixar håret ofta utan att själva tänka på det (Neill & Caswell, 1993). Neill & 

Caswells (1993) bok grundar sig i forskning samt undersökningar i kroppsspråk av 

barn och lärare. Det vanligaste en nervös person gör är att korsa en arm över kroppen 

på något vis, till exempel för att röra vid något på sin kavaj (Pease, 1981). Ser vi till 

bilden (figur3) så korsar Victor inte bara en arm, utan två. Han rör även vid ett 

personligt föremål i form av sin slips. I filmen blir detta ett mycket tydligt tecken på 

nervositet.  

 

 

Figur 2, Victor och Victoria i filmen Corpse Bride 

 

Objekt som försvar. Genom att placera olika objekt framför sig som en barriär kan 

en person försöka dölja att han/hon är nervös eller osäker (Pease, 1981). Gesten är 

tillräckligt transparent för att det ska bli en motsatt effekt och inte alls döljer 

nervositeten, utan istället gör att den blir synligare (Pease, 1981). Ser vi till bilden 

(figur 4) placerar Victor sina händer framför kroppen i form av en barriär.  
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Figur 3, Victor i filmen Corpse Bride 

 

Undvika ögonkontakt. Pease (1981) menar att när en person undviker ögonkontakt 

eller tittar ner på golvet uppfattas denne som nervös och blyg(Pease, 1981). I samtliga 

ovanstående bilder från Corpse Bride (2005) undviker Victor ögonkontakt med sin 

motspelare Victoria. I första bilden (figur 3) tittar han på golvet. Under den andra 

bilden (figur 4) fokuserar han blicken på en blomma. 

 

Man kan se en tydlig koppling mellan det litteraturen tar upp och hur det passar in i 

Victors kroppsspråk. Detta styrker filmens relevans som referensmaterial till mitt 

projekt. Filmen kommer hjälpa mig att skapa korrekta gester till en nervös och blyg 

karaktär. Under analysen av filmen hittade jag även ett återkommande mönster hos 

Victor som utstrålar nervositet som inte togs upp i litteraturen, nämligen klumpighet. 

Ser vi till bilden (figur 4) är Victor och Victoria på väg att gifta sig. Bildförloppet 

visar på hur Victor inser att han har höjt fel hand. När Victor korrigerar detta och 

höjer sin högra hand, utan att tänka på att han håller ett ljus med den, resulterar det i 

att han tappar ljuset. Eftersom Victors personlighet nu är så etablerad som nervös och 

blyg kommer jag även att använda klumpighet till min karaktärs kroppsspråk. 
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Figur 4, Victor är klumpig i Corpse Bride 

 

 

Här nedan följer gester som jag kommer att använda mig av under produktionen som 

inte filmen berör utan endast litteraturen.  

 

Snabb andning. En förhöjd andningshastighet är ofta ett tecken på nervositet men 

även ett tecken på ilska. Därför kan man anta att det är viktigt att det används i 

kombination med till exempel ansiktsuttryck. (Pease, 1981) 

Skakning av ben. En person med skakande ben uppfattas som nervös. (Pease, 1981) 

Blinka ofta.  Philip Redhead menar att en person som blinkar ofta är nervös 

(Redhead, 2003) 

 

Jag kommer att använda mig av följande gester till min karaktärsanimation: 

 

 Snabb andning 

 Skakiga ben 

 Fumla med händerna  

 Objekt som försvar  
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 Undvika ögonkontakt 

 Blinka ofta 

 Plötslig rodnad 

 Klumpighet 
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3 Problemformulering 

 

Ett problem under produktioner inom animation är att uppnå trovärdighet hos 

karaktären. Detta visar sig tydligt i nyare animationsproduktioner. Denna uppfattning 

delas av bland andra Doron A. Meir. Han anser att problemet inte är animationen i 

sig, utan att karaktärerna har förlorat sina personligheter och ofta uppfattas som trista 

och ointressanta. Genom att fokusera på de tekniska framstegen inom animation och 

använda dessa nya hjälpmedel fokuserar inte animatörer på skådespeleriet hos 

karaktären menar Meir. Detta bristfälliga skådespeleri kan resultera i att karaktären 

misslyckas med att engagera åskådaren, då denne ofta inte vet vad karaktären känner 

eller tänker. (Meir, U.Å.)  

 

Detta arbete fokuserar på att skapa en serie riktlinjer som ska vara till för att hjälpa 

animatörer att framhäva en nervös och blyg karaktärs personlighet på ett effektivt sätt, 

endast via utnyttjandet av kroppsspråk. För att åstadkomma har det studerats litterära 

källor och referensmaterial i filmer då detta ger en tydligare insikt i huruvida 

kroppsspråk kan användas som kommunikatör av känslor/sinnesstämningar/tankar. 

Det hjälpte även vid identifiering av kroppsspråk som kommunicerar blyghet samt 

nervositet, vilket leder till frågeställningen: Vilka kroppsdelar hos en nervös och blyg 

karaktär förmedlar dennes sinnesstämning bäst i dess kroppsspråk? Vilka 

kroppsdelar berättar mest om vad karaktären känner och tänker? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

För att skapa dessa riktlinjer åt animatören har det skapats fyra filmer med samma 

karaktär som gestaltar nervositet och blyghet. Filmerna fokusera på tre olika delar av 

karaktärens kropp, samt den fjärde filmen som fokuserar på samtliga kroppsdelar. 

Den första filmen fokuserar på att utnyttja känsloyttringar endast med hjälp av 

karaktärens huvud och ansikte. Detta inkluderar ögon, ansiktsuttryck och rodnad. Den 

andra filmen fokuserar på karaktärens armar och händer och den tredje fokuserar på 

karaktärens ben och fötter. Genom en kvalitativ undersökningsmetod redovisas det 

vilka kroppsdelar som uppfattades som viktigast av intervjupersonerna. Utifrån detta 

skapades sedan riktlinjerna för hur animering av en karaktärs sinnesstämning ska 

kunna optimeras genom att visa på vilka gester och kroppsdelar som bör läggas mest 

tid på under produktion. 

 

Att använda en kvalitativ undersökningsmetod i denna studie är att föredra då 

slutresultatet grundas på intervjupersonens emotionella och subjektiva upplevelse av 

animationerna. Den kvalitativa undersökningsmetoden går djupare in på personen 

som undersökningen utförs på än vad den kvantitativa undersökningsmetoden gör 

(Bryman, 2001).  

15 personer utgör studien och de är personer som spelar data- och/eller TV-spel minst 

en gång i veckan. Personerna är inte animatörer. Detta eftersom studiens slutliga 

produkt ska visas för personer som spelar spel samt att en person som är insatt i 

animation rimligtvis kan bli för teknisk i sin utvärdering. Intervjupersonerna var 
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kvinnor och män mellan 20-25 år. 8 män och 7 kvinnor. Dessa var medvetna val i 

urvalsprocessen. Valen baseras på att erfarenhet inom spelande av spel och en jämn 

fördelning av kvinnor och män var efterstävsmat. 

 

Vid intervjutillfället användes två stycken frågeformulär (se bilaga A och B) som de 

15 intervjupersonerna fick svara på samtidigt när de tittade på de fyra filmerna. 

Frågorna i det första formuläret (se bilaga A) är öppna och denna metod ger 

intervjupersonen frihet i hur frågan kan besvaras utan inflytande från intervjuaren 

(Bryman, 2001). Med denna intervjumetod blir bedömandet av animationerna mer 

personligt vilket passar med studiens kvalitativa inriktning. Intervjupersonen ombads 

att skriva ner hur denne uppfattade karaktären i respektive film. Frågorna i det andra 

formuläret (se bilaga B) var ledande. De fick veta karaktärens tänkta sinnesstämning 

och fick därefter redovisa för hur mycket denne tyckte att respektive film 

kommunicerade nervositet och blygsamhet. Varför det var två formulär var för att 

utvinna mycket information från korrespondenterna, men ändå till den nivån att det 

inte blev för mycket data att sammanställa. Beroende på vilka animationer 

intervjupersonerna tycker bäst förmedlar nervositet och blyghet kan ett slutresultat 

sammanställas i form av de riktlinjer jag vill skapa. 

 

Eftersom det var latenta variabler som hanterades under mätningarna uppfanns ett 

poängsystem för respektive frågeformulär. Det var viktigt för att kunna analysera 

mätningarna och uppnå ett resultat. Mer information om tillvägagångssättet följer i 

samband med analysen av mätningarna samt resultatrapporteringen. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver den producerade animationen och de utförda mätningarna samt 

undersökningarna. Kapitlet innehåller även en analys av den data som 

undersökningen har genererat. 

 

4.1 Den producerade animationen 

Animationen som producerats är en serie av rörelser och poser som blivit applicerade 

på en karaktär. Rörelserna och poserna är baserade på de grundprinciper som 

etablerats i bakgrundskapitlet och är utformade för att förmedla nervositet och blyghet 

utifrån de teorier som hänvisats till i kapitlet. Referensmaterialet som kommer från 

filmen Corpse Bride (2005) har också varit en stark influens under produktionen av 

animationen. På bilden (figur 5) ser vi karaktären, som använts för den producerade 

animationen, i en liknande posering som Victor i figur 3.  

 

 

Figur 5, Karaktären från den producerade animationen 

 

I början av animationen är karaktären inte nervös eller blyg utan har ett neutralt 

kroppsspråk. Detta för att göra det enklare för tittaren att uppfatta när karaktären 

ändrar sinnesstämning har en såkallad ”dubbel-take” animerats. Detta visar tydligt på 

en förändring i kroppsspråket hos karaktären från det neutrala till nervositet och 

blyghet. Animationen förmedlar att karaktären får syn på nått som gör denne nervös 

och blyg. 

4.1.1 Val kontra frågeställning  

För att kunna utvärdera problemet som har etablerats i problemformuleringen har fyra 

filmer renderats
1
 ut från den producerade animationen för testpersonerna att bedöma. 

De fyra filmerna har fokus på olika kroppsdelar och kameran är placerad efter 

animationsprincipen staging där varje animation samt kroppsdel ska åskådliggöras på 

bästa möjliga sätt. Undersökningsplattformen utgörs därför av en film som visar på 

ansiktet, ögonen och huvudet; en som inriktar sig på benen, fötterna och höften och en 

som fokuserar på armarna, axlarna och bröstkorgen. En film utnyttjar även samtliga 

kroppsdelar för att etablera hur väl karaktären i sin helhet förmedlar känslan enligt 

                                                 
1
 Rendera* Att exportera programfilen till ett läsbart media till exempel videofilm eller bild.  
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testpersonerna. Detta för att etablera att karaktären faktiskt är nervös och blyg och 

stärka utvärderingens resultat. 

 

Karaktären som har använts till animationen kallas för Norman. Norman är skapad av 

animatörer för animatörer. Användningen av Norman sker under Creative Commons 

distrubitionsavtal
2
, vilket innebär att det är lagligt att använda Norman till detta 

projekt samt att göra korrigering av honom. Genom att välja en redan existerande 

karaktär har mer tid kunnat spenderas på animeringen eftersom det inte behövts 

skapas någon geometri eller skelettsystem under projektet. Norman har mycket enkla 

former och inga extra attribut, detta är att föredra i en sådan här studie då färger och 

former kan distrahera åskådaren (Heckbert, 1986). Andra fördelar med Norman är att 

denne har väldigt expressiva och stora händer. Detta hjälper att visa upp animationen 

mycket bra. Norman har också välutvecklade ansiktskontroller som skapar stora 

möjligheter för bra ansiktsuttryck (figur 6). Korrigering av Norman har skett för att 

bättre passa denna studie. Eftersom det tas upp i bakgrundskapitlet att rodnad 

framhäver blyghet har en enkel textur till huvudet skapats. Texturen är endast till för 

att visa en rodnad på Normans kinder vid en given tidpunkt under animationen.  

 

 

Figur 6, Normans ansiktsuttryck 

 

För att skapa en så välutvecklad animation som möjligt har Disneys tolv 

animationsprinciper, som nämnts i bakgrundskapitlet, varit till grunden för arbetet 

eftersom dessa är nödvändiga för god animation. Här följer några exempel på 

animationsprinciper samt kort om hur dessa har använts i den producerade 

animationen: 

 Squash And Stretch. När objektet trycks ihop eller dras isär för att illustrera 

tyngd. Tydligast blir det på karaktärens huvud vid snabba rörelser. Huvudet 

trycks ihop och dras ut på grund av den snabba rörelsen, vilket skapar tyngd 

hos karaktären. Samt vid andning, där bröstkorgen illustrerar detta. 

                                                 
2
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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 Anticipation. Den rörelsen gör oss förväntande på vilken rörelse som 

kommer härnäst.  Används bland annat under animationen av ögonen där 

pupillen först rör sig och ögonlocken poserar sig därefter. Pupillen förbereder 

oss om att ögonlocken kommer att byta posering. Grundtanken är att 

anticipation ska visa på att karaktären tänker, detta menar Richard Williams i 

sin bok The Animator’s Survival Kit (Williams, 2001). Eftersom den 

producerade animationen ska förmedla att karaktären tänker så har denna 

princip varit mycket viktig för utförandet. Figur 7 är en illustration från 

Williams bok av hur detta kan fungera. Den röda poseringen är inte nödvändig 

för animationen men den visar på att karaktären tänker innan denne ritar. 

 

 

Figur 7, Anticipation 

 

 Follow-through and Overlapping action. Syftar på att rörelser övergår i 

varandra och att inget stannar direkt. I bland annat karaktärens 

höftplaceringar, genom att förflytta fötterna samtidigt som höftens tyngd byts. 

 Slow-in and Slow-out. En rörelse har aldrig en konstant hastighet. Detta har 

gjorts i den producerade animationens samtliga rörelser för att karaktärens 

rörelser inte ska ha en konstant hastighet utan en varierad. 

 Secondary Actions. Definition av rörelser som inte har med huvudrörelsen 

att göra men ingjuter personlighet i karaktären. Tydligast blir det genom den 

trasa som karaktären håller i handen. Detta eftersom den är fysiskt uträknad av 

Maya och följer karaktärens armrörelser. Armrörelserna är huvudrörelsen. 

  Exaggeration. Överdriva rörelserna för att de ska åskådligöras tydligare.  

Karaktärens poseringar är överdrivna för att verkligen etablera 

sinnesstämningen tydligt.  

 Appeal. Karaktärens karisma. Karaktären rodnar och ler, vilket anses vara 

karismatiskt (Pease 1981). 

 

4.1.2 Verkets svagheter 

Animation är något som alltid går att förbättra och kan leda till ändlöst redigerande 

och finjusterande. Vissa poseringar i den producerade animationen hålls inte riktigt 

länge nog för att uppfattas till fullo. Eftersom det är mycket rörlighet i animationen 

var det svårt att undvika att fel kroppsdel skulle visas i bild på de renderade filmerna. 

Detta är ett återstående problem i animationen men löstes delvis genom att animera 

kameran. Detta för att minimera brister i utvärderingen då fokus hos korrespondenten 

kan hamna på fel kroppsdel. 
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Att föredra i en sådan här undersökning är att ha en kontrollpunkt för sin animation. 

Till exempel att skapa en animation där karaktären inte är nervös eller blyg utan har 

ett mycket neutralt kroppsspråk vilket skulle hjälpa i att senare mäta effekten av 

nervositet och blyghet som har applicerats. Genom att visa en del av 

korrespondenterna en animation som inte kommunicerar nervositet samt en annan del 

den nervösa animationen. En sådan kontrollpunkt finns inte och detta kommer även 

att tas upp i diskussionen av resultatet av de mätningar som görs i rubrik 5 i arbetet.  

 

När karaktären rodnar blir kontrasten mycket stor mellan dennes vita hud och den 

rosa färgen. Detta borde rimligtvis tonas ner en aning då rodnad gärna ska vara subtil. 

Men det kan även vara positivt då animationsprincipen exaggeration syftar just på 

detta, att överdriva. 

 

4.2 Genomförda mätningar 

För att undersöka karaktärens olika kroppsdelars förmåga att kommunicera nervositet 

och blyghet gjordes en undersökning med 15 personer. Fyra stycken filmer, som 

visade på de olika kroppsdelarna, visades för intervjupersonerna. Efter respektive film 

som visades fick intervjupersonerna svara på respektive fråga två stycken 

frågeformulär. De 15 personer som deltog i undersökningen hade alla gemensamt att 

de spelade TV-spel minst en gång i veckan. Detta var eftersträvansvärt då 

undersökningen riktar sig mot den målgruppen. Formulären bifogas som bilagor. 

 

På första formuläret låg tyngden på att få fram om intervjupersonerna i fråga 

uppfattade karaktären som nervös och blyg eller inte. Detta formulär var inte ledande 

mot nervositet eller blyghet i sina frågor. Intervjupersonerna fick associera fritt. 

Intervjupersonerna ombads att kortfattat skriva ner hur de uppfattade karaktären i 

filmerna på endast en rad. Detta eftersom att respektive intervjuperson skulle redogöra 

det mest väsentliga för han/henne. Det fanns därför inga svarsalternativ för 

intervjupersonen att välja på.  

 

Eftersom detta är en analys av latenta variabler, då det baserar sig på subjektiva 

upplevelser hos respektive intervjuperson, används ett poängsystem utformat för 

uppgiften. Först fick intervjupersonerna se alla fyra filmer samtidigt som denne 

svarade på frågeformulär 1. I diagram 1 ser vi antalet personer som skrivit antingen 

nervös och/eller blyg angående respektive film. Staplarna indikerar därför antalet 

poäng som respektive film har uppnått, där 15 poäng är max. ”Film 1” visar huvudet 

och ansiktet. ”Film 2” visar Överkropp och armar. ”Film 3” visar underkropp och ben. 

”Film 4” visar helkropp. 
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Diagram 1. Poängen från frågeformulär 1. 

 

Efter att intervjupersonerna hade svarat på det första frågeformuläret förklarades det 

för intervjupersonerna att den eftersträvande sinnestämningen hos karaktären var 

nervös och blyg. Därefter fick intervjupersonerna svara på ett andra frågeformulär. 

Under frågeformulär 2 fick intervjupersonerna se filmerna på samma sätt igen. Här 

frågades ”Hur nervös och blyg uppfattade du karaktären i film X?” Intervjupersonen 

ombads att sätta ett kryss på en linje som indikerade till vilken grad de uppfattade 

sinnesstämningen. Linjen lästes sedan av med en mall där poängen 0-15 delades ut 

beroende på kryssets position där 15 poäng var max. Genom att låta 

intervjupersonerna sätta ett kryss på en onumrerad linje istället för till exempel en 

siffra låter personen gå mer på känsla. Detta formulär hade med andra ord ledande 

frågor mot nervositeten och blyghet.  I diagram 2 ser vi medelvärdet av de poängen 

från mätningen. 
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Diagram 2. Poängen från frågeformulär 2. 

 

I diagram 3 visas de båda resultaten av mätningarna samt ett medelvärde av de båda 

utfallen från dem. Medelvärdet representeras här av de gröna staplarna(staplarna till 

höger). Med detta diagram kan vi sätta upp de riktlinjer som arbetet ämnar framställa 

åt animatörer. Det vill säga att de gröna staplarna i diagrammet är de generella 

riktlinjerna som är resultatet. 

 

 

Diagram 3. Slutresultatet 
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De övriga kommentarerna i frågeformulär 2 resulterade även i många intressanta 

iakttagelser från intervjupersonerna. Dessa data är dock svåra att strukturera och 

redovisa på ett enhetligt och beskrivande sätt under denna rubrik, och syftar mer till 

att underlätta analyserandet kring varför de data som redovisas i diagram 1 och 

diagram 2 ser ut som de gör. På grund av detta kommer detta intervjumaterial att 

redovisas och integreras till viss del i granskningen av mätningarna under rubrik 4.3. 

De övriga kommentarerna var även tänkta att kunna leda till synpunkter inom 

förbättring av animationerna, vilket de gjorde. 

 

4.3 Analys av mätningar 

Med hjälp av mätningarna kan man dra slutsatsen att huvudet och ansiktet 

kommunicerar bäst nervositet och blyghet. Detta resultat av mätningarna kan bero på 

en mängd olika faktorer. Bland annat kan det bero på att de två filmer som fått mest 

poäng har gemensamt att dessa använder sig av kameravinklar som vi är vana att se 

på film och dataspel när en historia berättas. Detta visade sig även i de övriga 

kommentarerna i frågeformulär 2. Vi kan då dra slutsatsen att detta påverkade utfallet 

av undersökningen till en viss grad. Dock så finns det anledning att vända på det och 

mena att man ska använda respektive kameravinkel för att berätta karaktärens 

sinnesstämning. Det diskuterades även i de övriga kommentarerna om den starkt 

visuella representationen av rodnad i ansiktet hos karaktären. Många intervjupersoner 

upplevde rodnaden som ett ärligt och starkt tecken på blyghet. Detta kan därför vara 

fördelaktigt för en animerare att ta hänsyn till om denne vill uppnå sinnesstämningen. 

Varför intervjupersonerna upplevde detta så kan vara på grund av den kontrast som 

uppstår i filmen mellan den vita karaktärens ansikte och den rosa färgen som utgör 

rodnanden. Samt att rodnad är, precis som intervjupersonerna yttrade i de övriga 

kommentarerna, väldigt ärliga. Detta nämndes även i bakgrundskapitlet av detta 

arbete. 

 

Intressant att notera i analysen är att film 3 som visar på ben samt fötter inte visade på 

nervositet så starkt i det första frågeformuläret. Men efter att korrespondenterna, 

under det andra formuläret, fick reda på att karaktären skulle utstråla nervositet och 

blyghet i samtliga filmer fick den filmen mer slagkraft hos intervjupersonerna. Man 

kan se en tydlig skillnad i utfallen i diagrammet. Under det första frågeformulärets 

mätningar kan vi se att överkroppen fick mer poäng än underkroppen. Men under det 

andra frågeformulärets mätningar fick underkroppen mer poäng än armarna. Just det 

faktum att intervjupersonen upplevde rörelserna för underkroppen mer när de visste 

vad det var för sinnesstämning kan vara intressant för en animatör att ta hänsyn till. 

Detta genom att till exempel etablera sin karaktär som nervös tidigt med hjälp av 

berättelsen eller dylikt för att sedan visa på karaktärens ben. Resultatet av mätningen 

för film 3 kan även ha blivit påverkad av det faktum att personerna kan ha förstått, 

efter att ha sett de två tidigare filmerna, att karaktären var nervös och blyg. Man kan 

då anta att resultatet i mätningarna för underkroppen egentligen är sämre än vad 

mätningarna visar på i diagrammet. Undersökningen hade ett medvetet val av 

intervjupersoner där ungefär hälften var kvinnor och hälften män, detta för att 

undersöka diverse skillnader i utfallen. Man kan inte se omfattande skillnader i 

utfallen. Dock så finns där redaktionella skillnader om man ser till film 3, som visar 

på karaktärens underkropp. Mer än dubbelt så många kvinnor än män. I diagram 4 här 

nedan visar på samma mätning av medelvärdet som ovan, dock är här indikerat antalet 
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kvinnor respektive män som utgör stapeln. Film 3 är som sagt intressant då flertalet 

kvinnor utgör poängen samt ett underskott av män. Vad detta kan bero på framgår inte 

från de övriga kommentarerna i frågeformuläret. Vad som dock framgår av formuläret 

är att männen återkommande uppfattade karaktären på film 3 som kissnödig. Vilket 

inte var lika återkommande hos kvinnorna.  

 

 

Diagram 4. Kvinnor och män 

 

 

Efter de genomförda mätningarna visade film 4 på positiva resultat för 

undersökningens trovärdighet. Filmens syfte var att etablera huruvida karaktären i sin 

helhet kommunicera nervositet och blyghet. Mätningarna tyder på att animationen 

lyckats förmedla den avsedda effekten och därför har undersökningen en stadig grund. 

Helkroppsfilmen visades sist av de fyra under mätningen av frågeformulär 1. Detta 

påverkar mätningarna positivt eftersom filmen etablerar för intervjupersonen att 

karaktären är nervös. Om film 4 istället skulle visas tidigare avslöjas detta. 

 

De två frågeformulären testades först på fyra personer för att undersöka möjliga 

problem med formulären och/eller frågorna. Samtliga testpersoner uppfattade det som 

förvirrande att sära på nervöst samt blygt beteende i frågeformulär 2. Med detta i 

åtanke redigerades frågorna så dessa var hopslagna. Detta kan ha påverkat analysen i 

en negativ riktning. Om mätningarna hade etablerat nervöst beteende separat med 

blygt beteende hade mer intressant information förmodligen kunnat utvinnas. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

Det har skapats fyra filmer som ligger till grunden för arbetets undersökning och 

resultat. Problembeskrivningen hade som mål att ta fram riktlinjer för en animerare 

som ska animera en karaktärs kroppsspråk vars sinnesstämning är nervös och blyg. 

Riktlinjerna ska visa på vilka kroppsdelar hos karaktären som ska läggas ner mest tid 

på under produktion för att uppnå den eftersträvande sinnesstämningen.  

 

Resultaten av mätningarna visar på att man ska generellt lägga ner mest tid på 

karaktärens ansikte. Därefter karaktärens överkropp där armarna och händerna 

inkluderas. Sist kommer underkroppen med benen och fötterna. 

 

 

5.2 Diskussion 

När det gäller allmänintresset av mätningarna av detta arbete anser jag själv att det till 

viss grad belyser något som redan gjorts tidigare i både film och teater. Det vill säga 

gestaltning av nervösa och blyga karaktärer. Men de riktlinjer som här har alstrats 

fram är unika och har inte till min vetskap undersökts tidigare. Jag tror att riktlinjerna 

kan hjälpa animatörer i större produktionsbolag där gestaltning av nervösa och blyga 

karaktärer är eftersträvsamt. Riktlinjerna skulle hjälpa bolagen att skapa trovärdiga 

karaktärer.  

 

Eftersom undersökningen riktar sig mot animatörer för spel tror jag att det var bra att 

ha intervjupersoner med tidigare spelvana. Dock så tror jag att undersökningen hade 

blivit intressantare om den även redogjorde för personer som inte spelar TV-/data-spel 

sedan innan. Detta för att se diverse intressanta skillnader i utfallen. Samt att åldern på 

de som utgör undersökningen hade kunnat ha en större variation. Detta för att även 

där se skillnader i utfallen beroende på intervjupersonens ålder. Som undersökningen 

är nu sträcker den sig inte långt i åldrarna utan endast mellan 20-25 år. Detta tror jag 

problematiserar undersökningen då personer som spelar spel är i mycket större 

utsträckning bland åldrarna än vad denna undersökning behandlar. 

 

Att utfallet av undersökningen visar på att ansiktet var den tydligaste indikatorn var 

ingen överraskning. Jag hoppades på ett annorlunda utfall, vilket hade varit 

intressantare. Jag tror att ansiktet fick en sådan slagkraft hos intervjupersonerna 

främst på grund av rodnaden. Rodnaden är ingen gest men faller under kategorin 

kroppsspråk som togs upp i bakgrundskapitlet. Men eftersom att den är okontrollerbar 

bör den egentligen inte vara med då jag tror att den kan uppfattas för tydlig. Eftersom 

resterande kroppsdelar inte har dessa okontrollerbara gester går det inte att väga upp 

rodnaden. 
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Undersökningen riktar sig mot animatörer inom dataspelsbranchen i första hand. Ett 

problem med undersökningen är att spelkaraktärer ses vanligtvis bakifrån och detta 

belyser inte arbetet. Frågan är om undersökningen är applicerbar på en karaktär som 

endast ska synas bakifrån. Undersökningen borde belyst detta.  

 

Hade undersökningen varit annorlunda om karaktären varit av det kvinnliga könet? 

Litteraturen bakom arbetet tar inte upp skillnader mellan kvinnliga och mannliga 

gester när det gäller nervositet och blyghet. Det hade varit intressant att se skillnader i 

utfallen om karaktären varit en kvinna med samma kroppsspråk. Jag tror att det hade 

påverkat i den negativa riktningen. Alltså att karaktären inte hade uppfattats som lika 

nervös och blyg. Detta eftersom det i allmänhet oftast är män som blir nervösa inför 

kvinnor (Pease, 1981). 

 

När man ska utvärdera animation blir det lätt att man till viss grad utvärderar sina 

egna färdigheter inom området. Jag tycker att detta arbete till viss del lider av detta. 

Jag har arbetat redan från början med att skapa en så bra animation som möjligt. Detta 

genom att etablera animationen i litteratur om kroppsspråk. Där de viktigaste 

poseringarna och rörelserna har applicerats på karaktären. Animationen tar även stark 

grund i Disneys 12 animationsprinciper, som är väsentliga för god animation, samt 

filmen Corpse Bride (2005) som referensmaterial som tas upp i bakgrundskapitlet.   

 

5.3 Framtida arbete 

För att utveckla undersökningen skulle det vara en god idé att särskilja på nervositet 

och blyghet. Det är även en god idé att räkna in utanstående variabler. Så som till 

exempel att ansiktet som undersökningen visar på var mest berättande är mindre och i 

många fall svårare att se.  

 

Undersökningen kan utvecklas genom att specificera användningsområdet av 

animationen mer. Ska karaktären som undersöks användas till ett spel där man ser 

karaktären bakifrån hela tiden fungerar inte den nuvarande undersökningen. Då måste 

undersökningen bemöta det problemet samt visa på karaktären bakifrån. Utvärdera 

huruvida rörelserna skiljer sig om de ses bakifrån. Jag tror dock att en liknande 

undersökning kan fungera på andra sinnesstämningar. 

 

En utveckling av den producerade animationen hade varit att skapa en längre position 

där karaktären inte är varken nervös eller blyg utan har ett neutralt kroppsspråk. Detta 

för att etablera för intervjupersonerna den radikala skillnaden som blir när karaktären 

blir nervös. Ett problem som etablerades med denna undersökning är att 

intervjupersonerna kan förstå redan vid den andra filmen de ser på att karaktären 

kommer vara nervös och blyg i samtliga filmer. Om produktionsbolaget, som 

diskuteras i 5.1, skulle vilja viderutveckla undersökningen borde de skapa fyra olika 

karaktärer men med exakt samma animation. Detta skulle delvis lösa problemet 

eftersom intervjupersonen inte skulle kunna relatera filmerna till varandra lika enkelt. 

Och på det sättet inte dra lika många antaganden. En ytterligare utveckling hade varit 

att undersöka olika kombinationer av gesterna hos karaktären. Eftersom studien visar 
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på vilken kroppsdel som bör läggas mest tid på är det en god idé att utveckla 

undersökningen för att se vilken kroppsdel som tar längst tid att animera. Eftersom att 

det är en väsentlig del i produktionen. Tiden det tar att animera kroppsdelen kontra 

hur mycket man vinner på det helt enkelt. 
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Bilaga A 

Frågeformulär 1/2 

1. 

Hur ofta spelar du TV- och/eller Data-spel? 

 Nästan aldrig 

 Ungefär en gång om året 

 Ungefär en gång i månaden 

 Ungefär en gång i veckan 

 Flera gånger i veckan 

 

2. 

Förklara kort hur du upplevde karaktären i film 1. 

 

 

3. 

Förklara kort hur du upplevde karaktären i film 2. 

 

 

4. 

Förklara kort hur du upplevde karaktären i film 3. 

 

 

5. 

Förklara kort hur du upplevde karaktären i film 4. 
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Bilaga B 

Frågeformulär 2/2 

 

1. Hur nervös och blyg uppfattade du karaktären i film 1? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Inte alls                                                                                                                                Mycket 

 

 

2. Hur nervös och blyg uppfattade du karaktären i film 2? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Inte alls                                                                                                                                Mycket 

 

 

3. Hur nervös och blyg uppfattade du karaktären i film 3? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Inte alls                                                                                                                                Mycket 

 

 

4. Hur nervös och blyg uppfattade du karaktären i film 4? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Inte alls                                                                                                                                Mycket 
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