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Sammanfattning 
Vilken roll spelar animation för gestaltbildning? Arbetet fokuserar på att ta reda på 

hur förenklingar av animationer påverkar gestaltbildning. Utifrån gestaltpsykologins 

idé med gestalter utvärderas tre animationer genom strukturerade intervjuer. De tre 

animationerna föreställde en självsäker gångstil som var uppdelad i tre steg, enkel, 

mellan och komplex. Studien visade tendenser på att förenkling av animationer 

påverkar gestaltbildning. Resultatet kan agera som stöd för vidare studier i och med 

animationers inverkan i gestaltbildning. Kortsiktigt kan samma test göras med små 

förändringar i den strukturerade intervjuupplägg eller med andra sorters 

animationer. I det långsiktiga perspektivet kan man behöva se om animationer har 

samma roll för gestaltbildningen i ett spel som de har i exempelvis en 

filmproduktion. 

Nyckelord: Gestaltpsykologi, Animation, Animationsprinciper
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1 Introduktion 
Bakgrundskapitlet beskriver hur idén för studien kom upp och sedan ger en kort förklaring 

på de begrepp som används i studien. Vidare i problemformuleringen beskrivs hur mina 

erfarenheter på projektet Fylgja (2011) skapade upphov till tankar kring hur avancerad en 

animation behöver vara. Studiens syfte går sedan in på hur man upplever förenkling av 

animationer. Metoddelen av arbetet beskriver varför jag valde att göra en strukturerad 

intervju. Vidare presenteras i metoddelen tankar kring validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden. I genomförandekapitlet presenteras studiens 

tillvägagång i att skapa tre stycken gånganimationer i tre steg. De tre stegen görs sedan till 

filmsekvensen i syfte att presenteras för testpersonerna. Vidare presenteras i 

genomförandet utformningen av de strukturerade intervjuerna. 
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2 Bakgrund 
Under min studietid på Dataspelsutvecklingsprogrammet i Skövde fick jag ta del av 

grupparbeten och spelprojekt med andra människor. Jag lärde mig således vad en god grund 

kunde innebära för att ett projekt skulle flyta på bra. Förproduktion fann jag vara centralt i 

ett spelprojekt där man många gånger kan vara osäker på vad/hur det skulle göras. 

Förproduktion i det här sammanhanget innebär det arbete man gör för att testa helheten 

och skissera upp en plan på hur, till exempel, ett spel ska kännas och se ut. 

Min roll i spelprojekten var animatör. Som animatör var min arbetsuppgift att skapa rörelser 

för spelkaraktärer och andra föremål som rör på sig. Som animatör fick jag skräddarsy vissa 

animationer för att passa spelupplevelsen och detta gav mig en känsla av att man direkt 

påverkar spelupplevelsen. Vad jag fann som kunde vara problematisk var hur man 

inledningsvis skapade en animation som behövde förändras för att passa spelet bättre. I det 

steget där animationerna var redo för att testas kunde de vara så pass genomarbetade att 

man behövde göra om animationen från grunden för att den skulle passa. Jag fann det svårt 

att hitta en balans när en animation var tillräckligt genomarbetad. Denna problematik blev 

utgångspunkten för studien.  

Jag berörde tidigare vikten av ett helhetstänk och hur det kan underlätta för en produktion. 

Gestaltpsykologi ansåg jag vara en bra teoretisk grund för denna studie, detta i och med dess 

holistiska synsätt.  

Vidare presenteras kortfattat studiens centrala begrepp i syfte att ge läsaren en 

grundkunskap i gestaltpsykologi och animation. Dessa presenteras mer ingående i studien. 

2.1 Gestaltpsykologi 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) beskriver gestaltpsykologi som en riktning inom 

psykologin som grundades av bland annat Max Wertheimer i början av 1900-talet. Max 

Wertheimer (1938) beskriver att man uppfattar saker som helheter och inte som oberoende 

delar av varandra. En mer ingående förklaring på vad gestaltpsykologi är presenteras i 

avsnittet teorianknytning/tidigare forskning. 

2.2 Animation 
Animation är konsten av att ge illusionen av liv till något som inte lever (Thomas och 

Johnston, 1984). Det finns tolv stycken animationsprinciper som används för att skapa 

intressanta och trovärdiga animationer (Thomas och Johnston, 1984), (Kundert-Gibbs och 

Kundert-Gibbs, 2009). Animation används i flera områden så som reklam-, film- och 

spelproduktion (Thalmann och Thalmann, 1985). En mer ingående förklaring på vad 

animation och animationsprinciper är presenteras i avsnittet teorianknytning/tidigare 

forskning. 

http://www.ne.se/
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3 Problemformulering  
Animation handlar om att ge illusionen av liv i saker som egentligen inte lever. Under en 

sexmånaders tid fick jag möjligheten, genom en kurs på Högskolan i Skövde, att arbeta som 

animatör på ett spelprojekt utanför Göteborg, Fylgja (2011). Fylgja var ett spel utvecklat till 

PC och Mac som var skapat för barn mellan 8-12 år som fick ta del av ett äventyr som 

baserades kring arkeologiska fynd ifrån Mölndal. Spelet var ett tredjepersonsspel, ett spel 

där man ser spelkaraktären bakifrån, där man som spelkaraktär kunde interagera med 

människor och spela olika typer av småspel. Spelkaraktären skulle först och främst kunna 

springa runt om i världen och prata med olika människor. Utöver detta skulle hon kunna 

utföra småspel som till exempel att smida svärd, paddla kanot, tända eldar (inte lika 

oansvarigt som det låter) med mera. Spelkaraktärerna behövde därför en hel uppsättning av 

rörelser för att kunna utföra sina spelmoment vilket blev mitt och en annan klasskamrats 

jobb att skapa. 

Karaktärernas modeller och bakgrund skissades upp medan vi som animatörer var där. Vi 

fick sedan två veckor på oss för att förbereda vad som behövdes i animationsvägar för 

spelkaraktärerna. Utöver huvudkaraktären skulle ett antal biroller finnas med, däribland 

huvudkaraktärens släktingar och personer hon möter under spelets gång. Problemet var att 

karaktärerna inte delade animationer och detta innebar att alla spelkaraktärer behövde 

unika animationer. Mängden animationer eskalerade snabbt men det fanns även ett större 

problem som handlade om funktionalitet i spelet.  

Animationer skapades i ett program och överfördes sedan till en spelmotor som tolkade om 

animationerna och satte spelkaraktären med tillhörande animationer i ett sammanhang som 

olik det ursprungliga programmet. Beroende på vad karaktären behövde göra i olika 

situationer i spelet skulle karaktären anpassas så att det var lätt att tyda vad hon gjorde. För 

den som spelade skulle spelkaraktären framstå som trovärdig. Till exempel var 

huvudkaraktären en liten flicka som skulle smida ett svärd. Hon behövde lyfta flera tunga 

svärd och hamra de till rätt form.  Samtidigt behövde hon göra det på ett sätt som vi 

förväntas oss en liten tjej skulle föra sig i en sådan situation. Med alla dessa parametrar att 

anpassa sig till var det svårt att veta, medan man animerade det i sitt program, hur det skulle 

se ut men framförallt var det svårt att veta hur trovärdig/välanimerad den behövde vara och 

ändå fungera för spelets ändamål. Om exempelvis en animation var tagen för långt och inte 

passade spelmomentet behövde den göras om. Var däremot animationen endast gjord för 

att passa in i spelmomentet förlorade den sin estetiska charm. Det arbetssättet som vi sedan 

använde oss av var att vi skapade en enkel animation för att testa mekaniken vilket var 

oftast otydliga till hur de passade karaktären. 

I samband med gestaltpsykologin beskrivs gestalt som en entitet där inte endast summan av 

delarna utgör helheten (www.ne.se). Det kan förklaras vara den egenskapen som bygger upp 

en uppfattning av vad något är. Till exempel en trovärdig animerad karaktär kan skapas 

utifrån de tolv animationsprinciperna, som beskriver hur man ger liv till något som inte 
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egentligen lever. Trovärdigheten för en karaktär blir dennes personlighet eller karaktärsdrag. 

Personlighet beskrivs av Nationalencyklopedin (www.ne.se) som en summa av egenskaper 

som skiljer personer åt. Gestaltpsykologin beskriver hur vi upplever saker i helheter och inte 

som en summa av delar (Wertheimer, 1938). Min tolkning av detta är att 

animationsprinciperna är till en animation vad egenskaperna är för en personlighet. Min 

definition utifrån detta var att en karaktärs, specifikt i det här fallet spelkaraktärs gestalt var 

dess personlighet som animationsprinciperna tillsammans hjälper till med. Som tidigare 

nämnt var det inte specifika delar som utgör gestalten utan det är sammanhanget där den 

existerar som gör att den kan framstå. I detta fall en karaktär som utför animationen och ett 

sammanhang där den existerar, bildar en gestalt. Men frågan är i hur stor roll spelar 

animationerna i bildandet av en särskild gestalt, det vill säga en personlighet för karaktären 

som jag tidigare hävdade var gestalten för en animerad karaktär? 

3.1 Syfte 
Utifrån gestaltpsykologins lag om slutenhet testas animationer om hur välarbetad en 

animation behöver vara för att skapa en förutbestämd gestalt (Wertheimer, 1938). Fokus i 

arbetet är inte att försöka förenkla animationer i produktioner utan se om det inte går att 

redan, från ett tidigt skede, se hur väl den passar in och vilket intryck den kommer att ge 

innan man har arbetat med något så långt att det tar flera arbetsdagar att göra om arbetet. 

Om det går att skapa en animation med enklare medel och har samma trovärdighet som en 

mer avancerad animation vore det en smidigare metod för att skapa animationer snabbt för 

att testa funktionalitet i spel och förslagsvis också film. En sådan kunskap skulle potentiellt 

kunna vara tidseffektivt, inte i den aspekten att produktioner tar mindre tid utan att man 

som animatör får mer tid att polera och förbättra animationer. Utifrån ovanstående 

resonemang är syftet med studien följande:  

Syftet med arbetet är att se om det går att skapa enklare animationer som ger samma 

intryck som en mer avancerad animation.  

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar man personligheter i animationer? 

2. Hur upplevs animationer som genomgår förenkling? 

3. Hur påverkar förenkling av animationer gestaltbildning? 

3.2 Teorianknytning/Tidigare forskning 
 

3.2.1 Gestaltpsykologi 
Gestaltpsykologin hävdar att det finns helheter som inte utgörs av sina beståndsdelar utan 

där helheten bestämmer syftet med delarna (Smith, 1988),(Nationalencyklopedin, 2011). 

Med detta innebär det att en gestalt är samspelet av delar som tillsammans utgör en egen 

http://www.ne.se/


 

5 
 

helhet. Ett exempel är när sex stycken noter bildar en melodi. Tar man sex stycken högre 

eller lägre noter och hör samma melodi visar det att det inte handlar om specifikt sex 

stycken noter utan att det finns en sjunde faktor. Den sjunde faktor är den gestalt som 

bildas, det är helheten som vi uppfattar som melodin. Ta ett exempel med ett datorspel som 

består av flera komponenter som kod, animation, grafik, ljud, med mera. Tillsammans kan de 

utgöra ett spelbart spel men dess gestalt är inte endast en summa av komponenterna. Hur 

de fungerar tillsammans kan skapa olika sorters upplevelser, gestalter, som inte endast 

delarna i sig gör. 

Erfarenhet och vanor beskriver Wertheimer (1938) som faktorer som styr hur vi organiserar 

och bildar gestalter. Linjer, cirklar, trianglar och fyrkanter förekommer i vardagen så när vi 

tolkar mönster bestående av punkter och kors och ser en gestalt så är det för att vi är vana 

vid sådana figurer. Försöker man bilda en gestalt av något man aldrig har upplevt förut kan 

det ta längre tid att bilda en gestalt. Får man dock informationen om vad gestalten är så går 

det fortare att bilda en gestalt. 

3.2.1.1 Gestaltlagar 

Wertheimer (1938) beskriver de regler för hur vi ser och uppfattar objekt, såkallade 

gestaltlagar. Gestaltlagarna visar på hur hjärnan förenklar det den ser för att kunna ta in 

information så snabbt som möjligt. The Factor of Closure eller slutenhetsprincipen beskriver 

hjärnans förmåga att fylla i luckor där det finns en avsaknad av något (Wertheimer, 1938). 

Figur 5 formar en triangel även om formen inte är helt sluten. Samma gäller Figur 6 där 

figuren i kontrast till den vita bakgrunden bildar en triangel. Av den information vi får av 

figurerna känner vi igen triangelformen även om den inte är helt sluten för att det är en 

enkelform. 

 

 

Figur 1 Två exempel om slutenhetsprincipen. 



 

6 
 

Kopplingen mellan slutenhetsprincipen och animation är den att förenklas animation, 

element ur en animation försvinner, kan man fortfarande uppfatta animationen likadant. 

Detta är något som kommer testas. 

För att en särskild figur ska synas måste den urskilja sig från bakgrunden. Det innebär att det 

måste bildas en kontrast mellan figuren och bakgrunden för att man ska uppfatta någon 

skillnad mellan de två. Detta innebär inte att det bildas två objekt som är helt separerade 

från varandra för att det är i relation till varandra de skapar en gestalt. Figuren är således 

inte ett eget element utan är en kontur till bakgrunden. Bakgrunden försvinner inte bakom 

figuren utan kan tolkas som att den existerar bakom den. Nedan finns ett exempel på 

fenomenet som också kalls för figur- och grundbildning (Figur 7). Figuren kan antingen ses 

som en vas eller två ansikten i profil. 

  

Figur 2 Ett exempel på figur- och grundbildning. där du antingen ser två ansikten i profil eller en bägare. 

Kopplingen mellan animation och figur- och grundbildning är hur kontraster påverkar vad vi 

uppmärksammar när vi identifierar en gestalt. För att se att det är en person som går 

behöver man kunna urskilja karaktären mot bakgrunden. Bildas det kontraster inom 

karaktären i sig kan det bildas oönskad effekt, till exempel att fokus hamnar på hur fingrarna 

rör sig istället för hur karaktärens helhet rör sig. Detta är en av sätten jag tittar på hur 

förenkling påverkar gestaltbildning. 

3.2.2 Animation 
I boken Disneys iIllusion of life beskriver Thomas och Johnston (1984) animation som konsten 

att ge illusionen av liv till icke-levande ting. Thalmann och Thalmann (1985) beskriver att 

animation finns i flera områden i det moderna samhället, som till exempel spel, film och 

reklam. Det finns flera sätt att skapa animationer på som till exempel den traditionella 2D-

animationen och den moderna, dator- och 3D-animationen. Den traditionella 2D-

animationen ritades på celluloidpapper som sedan sammanställdes till film. Den moderna 

2D-animationen använder sig till stor del av datorer istället för celluloidpapper men 
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animatören behöver fortfarande rita den för att skapa animationer. 3D-animation däremot 

syftar på animation som skapas med hjälp av datorer som använder sig av bredd, höjd och 

djup i en virtuell rymd. En stor skillnad mellan de två är att 2D-animation kan göras både 

analogt eller med datorer medan 3D-animation är beroende av datorer och mjukvara. 

Animation för film skiljer sig från animation för spel i det att varje animation motsvarar en 

bild medan spelanimation anpassas för att spelas i realtid. Det innebär att animerade filmer 

är, precis som vanliga filmer, ett förlopp av bilder som skapar rörelse. Spelanimation är 

däremot gjord för att spelas upp i ett spel som är en dynamisk värld som går att interagera 

med. Beroende på vad man söker för slutprodukt så har båda sina styrkor och svagheter. 

Båda animationssätten följer särskilda animationsprinciper som kan skilja sig beroende på 

om man animerar traditionellt eller arbetar i 3d.  

3.2.2.1 Animationsprinciper 

Det finns tolv stycken animationsprinciper och det är vitalt att känna till dem för att kunna 

skapa trovärdiga animationer(Kundert-Gibbs, Kundert-Gibbs, 2009), (Thomas, Johnston, 

1984). Animationsprinciperna, som Thomas och Johnston (1984) skriver om, är riktlinjer och 

tekniker för att skapa intressantare animationer och med hjälp av att ha dessa principer kan 

man skapa en stor bredd av animationer. Nedan nämns de tolv animationsprinciperna och 

mer ingående på de tre animationsprinciperna som förenklades i undersökningen. 

 Squash and stretch 

 Anticipation   

 Staging 

 Straight Ahead Action and pose to Pose  

 Follow Through and overlapping action  

 Slow in and Slow out 

 Arcs 

 Secondary Action 

 Timing 

 Exaggeration  

 Solid Drawing 

 Appeal  

Nedan beskrivs de enskilda animationsprinciperna i mer detalj samt med tillhörande figurer. 

Squash and stretch: Trycka ihop och dra ut, handlar om att skapa extra dynamik i 

karaktärerna igenom att deformera dem. Ett exempel är när en boll faller på marken och för 
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att verkligen visa tyngden i bollen så trycker den ihop sig vid kontakt med marken. Detta är 

ett trick som fungerar både för traditionell 2d-animation och i 3d-animation.  

 

Figur 3 Exempel på Squash and Stretch. 

Anticipation: Rakt översatt från engelska blir det förväntan. Det är principen att man 

förväntas bygga upp kraft innan man kan använda den. Ett exempel är när en karaktär ska 

hoppa och för att få någon kraft måste karaktären sjunka ner för att det ska kännas som att 

karaktären hoppar uppåt och inte bara blir kastad. 

 

Figur 4 Figuren illustrerar anticipation där karaktären samlar kraft för att slänga iväg klotet. 

Staging: Den engelska översättningen av staging blir iscensättning.  Staging handlar om att 

placera kameran eller betraktningsvinkeln på ett sätt som gynnar den känslan man försöker 

återskapa. Det är också ett bra sätt för en animatör att veta vad som inte kommer att synas 

så man inte gör arbete som går till spillo. Ett konkret exempel är när man ska animera en 

dialogscen och det är viktigt att åskådaren ser ansiktsuttrycken på karaktärerna. Då väljer 

man att animera från midjan och uppåt.  

Straight Ahead Action and Pose to Pose: Detta är två arbetssätt där den första, straight 

ahead, är att man planerar rörelserna samtidigt som man gör dem. Den andra, Pose to Pose, 

är när man börjar med att dra upp helheten utifrån nyckelposer och sedan animerar 

luckorna. Inget av dem är bättre än den andra för att båda har sina styrkor och svagheter. 

Den förstnämnda är bättre för att få till ett flöde men kan leda till att man måste animera 
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om en del om man inte fick det rätt från början. Pose to Pose är bra för att planera upp en 

längre animation men är mindre intuitivt och kan bli lite stelt.  

Follow Through and Overlapping Action: Follow through och Overlapping action är mer eller 

mindre principen att något som rör sig med kraft framåt kan inte stanna direkt utan måste 

följa igenom rörelsen. Det är på samma sätt som när du ska börja gå att du bygger upp 

momentum, anticipation, som att när du stannar så följer håret framåt. Denna princip är 

väldigt bra för att återge fysik att saker inte tar stop på tvären och verkligen känna dynamik i 

rörelser.  

 

Figur 5 Figuren visar follow through and overlapping action. Ekorren hoppar och svansen följer efter. 

Slow In and Slow Out: Sakta in och stanna av är en princip som kan återkopplas till follow 

through och overlapping action med avseende rörelser saktar in och stannar av. Detta är ett 

bra sätt att motarbeta ryckighet som kan uppstå i animationer.  

Arcs: Rakt översätt blir det bågar. Arcs syftar på att röra sig i cirkulära rörelser. När vi 

förflyttar oss så roterar vi och förflyttar oss i bågar och inte linjärt. Det är bra att alltid tänka 

på arcs när man animerar, för att göra rörelserna naturliga så ska man röra dem i arcs. Om 

man gör motsatsen och rör sig linjärt så får man till robotiska rörelser.  

Secondary Action: Sekundära handlingar innebär att andra delar också rör på sig även om de 

inte är den drivande rörelsen i animationen. Sträcker sig en karaktär efter något så är den 

drivande handen den som ska tag i objektet medan den andra handen utför en sekundär 

rörelse som till exempel hålla balansen.  

Timing: Tajming handlar om att saker händer på rätt tillfälle. För att animationer ska bli 

intressanta så måste de tajmingen vara rätt och vad som rätt är beror på karaktär och 

sammanhang. Som när en komiker ska berätta ett skämt så kan det handla om att bara 

vänta några extra sekunder innan man säger sin punchline för att det ska bli roligt. Detta 

samspel är viktigt för att göra så att animationer känns motiverade.  

Exaggeration: Rakt översatt betyder det överdrift. När man animerar kan vissa rörelser 

kännas tama eller tafatta även om de är exakt som i verkligheten. Det är för att spel- och 
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filmkaraktärer inte är verkliga och för att vara övertygande måste man överdriva rörelser. Ett 

exempel är när man ska bli förvånad. Detta kan, som i verkligheten, visas med små rörelser 

men för att verkligen övertyga så animerar man att karaktären blir förvånad från topp till tå. 

Detta är också för att karaktärerna som porträtteras inte lever på riktigt och det vet 

åskådaren, därför är det viktigt att man överdriver för att förstärka illusionen av liv. 

Solid Drawing: Denna princip handlar om att kunna skapa karaktärer som övertygar att de 

kan göra de rörelser som animatören vill göra. Detta är en princip som gör sig bäst i 

konventionell 2d-animation för att där ritar man faktiskt karaktärerna. Inom 3d-animation 

handlar det om att göra karaktärer animeringsvänliga så att de kan utföra en stor variation 

av rörelser.  

Appeal: Appeal handlar om att skapa tilltalande karaktärer, eller karaktärer med karaktär. 

Livlösa och stereotypiska karaktärer kan förstöra animationer innan de ens har börjat 

animeras. Därför är det viktigt att varje karaktär har glimten i ögat, något som kan få 

åskådarens uppmärksamhet och verkligen övertyga känslor man försöker porträttera. 

3.3 Metodologiska överväganden 
Valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ studie gjordes med tanke på vad som mest 

lämpade sig för den givna frågeställningen och tidsramen för studien. Den kvantitativa 

forskningen använder begrepp och mått samt utgår från en given teori och sedan till ett 

resultat (Bryman, 2009). Med en kvantitativ metod är det vanligt med enkäter och 

strukturerade intervjuer. Idealiskt utförs testerna på samma sätt för alla testpersoner för att 

skapa ett replikerbart resultat. Kritik mot kvantitativ forskning är att den ger ett statiskt 

resultat och inte heller skiljer mellan individer (Bryman, 2009). 

Kvalitativa studier kan genomföras på en rad olika sätt, exempelvis deltagande 

observationer, intervjuer, med mera (Bryman, 2009). Kvalitativ forskning generar teori där 

kvantitativ forskning utgår ifrån teori. Fördelen är den att individer och grupper tas i större 

beaktning och blir på så sätt inte generaliserade i samma utsträckning. Resultaten från en 

kvalitativ studie kan ses som subjektiva och på så sätt inte tillförlitliga (Bryman, 2009). 

Mina frågeställningar upplevde jag var något som inte kunde direkt svaras med kvantifierbar 

data. Detta på grund av att frågor om personlighet och upplevelser kan variera från person 

till person. Samtidigt hade en kvalitativ studie inneburit en större fokus på individen och 

gruppen vilket jag ansåg kunna påverka studiens tidsram negativt. Jag beslöt mig för göra en 

strukturerad intervju men att ge rum för eventuell kvalitativ data. 

För att utvärdera arbetet valde jag att göra en strukturerad intervju. Testpersonerna svarar 

på ett par förutbestämda frågor om animationerna. Fördelen är att frågorna är 

förutbestämda och gör man om testet kan resultatet replikeras (Bryman, 2009). Testerna var 

planerade att visa en animation i taget och ställa frågorna efter att de hade sett dem. 

Strukturerade intervjuer lämnar däremot inte mycket rum till följdfrågor som skulle kunna 
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vara relevanta till varför, till exempel, en gestalt uppfattades på ett särskilt sätt. Detta var 

således lämpligt då jag hade en anpassad tidsram att förhålla mig till. Frågorna är tänkta vara 

någorlunda öppna så att de får möjlighet att svara på frågorna som de vill formulera sig. Det 

innebär att det inte kommer finnas några förutbestämda svar till varje fråga. I sin tur innebär 

det att svaren på frågorna kommer att behöva värderas som man skulle göra en kvalitativ 

studie. 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 
Jag valde att använda mig av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren väljer personer som för tillfället finns tillgänglig för denne (Bryman, 2009). Detta 

innebar att den planerade strukturerade intervjun behövdes göras på ett sådant sätt som en 

bred grupp av människor kan förstå och svara på. Resultat som man får från ett 

bekvämlighetsurval är sällan representativt av en större målgrupp och resultatet blir 

praktiskt taget omöjlig att generalisera (Bryman, 2009). Det kan påverka testets reliabilitet 

men på grund av testets enkla ändamål är det lätt att omforma och skapa en mer 

målgruppsspecifik testning. 

Undersökningsgruppen valdes med den anpassade tidsramen i största åtanke och 

andrahand den tänkta målgruppen. Undersökningsgruppen försökte i så stor grad vara den 

tänkta målgruppen för vilka som kunde ta del av informationen i studien. Detta innebar att 

det var framförallt andra dataspelsutvecklare men också folk som utövar spel som hobby. De 

som utövar spel som hobby kan inte ta del av resultatet i texten men är i slutändan klienten 

som får se animationerna i sin färdiga helhet. Med en bred målgrupp ansåg jag involvera en 

varierad publik som i stor grad representerar spelutvecklare och spelutövare som kommer i 

kontakt med animationer. Detta för att ha personer som redan innan känner till animation, 

på en ytlig nivå, kan känna igen sig och lättare bilda en gestalt (Wertheimer, 1938). 

Testpersonernas åldrar varierade mellan 20 och 31. Av de tio testpersonerna var två stycken 

kvinnor och de resterande åtta var män. På grund av att mängden män och kvinnor var 

mycket ojämna blev det således problematiskt att hitta och specificera könsspecifika 

tendenser när det gällde gestaltbildning. Detta var inget mål för undersökningen men hade 

potentiellt skapat en intressant fråga om huruvida män och kvinnor bildar gestalter på olika 

sätt. 

3.5 Validitet 
Bryman (2009) beskriver att validitet är, i kvantitativ forskning, hur stor grad ett mått för ett 

resultat verkligen mäter resultatet. Tidigare resonerar jag kring att personlighet är den 

gestalt, helhet, som bildas utifrån en given karaktär med animation. Detta utifrån en intern 

validitet. Intern validitet innebär att man försäkrar sig att en sak påverkar den andra 

verkligen påverkar den andra (Bryman, 2009). En personlighet beskrevs vara en summa av 

egenskaper som gör det möjligt att skilja varandra åt (www.ne.se). Gestaltpsykologins 

definition av en gestalt var att den inte definieras av summan av delarna utan den helhet de 

skapar (Smith, 1988), (www.ne.se). Min tolkning utifrån detta är att personlighet är en 

http://www.ne.se/
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synergi av egenskaper vilket endast när de agerar tillsammans skapar den egenskap som 

tillåter oss att skilja personer åt. Utifrån ett sådant resonemang går det att hitta en koppling 

mellan personlighet och gestalt vilket i sin tur gör det möjligt att värdesätta personlighet 

som ett mått för gestalt. Däremot går det att vidare studera kring hur väl personlighet mäter 

en gestalt genom att göra fler studier på området.  

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvantitativ forskning syftar till pålitligheten av en studies resultat (Bryman, 

2009). Då insamlingsmetoden av studien är en strukturerad intervju innebär det att testet 

kan göras igen. Detta på grund av att en strukturerad intervju går till på att vara lika för alla 

som gör dem. Däremot används ett bekvämlighetsurval vilket försvårar processen att 

återskapa samma resultat. Detta för att bekvämlighetsurval görs utifrån vilka forskaren har 

tillgängliga att göra testet och inte en specifik målgrupp som går att återkalla (a.a.). 

3.7 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär i hur stor utsträckning resultatet kan appliceras på målgrupper 

(Bryman, 2009). Författaren menar vidare att när studien använder sig av ett 

bekvämlighetsurval är det således tydligt att generalisering är orimlig. Detta utifrån att 

bekvämlighetsurvalet har breda parametrar vilket gör det svårt att återskapa eller precisera 

exakt vilka grupper av människor det är. Studien kan dock ge upphov till ett nytt perspektiv 

till hur animationer kan användas i en produktion. 

3.8 Etiska överväganden 
För att utföra en studie av god forskningsetik valde jag att följa de fyra forskningsetiska 

principerna. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se). Informationskravet innebär att 

testpersonerna ska bli informerade syftet med testet till en sådan grad att de kan avgöra om 

de vill delta i testerna. Samtyckeskravet innebär att testpersonen har rätt att avbryta sin 

medverkan när de känner för det. Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare inte 

får ge ut information om testpersoner som kan i någon grad vara till skada för testpersoner. 

Med detta vill säga att de som gör testet inte ska kunna bli identifierade i de resultat som 

studien presenterar. Nyttjandekravet innebär att information samlad i en vetenskaplig 

studie från inte användas utanför en vetenskapligsfär. 

För att uppfylla dessa krav togs vissa åtgärder. Testpersonerna informerades om vad syftet 

var med testet. Sedan tillfrågades testpersonen om de vill delta och får en övergriplig 

förklarning hur informationen kommer att behandlas. De fick reda på att testresultaten 

lagras på ett säkert sätt och används enbart i forskningssyfte. Anonymiteten garanterades 

genom att testpersonerna avidentifierades. Testpersonerna blir också meddelade om att de 

får avbryta sin medverkan testet om de så vill.  

Då arbetet syfte är att se hur förenkling påverkar gestaltbildningen är det osannolikt att 

informationen, som presenteras i senare kapitel, kommer att vara av en kränkande natur. 
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Med det sagt bör man vara öppen för att testpersonerna kommer att kunna svara precis som 

de vill. 
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4 Genomförande  
Den praktiska delen av arbetet bestod av att skapa tre gånganimationer.  Animationerna 

porträtterade samma gångstil med samma karaktär men skapades i tre steg där den första 

var enklast, den andra använde fler animationsprinciper och den tredje använde 

animationsprinciper i högst grad. 

4.1 Planering av animation 
För att skapa gånganimationen som hade mycket karaktär valde jag att titta på ikoniska 

gångstilar från film. Jag valde att göra en animation som är inspirerad av John Travoltas roll i 

filmen Saturday Night Fever (1980). Gångstilen hade en tydlig självsäker attityd och hjälpte 

mig under skapande processen att veta när animationen var tillräckligt genomarbetad. 

Poängen med arbetet var att se hur förenkling påverkar gestaltbildning. Detta förutsatte att 

förenklingarna skulle utgöra samma gestalt som den ursprungliga animationen. Därför 

behövdes det en klar bild av vad för animation som ska skapas för att utan den har inte 

förenklingarna något att jämföras med.  

Gånganimationer inom spel skapas som en cykelbaserad animation. Cykelbaserad animation 

innebär att animationen kan repeteras utan en synlig övergång. På så sätt förminskas 

arbetsbördan genom att göra en kort animation istället för en längre animation som måste 

vara specifik för varje ställe man kan gå. För att skapa en animation som repeteras 

omärkbart krävs det att den börjar och slutar i samma positioner (Williams, 2009). 

Den praktiska delen gick ut på att skapa en animation i tre olika stadier. För att lättare kunna 

hänvisa till animationerna, utan att säga första, andra och tredje, valde jag att hädanefter i 

texten namnge de till enkel, mellan och komplex.  

4.2 Enkel 
Jag började med att skapa poser där hälen har kontakt i marken och där karaktären hade en 

tydlig silhuett. Min arbetsmetod för att skapa animationen var pose to pose för att det var 

den enklaste metoden att skapa en gånganimation på kortast tid.  

För se till så att animationen silhuett var övertygande med att visa attityd tittade jag på 

karaktären i lit mode. Detta gav karaktären svart färg och skapade en tydlig kontrast mot 

bakgrunden (Se bild nedan). 
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Figur 6 Exempel på lit mode och hur det användes. Silhuetterna illustrerar också contact pose och pass pose, 

höger respektive vänster i bild. 

Den första animationens ändamål var att vara den enklaste att skapa. Animationen består av 

ett två poser som interpolerar mellan varandra. Williams (2001) skrev om två poser som 

förekommer i alla gånganimationer, contact pose och pass pose. Contact pose uppstår när en 

karaktär nuddar marken och pass pose är den när karaktären lyfter foten och balanserar på 

det andra benet. 

4.3 Mellan 
För att skapa mellan använde jag mig av enkel som grund och sedan tillämpade jag vissa 

animationsprinciper för att skapa en trovärdigare gång. Det första jag ansåg att animationen 

behövde för att skiljas från den tidigare versionen var en mjukare gångstil och för att uppnå 

det använde jag mig av spacing och anticipation. Detta innebar att saker började accelerera 

och inte rörde sig med en konstant hastighet mellan poserna. I princip alla delar av 

karaktären fick ökad spacing men stället där det uppfattades mest var på armarna och det 

var den som tog längst tid. 

Jag lade in poser mellan contact pose och pass pose för att göra en mer trovärdig gång. Jag 

skapade detta med hjälp av animationsprincipen squash and stretch där han sjunker ner 

något i steget för att skapa den kraft som han får när han kommer upp och sträcker ut på sig. 

Ett exempel på detta var att i den tidigare versionen gick karaktären endast upp och ned 

medan i den här versionen sjönk han ned något medan han satte ned foten. 

Jag ansåg att jag var färdig med mellan när jag själv uppfattade en kontrast mellan den och 

den tidigare, enkel. Jag kände att jag hade lyckats få fram den mjukheten i karaktären med 

hjälp av spacing och anticipation. Vad som jag väntade med att lägga in i denna var follow 

through, timingen i varje kroppsdel, secondary actions. Det här stadiet tog några timmar att 

få fram den mjukhet jag behövde utan att arbeta enskilt med varje kroppsdel. 



 

16 
 

 

 

Figur 7 Den översta grafen illustrerar hur karaktärens höft rör sig y-led, dvs. höjd på enkel medan den 

nedersta visar samma sak fast på mellan. 

4.4 Komplex 
Precis som den tidigare animationen, mellan, är denna animation en påbyggnad på den 

tidigare. Med mellan som grund var det dags för att lägga in follow through and overlapping 

actions som skapar förskjutningar i kroppsdelar och illustrerar hur kraften i axeln påverkar 

till exempel underarmen och handen. För att tillämpa animationsprincipen på allra bästa sätt 

fick jag föreställa mig vilken den drivande kroppsdelen var. Jag fann att hans höft och rygg 

bestämde hur armarna och huvudet skulle påverkas. Jag började med att svänga den 

höfterna och sedan fortsatte jag mig uppåt på ryggen. Den första overlapping actions som 
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jag lade in var mellan den nedre och övre delen av ryggen där den övre delen av ryggen 

började röra sig efter att den undre delen hade börjat röra sig. Sedan fortsatte jag ut i 

armarna och till slut till fingrarna. 

Vad som var problematiskt här var att vid ett tillfälle var den inte tillräckligt överdriven som 

animationsprincipen exaggeration beskriver att man kan behöva ge en animerad karaktär. 

För att lösa det försökte det med att ändra endast armarna för men då kraften som de fick 

från ryggen inte överensstämde blev animationens timing oprecis. Jag gick igenom kroppen 

och öka kraften i ryggen något för att kompensera det och lärde mig att det inte gick att 

ändra på en komponent som är i mitten av en kedja och förvänta mig att det inte påverkade 

helheten. 

Knäna var problematiska när de fick kontakt med marken. Det skapade en sorts pop effekt 

som jag försökte i så stor grad som möjligt ta bort men kunde inte helt eliminera. Min oro 

var att det skulle påverka gestaltbildningen negativt genom att fokus kunde hamna på ett 

knä istället för karaktären, helheten. 

Det sista jag lade till var secondary actions i fingrarna och på ögonen. Fingrarna rör sig något 

och sträcks ut en aning för att visa på kraft i armsvingen. Ungefär var tredje sekund blinkar 

karaktären och detta skapades med att repetera gånganimationen två gånger och sätta 

blinkningen på det sista steget. På detta sätt blinkar inte karaktären varje gång han sätter 

ned foten utan var fjärde steg vilket var trovärdigare i jämförelse med i verkligheten. 

4.5 Presentation 
Testerna var planerade så att testpersonen fick se en animation, börjar med den mest 

komplexa och sedan går nedåt, och sedan svara på frågor. När testpersonen sedan hade sett 

färdigt på alla tre animationer och svarat på frågorna var intervjun färdig. 

Det sista steget av det praktiska arbetet gick ut på att skapa en presentation för 

animationerna som testpersonerna sedan skulle se. Alla karaktärer gick på ett enkelt podium 

för att inte ha karaktären gåendes i luften och alla hade samma kamerarörelse. Kameran 

följer med karaktären från början och i slutet av animationen går karaktären ur kamera. Alla 

animationer var lika långa, 10 sekunder, för att det inte skulle finnas någon annan skillnad i 

presentation eller liknande utan endast en fokus på karaktären i de olika stegen. Varken 

kameran eller podium spelade någon större roll i arbetet utan har för roll att skapa ett 

unisont spektra där det enda som skiljer animationerna åt är hur avancerade de var. 

Jag skapade sedan filmsekvenser från Maya som sedan importerades till ett 

videobehandlingsprogram som till slut skapade tre stycken filmsekvenser i mindre och 

händigare filstorlek. Filernas ändamål var att de skulle användas under intervjuerna och 

behövde således en namnkonvention som inte avslöjade något med komplexiteten. Jag 

valde att namnge de tre filmsekvenserna till gangett.mov, gangtva.mov samt gangtre.mov 

som var komplex, mellan och enkel i samma ordning. 
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4.6 Utformning av testerna 
För att göra kunna göra den planerade intervjun började jag med att skapa ett formulär med 

frågor som försöker få reda på vilken personlighet de uppfattar. Jag valde att ställa två 

stycken frågor med motiveringen att försöka vara så konkret som möjligt och inte få svar 

som jag inte kan bearbeta. 

1) Vad för personlighet uppfattar du att karaktären har? 

2) Hur upplever du karaktären och/eller karaktärens rörelser? 

Syftet med den första frågan var att få reda på vilken personlighet karaktären har, vilket jag 

har definierat som den gestalta kvalitén för en animation. Formuleringen är ganska bestämd 

och min tanke var den att testpersonen inte skulle kunna ge en lång utläggning på en så snäv 

formulering.  

Den andra frågan valde jag att ha med för att se om testpersonerna kunde uppleva samma 

gestalt men få en möjlighet att förklara om de upplever stora skillnader i andra aspekter. Jag 

ansåg att frågan var så pass obestämd att testpersonerna kunde komma på aspekter, av 

animationerna, som de fann märkvärdiga att kommentera. Ett problem med en fråga ställd 

på det sättet ansåg jag vara att svaret kunde bli oberäkneligt. Detta då man frågan om 

personliga upplevelser inbjuder frågan till utförligare och friare svar. Däremot var tanken att 

försöka ge testpersonen en möjlighet att uttrycka deras intryck av de tre animationerna. 

Samtidigt hoppades jag på att få fram en länk mellan testpersonerna genom en sådan vag 

fråga. Alla personer som blir exponerade till animerade karaktärer har sannolikt inte samma 

kunskap om animation och kan därför inte ge större utläggningar om vad för exakta problem 

som det finns i animationen. Därför valde jag att ha en öppen frågeställning som kan vinklas 

till hur de upplevde animationen på antingen ett tekniskt eller estetiskt plan. Med detta 

upplägg ansåg jag att en trovärdigare åsikt kring animationen kunde uppstå.  

4.7 Intervjuer 
För att utvärdera problemet valde jag att genomföra tio stycken strukturerade intervjuer 

med testpersoner som jag kunde komma i kontakt med. Testpersonerna blev informerade 

om att syftet med testerna var för mitt examensarbete och hur testerna skulle gå till. Jag 

berättade om syftet om arbetet i stora drag för på grund av etiska forskningsregler. 

(Referens) 

4.8 Avgränsning 
Undersökningen var anpassad till den korta tidsram som jag hade att uträtta intervjuerna på. 

Undersökningen rör endast animationer, det vill säga rörelsen av karaktären. Detta innebar 

att man inte granskar hur testmiljö eller karaktär påverkar hur animationer uppfattas i någon 

större utsträckning. 
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Undersökningen berör heller inte genus på grund av att jag inte kunde hitta något underlag 

som beskrev skillnad i hur män och kvinnor uppfattar saker och ting i gestaltpsykologi. 

Endast gestaltbildning av animationerna i fråga kommer att analyseras. 
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5 Resultat 
Resultaten presenteras utifrån studiens intervjufrågor. Under varje intervjufråga presenteras 

informanternas svar på alla tre animationer. Vidare görs en analys av resultaten som 

presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

1) Vad för personlighet uppfattar du att karaktären har? 

Den första animationen som visades var komplex och refererades till testpersonerna som 

Animation 1. Alla tio testpersoner fick se animationen en gång på och svarade sedan på två 

frågor kopplade till animationen. På den första frågan angående hans personlighet svarade 

testpersonerna: ”Självsäker, avslappnad”, ”framåt, tillmötesgående”, ”väldigt avslappnad 

och sådan som bara tar det lugnt”, ”kaxig”, ”vanlig kille som inte verkar ha några 

bekymmer”. Två stycken uppfattade ingen som helst personlighet i alla tre filmsekvenserna. 

Åtta av tio personer uppfattade en personlighet som jag ansåg matchade med den jag 

försökte skapa vilket innebar att såhär långt i testet var de flesta med på vad för 

personlighet som visades.  

Den andra animationen, mellan, beskrevs av några testpersoner som ”Försöker vara 

självsäker och avslappnad”, ”Död med leende”, ”Han är lite mer affärsman och vill vara 

ordentlig men är egentligen lat”. Hälften av testpersonerna beskrev antingen karaktären 

som samma som förut eller en variant på den tidigare, komplex. Enligt svaren är det rimligt 

att anta att förenklingen av animation skapade påverkade gestaltbildning i någon grad. 

Den tredje animationen, enkel, tolkades antingen i enlighet med tidigare animation eller 

frånkopplad. En testperson svarade: ”Det var svårt att uppfatta någon personlighet då 

karaktären rör sig mer som en robot än en människa.”. Fyra av testpersonerna uppfattade 

karaktärens personlighet som självsäker och kaxig medan andra testpersoner beskrev 

karaktären som anonym. 

2) Hur upplever du karaktären och/eller karaktärens rörelser? 

På den första filmsekvensen beskrev vissa testpersoner animationen som: ”mjuka och 

svepande”, ”naturlig under omständigheterna dock animerade och till viss del ryckiga”, ”han 

har inte bråttom men är inte avig mot det han är på väg till”, ”rena rörelser”, ”att han går så 

för att imponera någon”. 

På den andra filmsekvensen svarade de: ”Lite hackiga”, ”Hackig”, ”Karaktären framstår som 

skadad eller har ont i ryggen och rör sig ganska stelt, men ändå försöker hålla skenet uppe”, 

”Stel rörelse med hack i varje steg”. Andra testpersoner beskrev animationen som: ”Kille som 

vet vad han vill, på väg mot något”, ”Tillgjorda och en blandning av två olika personligheter”, 

”Han ser fram emot vad han ska göra men skyndar sig inte. Självsäker”. Det rådde en tydlig 

skillnad i hur folk upplevde den andra animationen. 
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På tredje filmsekvensen beskrevs karaktären som antingen stel, hackig eller nervös. I de fall 

testpersonen uppfattade karaktären som självsäker beskrev de att karaktären var stel eller 

nervös. Utifrån testpersonernas svar kunde man uppfatta tydliga tendenser till att 

karaktären upplevdes hackigare och stelare ju mer förenkling som tillämpades. 

5.1 Analys 
Hur uppfattar man personligheter i animationer? 

Den första animationen som visades var komplex vilket använde sig av 

animationsprinciperna i stor grad. Den representerade en färdig animation i den aspekten 

att den var polerad. På den första animationen förstod de flesta vad för personlighet jag 

försökte förmedla. Tidigare definierade jag personligheter och karaktärsdrag som 

gestaltkvalité i en animation. Utifrån den definitionen ansåg jag att testpersonerna 

uppfattade den givna animationen i stor utsträckning. I och med att jag använde 

animationsprinciperna i väldigt hög grad var förutsättningarna för att de skulle förstå 

personligheten höga. Resultatet tydde på att det inte fanns några element som stack ut i 

filmsekvensen. Utifrån gestaltlagen om figur och grundbildning (Wertheimer, 1938) kan man 

dra slutsatsen att det inte skapades en onaturlig kontrast som försvårade gestaltbildningen. 

Den andra animationen, mellan, var det endast hälften som uppfattade samma gestalt som 

tidigare. En person uppfattade karaktären som en imitation av tidigare filmsekvens, men 

som tydligt misslyckades. En annan person upplevde en karaktär som död med ett leende. 

Illusionen av liv försvann och detta kan ha berott på den mängd animationsprinciper som 

inte heller fanns till förfogande. Enligt slutenhetsprincipen bör man kunna uppfatta en 

snarlik gestalt om den är tillräckligt lik den föregående (Wertheimer, 1938). Karaktären var 

däremot tillräckligt avancerad för att de flesta skulle uppfatta en personlighet. 

Den tredje animationen, enkel, beskrevs karaktären som anonym eller ingen personlighet 

alls. Endast fyra personer uppfattade karaktären som den förutbestämda självsäkra 

personligheten. Detta innebar att endast en svag majoritet av testpersonerna upplevde 

ingen personlighet alls. Förutsättningarna för att den skulle uppfattas som tidigare var låga 

men utformningen av testet var gjort på ett sådant sätt att den avancerade visades först. 

Detta skulle möjliggöra att alla skulle ha en bild av en animationstyp. Utifrån gestaltlagen om 

slutenhet bör de ha fått verktygen att förstå personligheten från första animationen då de 

har sett karaktären tidigare (Wertheimer, 1938). Detta kan således ha blivit för annorlunda 

gentemot slutresultatet att man inte kunde bilda en snarlik gestalt som tidigare. Däremot 

om de inte uppfattade en självsäker personlighet från den första animationen kan det ha 

påverkat att de inte kunde göra det på senare animationer.  

På grund av att testpersonerna utförde ett medvetet test kan de potentiellt ha fått för sig att 

det var ett trick i testet och att det inte kunde vara samma personlighet på alla. Det finns 

däremot inga direkta empiriska fakta som stödjer denna slutsats. Emellertid var det ett utfall 

som jag fann vara logiskt utifrån den allmänna kunskap den gemene mannen har. Det jag 
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menar med detta är att man som testperson löper risk för att frammana problem där det 

egentligen inte finns. 

Hur upplevs animationer som genomgår förenkling? 

Animationer som genomgick en förenkling upplevdes på flera olika sätt. Majoriteten av 

testpersonerna upplevde ”hackighet” och livlöshet ju mer förenkling som tillämpades. Några 

svarade på frågan genom att förklara karaktärens psykiska eller fysiska förändring. Till 

exempel svarade en testperson att filmsekvensen mellan upplevdes som hackig medan det 

fanns de som sa att karaktären ser ut att vara skadad. En skadad individ rör sig oregelbundet 

vilket kan vara ett annat sätt att beskriva hackighet.  

Animationsprinciperna används för att skapa trovärdiga animationer (Thomas, Johnston, 

1984). Bristen på tillämpningen av animationsprinciper kan således tolkas som en logisk 

anledning till varför hackigheten upplevdes bland testpersonerna. Då det finns flera olika 

sorters animationer som en karaktär kan utföra gör att resultatet inte kan appliceras på alla 

sorters animationer. Resultat kan heller inte appliceras för alla sorters gånganimationer utan 

kräver att man gör ytterligare tester med samma utfall. Däremot fanns det testpersoner som 

uppfattade en annan personlighet, gestalt, men upplevde också hackighet i karaktärens 

rörelser. Detta kan tolkas som att förenkling kan upplevas som hackighet eller livlöshet 

oberoende på vilken gångstil karaktären har. Det är dock endast en tolkning utifrån 

testresultaten och utan att göra fler studier på andra gångstilar går det inte att vara helt 

säker. Min slutsats, utifrån testresultaten, är att det finns tendenser till att testpersoner kan 

uppleva hackighet och stelhet vid förenkling av animationer. 

De tre olika stegen av animationer upplevdes på olika sätt. Frågan var formulerad på ett 

sådant sätt att de med teknisk kunskap av animation kunde svara på ett sätt samt de utan 

denna kunskap kunde svara på ett annat mer estetiskt sätt. Detta skapade möjligheter till 

större variation i testpersonernas svar.  

Hur påverkar förenkling av animationer gestaltbildning? 

Förenkling kan potentiellt ha en påverkan på hur vi bildar gestalter. Den första 

filmsekvensen upplevde endast åtta av tio den förutbestämda, självsäkra personligheten. På 

den andra filmsekvensen upplevde endast fem av tio gångsättet som självsäker. Vidare till 

den tredje filmsekvensen var det fyra av tio som beskrev karaktärens personlighet som 

ungefär självsäker. Förenklingen kan ha gjort det svårare för testpersonerna att se samma 

gestalt genom hela testet. Utifrån gestaltlagen om slutenhet (Wertheimer, 1938) kan 

gestalten som blivit förenklad ha gjort att det inte gick att tyda den som tidigare 

animationer. Förenklingen visade sig dock inte göra det omöjligt för testpersonerna att 

uppfatta animationerna som samma gestalt. Det gick heller inte lokalisera en aspekt som var 

mest framträdande för varför de valde att uppfatta en annan gestalt. Gestaltpsykologins 

definition av en gestalt är att summan av delarna inte kan utgöra helheten utan det 

samband som bildas mellan delarna (Wertheimer, 1938). Utifrån den definitionen går det 
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inte heller att fokusera på en särskild aspekt av animationen som den avgörande i bildandet 

av en gestalt. Vad som kan gå att deducera med hjälp av empirisk fakta från testresultatet är 

att förenkling kan ha en påverkan på hur vi uppfattar en gestalt. 

Det fanns däremot inga stora majoriteter på exakt hur testpersonerna valde att uppfatta 

förenkling på. De flesta kunde beskriva den hackighet som skiljde gånganimationerna men 

det stoppade inte vissa från att uppfatta den tidigare gestalten. Detta skapade således 

oklarheter i hur förenkling påverkar gestaltbildning. Utifrån gestaltpsykologins begrepp om 

slutenhet borde testpersonerna kunna uppfatta samma gestalt när de har sett den första. 

Däremot blev frågan om man kan applicera slutenhetsprincipen på en animation då det är 

en väldigt avancerad figur som ska tolkas. 

Förutsättningarna för testet var att alla kunde uppfatta en gestalt, i det här fallet uppfatta en 

personlighet som man vidare i testet kunde se hur den förändrades. Av de tio 

testpersonerna fanns det två stycken som inte uppfattade någon särskild personlighet. 

Varför de inte uppfattade en personlighet var däremot svårt för testpersonerna att förklara. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Jag valde att göra en gånganimation för att testa hur förenkling påverkar gestaltbildning. För 

att testa förenkling skapade jag tre animationer i tre olika svårighetsgrader. Animationerna 

skulle föreställa en självsäker gestalt. Den första bestod av endast några poser, den andra 

var mjukare och de tredje använde de tolv animationsprinciperna i hög grad. Då varje steg 

var en påbyggnad på den tidigare var det tidseffektivt och skapade ett konsekvent mönster i 

varje karaktär. Syftet med studien var att se hur förenkling av animationer påverkar 

gestaltbildning. Det var således viktigt att endast rörelserna skiljde animationerna åt 

eftersom det var rörelserna som kunde påvisa en förändring i gestalten. Slutligen gjordes 

animationerna till filmsekvenser. 

Testerna utfördes sedan på tio stycken testpersoner. Varje testperson fick se en filmsekvens 

sedan svara på två frågor om denna. Samma frågor ställdes för alla tre animationer. Den 

första animationen som visades var den mest avancerade, sedan mellansteget och till sist 

den enklaste. Frågorna innebar at testpersonerna skulle beskriva vad för personlighet de 

uppfattade och hur de upplevde karaktären och/eller karaktärens rörelser. Testresultaten 

visade att inledningsvis var det en majoritet av åtta personer som uppfattade karaktären 

som självsäker. De andra två som inte uppfattade självsäkerhet uppfattade heller ingen 

personlighet alls. Nästa steg var det fem testpersoner som uppfattade en självsäkerhet för 

att i sista steget vara fyra som uppfattade detta. Således visades tendenser till att 

förenklingen försvårade att uppfatta samma gestalt som tidigare. 

6.2 Diskussion 
Testerna gjordes med en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ studie. Med 

testresultaten som utgångspunkt frågade jag mig om man inte borde utfört en kvalitativ 

studie då det hela handlar mycket om uppfattningar. Kvalitativa studier är teorigenererande 

och vore således en bra grund att öppna upp ett studiefält. Utifrån en teori kunde man göra 

en kvantitativ studie. Resultatet kan ha påverkats av att jag har använt både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Hade jag enbart använt kvalitativ metod hade jag haft möjligheten att ställa 

följdfrågor vilket troligtvis hade gett ett mer nyanserat resultat.  

Resultatet av studien var främst riktat till animatörer inom spelbranschen för att möjliggöra 

ett annat arbetsflöde. Detta arbetsflöde skulle innebära att man i början av en produktion 

kunde skapa enkla animationer snabbt som skulle kunna ha samma påverkan som slutgiltiga 

animationer. Testerna gjordes däremot inte i en interaktiv miljö där spelanimationer 

existerar. Då frågar jag mig om det går att applicera det här resultatet på spelanimationer? 

Animationerna presenterades med ett snarast filmiskt sätt där kameran följer karaktären 

och sedan stannar för att låta karaktären gå ur scenen. Animationsprinciperna ändras inte 

mellan film och spel men upplevelsen mellan att vara en åskådare eller direkt interagera 

med karaktären kan vara olika. 
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6.3 Framtida arbete 
För att kunna precisera animationers inverkan på gestaltbildning anser jag att man borde 

prova andra sorters animationer. Exempelvis borde man ta animationer som skiljer sig 

kraftigt, en karaktär som dör eller ett djur som utför någon gest. Detta för att bekräfta 

animationernas inverkan på gestaltbildning. 

Gestaltpsykologin beskriver upplevelser och erfarenheter ur en holistisk synvinkel, det vill 

säga helheter. Studien tog inte i beaktning hur miljön eller valet av karaktär påverkade 

gestaltbildningen. Ur en gestaltpsykologisk synvinkel var miljö och sammanhang viktigt för 

hur man uppfattar gestalten. I vilken mån miljön eller karaktärsvalet styrde hur 

testpersonerna bildade en gestalt togs inte i någon större beaktning. 

Testerna kunde också ha utförts på olika sätt. Det vill säga att se hur testpersonerna hade 

svarat om man hade tagit den enkla animationen först och följt upp det med de två andra 

stegen. Enligt gestaltlagen om slutenhet borde de inte ha samma möjlighet att uppfatta en 

gestalt då den blir mer avancerad för varje steg i studien. 
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