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Sammanfattning 

 
I detta arbete undersöks det vilken av två animationsmetoder, handanimation eller motion 

capture som främst skapar animation som upplevs av åskådaren som naturlig i sitt 

rörelsemönster. För att besvara denna fråga har en litteraturstudie genomförts som främst 

fokuserar på området kroppsspråk. Tre typer av animationer har skapats dels med hjälp av 

motion capture-teknik och dels med handanimation. Sedan utvärderas de olika 

animationsklippen genom en kvalitativ undersökning där det visade sig att de animationer 

som skapats med hjälp av motion capture-teknik upplevdes som naturligast i sitt 

rörelsemönster.      

Nyckelord: Dataspelsutveckling, animation, motion capture, kroppsspråk 
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1 Introduktion 

Många dataspel idag är karaktärsbaserade det vill säga karaktärerna i spelet för handlingen 

framåt. Adams och Rolling (2006) diskuterar vikten av att använda sig av välskapta 

karaktärer för att kunna hjälpa spelaren förstå spelets handling samt hjälpa spelaren få mer 

inlevelse i spelupplevelsen. Med välskapta karaktärer menar Adams och Rolling (2006) 

karaktärer som är väl genomarbetade när det gäller utseende, tal, funktionalitet samt 

rörelsemönster. Detta arbete kommer att fokusera på tre karaktärers rörelsemönster. Med 

hjälp av två tekniker inom animationsområdet, motion capture och handanimation, har en 

studie utförts som undersöker vilken teknik som på bästa sätt skapar rörelsemönster för 

mänskliga karaktärer som upplevs som naturliga av åskådaren. Vid användandet av uttrycket 

naturlig syftas det på ordets innebörd det vill säga vad ordet betyder. Slår man upp ordet 

naturlig förklaras det med hjälp av olika synonymer, som gör det lättare att förstå innebörden 

av ordet. Synonymer till ordet naturligt är som följer: medfött, äkta, sann, obehandlat 

(Svenska Akademins ordbok, 2009). Min definition av ordet naturligt och som det syftas på i 

detta arbete är naturligt i den utsträckning att det är något som för en människa är medfött. I 

detta fall är det främst rörelser som vi människor använder oss av dagligen. Jag eftersträvar 

att försöka skapa rörelser som ser ut som om en människa skulle kunna göra samma rörelse 

på riktigt. När jag skriver att något ska se naturligt ut menar jag att det ska vara en direkt 

kopia av en rörelse så som en människa utför den.  

För att få en djupare förståelse för begreppet kroppsspråk riktar bakgrundskapitlet i detta 

arbete in sig på kroppsspråk tillsammans med ickeverbal kommunikation, eftersom 

animationen som senare skapats inte använder sig av tal utan endast kroppsspråk är det 

viktigt att titta på hur åskådarna upplever detta. Även olika typer av motion capture-system 

och deras användningsområden diskuteras, samt Disneys tolv animationsprinciper som 

ligger till grund för handanimationen. Valet av dessa två tekniker inom animation är 

baserade på ett antal arbeten av bland annat Lasseter (1981) och Meir (2009) som hävdar att 

handanimation är den metod som bör användas för att skapa mänskligt kroppsspråk, samt 

Sato och Cohen (2010) som istället hävdar att motion capture är den främsta metoden för 

detta. Arbetet strävar efter att besvara påståendet: Att man beroende på val av 

animationsmetod under skapandeprocessen kan skapa animation som upplevs av åskådaren 

som naturlig för en mänsklig karaktär.  

Undersökning genomfördes genom skapandet av tre animationsklipp som baseras på 

vardagliga rörelser som utförs av tre olika typer av karaktärer. Varje klipp skapades två 

gånger med hjälp av de två valda teknikerna. Sedan utvärderades arbetet med hjälp av en 

kvalitativ undersökning för att ge svar på vilken metod som främst skapar naturliga rörelser 

för en mänsklig karaktär. 
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2 Bakgrund 

När man arbetar med att skapa animation till mänskliga karaktärer inom film och dataspel är 

det viktigt att använda en kombination av utseende, tal, funktionalitet samt kroppsspråk, 

enligt Adams och Rolling (2006). Allt detta för att skapa ett så bra helhetsintryck av 

karaktären som möjligt. Detta arbete avgränsar sig till att undersöka hur man på bästa sätt 

kan gestalta naturliga rörelser hos en mänsklig karaktär tillsammans med icke verbal 

kommunikation. Undersökningen kommer att jämföra två olika metoder som används för att 

skapa rörelse, motion capture och handanimation.   

Att ta hänsyn till kroppsspråk när man skapar en karaktär är viktigt, detta var något som 

Lasseter redan 1981 uppmärksammade när han i sin undersökning diskuterade den nya 

tekniken för animation som skapades i 3D. Lasseter (1981) menade att den nya tekniken som 

nu fanns tillgänglig för att skapa animation gjorde att man glömde bort de grundprinciper 

som tidigare användes för att skapa klassisk tecknad animation.  Detta gjorde att man mycket 

snabbt kunde producera ett stort antal animationer på mycket kort tid, men karaktärerna i 

sig upplevdes inte som trovärdiga av åskådarna (Lasseter, 1981). När Lasseter skrev detta 

arbete var 3D-animation fortfarande något som var relativt nytt och ännu inte fullt utvecklat, 

men Meir (2009) menar att detta problem är något som fortfarande kan upplevas idag inom 

animation.  Han menar att för stor fokus läggs på texturer och design istället för att lägga ner 

mer tid på själva agerandet hos karaktärerna ifråga. Precis som Lasseter (1981) tycker Meir 

(2009) att animatörer borde gå tillbaka och arbete efter de grundprinciper som används för 

att skapa klassisk tecknad animation. 

Arbetet avgränsar sig till två tekniker inom animationsområdet nämligen motion capture och 

handanimation. Valet av dessa tekniker är baserade på bland annat Sato och Cohens (2010) 

arbete för att skapa en förstärkt verklighet inom dataspel. Där använder de sig av motion 

capture för att skapa realistiska samt känslofyllda rörelser för sina mänskliga karaktärer. Att 

använda sig av motion capture är enligt Sato och Cohen (2010) nödvändigt för att skapa djup 

samt känsla åt sina karaktärer. Den andra tekniken som används är handanimation vilket är 

den teknik som funnits längst och har sitt ursprung i likartad teknik, så som tidig tecknad 

animation. Både Lasseter (1981) och Meir (2009) anser att denna typ av animation som 

bygger på ett antal grundprinciper ger bäst resultat när animation baserad på mänskliga 

karaktärer skall skapas. 

 

2.1 Kroppsspråk  

För att skapa naturliga rörelser för mänskliga karaktärer krävs det en del förståelse inom 

begreppet kroppsspråk. Baklund (2006) menar att människor använder sig av olika former 

av verbala samt icke verbala signaler när de kommunicerar med varandra. Verbala signaler 

som tal förmedlas genom rösten och räknas till gruppen paralingvistiska signaler. Signalerna 

kan vara både medvetna eller omedvetna, sättet att betona vissa ord eller sättet att artikulera 

räknas till denna grupp (Backlund, 2006). Mcneill (2005) har listat rörelser som människor 

tenderar att använda sig av i samband med de paralingvistiska signalerna. Rörelserna delas 

in i fyra olika klassificeringssystem som Mcneill (2005) valt att kalla för Iconics, 

Metaphorics, Deictic och Beats (Då det inte finns någon korrekt översättning av dessa 

begrepp på svenska används de engelska uttrycken). I gruppen Iconics räknas gester som 
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förmedlar former eller geografiska omfattningar av ett objekt. Metaphorics representerar att 

man på ett abstrakt sätt visar det man talar om, talaren verkar hålla i ett objekt som han vill 

visa upp, det kan representera en idé eller ett minne av någon form. Deictic är en gest som 

används ofta, den indikerar en punkt i rummet som kan hänvisa till människor eller platser, 

handen används för att peka ut något eller någon. Samt den sista gruppen Beats som är 

handrörelser som uppstår med betoningar på ord som för att hålla takten när man talar 

(Mcneill, 2005). Enligt Levine, Tgeobalt och Koltun (2009) är Beats en viktig grupp att ta 

hänsyn till när man försöker skapa naturliga rörelser för personer som samtalar. Beats 

tenderar att ha samma form oavsett innehåll i talet och att den i allmänhet används för att 

markera betoning av ord (Levine, Theobalt & Koltun, 2009).  Med hjälp av Mcneills 

rörelseanalyser går det att se ett samband med de paralingvistiska signalerna som används 

för att skapa karaktärer som på ett naturligt sätt ser ut att konversera med varandra (Chi, 

Costa, Zhao & Badler, 2000).    

Den andra gruppen icke verbala signaler ingår i gruppen extralingvistiska signaler.  Dessa 

signaler kallas även för icke verbal kommunikation och kan vara allt från sättet vi går på till 

olika typer av gester. Dessa gester kan både vara medvetna eller omedvetna, omedvetna 

signaler kan inte alltid kontrolleras och kan innebära till exempel plötslig blekhet eller 

pupillförstoring.  Med medvetna signaler menar Backlund (2006) signaler som man med 

hjälp av övning kan kontrollera, exempel på medvetna signaler är gester, ögonkontakt, 

användning av föremål samt kroppshållning (Backlund, 2006). Det bästa 

användningsområdet för extralingvistiska signaler enligt Backlund är när människor skall 

uttrycka dess inre verklighet, det vill säga sättet vi uttrycker våra känslor och tankar på med 

hjälp av vårt kroppsspråk (Backlund, 2006). I detta arbete kommer stor fokus ligga på det 

som Backlund nämner här ovan, hur vi med hjälp av endast kroppsspråk uttrycker våra 

känslor och tankar. Stort fokus kommer ligga på de extralingvistiska signalerna och främst på 

de medvetna signalerna, eftersom karaktärerna som skall animeras främst kommer använda 

sig av kroppsspråket för att kommunicera. 

När man pratar om begreppet kroppsspråk är det även värt att nämna ett annat begrepp som 

på vissa punkter har en del koppling till hur man ser och tolkar olika typer av kroppsspråk. 

Begreppet perception står för den grundläggande funktion genom vilken levande varelser 

håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa 

(Nationalencyklopedin, 2009 ). Olika former av studier har gjort inom ämnet perception 

som bland annat har visat att människan har förmågan att känna igen mänsklig rörelse från 

en mycket liten uppsättning signaler (Johansson, 1973). Vi kan direkt se om en människa går, 

springer eller dansar men även upptäcka små förändringar i kroppsspråket så som om någon 

haltar eller är extra trött. Detta är något som vi direkt kan utläsa genom att endast titta på 

kroppsspråket hos en person. Johansson (1973) menar att vi människor har förmågan att 

genom att endast titta på en person kroppsspråk få en uppfattning om vad personen i frågan 

gör och känner. Senare studier av McDonnell, Jörg, McHugh & Newell (2009) understryker 

denna teori med att säga att människors förmåga att uppfatta rörelser och deras innebörd är 

väldigt väl utvecklad. Det krävs inte några fysiskt avancerade attribut hos karaktären i fråga 

som utför rörelserna för att människor ska förstå och tolka vad som sker.   

Rudolf Laban en ungersk dansare som levde under 1879-1958 lämnade med hjälp av sina 

samlade erfarenheter inom dans, koreografi, arkitektur, måleri samt filosofi ett betydelsefullt 

bidrag till studien av rörelser (Chi, Costa, Zhao & Badler, 2000). Laban studerade människor 

som utförde olika typer av rörelser, allt från dansare till industriarbetare, fäktare och 
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mentalpatienter. Hans observationer av rörelser har resulterat i ett antal begrepp för att 

kunna beskriva samt analysera rörelser, vilket har lett till utvecklingen av ”Labans Rörelse 

Analys” (LMA) som än idag används inom olika områden så som dans, drama, psykologi och 

fysiskterapi samt andra områden kring ämnet rörelse (Chi, Costa, Zhao & Badler, 2000). 

”Labans Rörelse Analys” använder sig av fem grupper för att analysera rörelse dessa grupper 

har Laban döpt till kropp, rymd, form, ansträngning och relation. Kropp syftar på de delar av 

kroppen som används för att initiera sekvenser av en rörelse. Rymd beskriver riktning samt 

vägen en viss rörelse tar. Form involverar de olika former som kroppen gör under en 

rörelseförflyttning. Ansträngning beskriver hur kroppen använder ansträngningar på olika 

kroppsdelar när rörelse utförs. Samt relation som beskriver interaktionen med sig själv och 

andra samt miljön. (Chi, Costa, Zhao & Badler, 2000). 

Gruppen som främst kan appliceras på animation som fokuserar på naturliga rörelser för 

människor är gruppen som Laban kallar för Ansträngningar eller Ansträngningsformer. 

Ansträngning delas in i tre grupper där varje grupp innehåller två egenskaper som står i 

motsats till varandra. De tre olika grupperna är styrka mot svaghet, som skall visa på vikt; 

direkt mot flexibel, som skall vissa på rymd; ihållande mot kvickt, som skall visa på tempo 

samt rytm. Med hjälp av dessa grupper kan man enligt Laban analysera huruvida en rörelse 

är stark eller svag, direkt eller flexibel, ihållande eller kvick (Kundert-Gibbs & Kundert-

Gibbs, 2009).  Med hjälp av Labans metod kan man fastställa en rad olika egenskaper utifrån 

en karaktär endast genom att tittat på hur denna rör sig. Är karaktären stark eller svag, trött 

eller pigg samt en rad andra karakteristiska drag som visas med hjälp av kroppsspråket hos 

karaktären.  

Kroppsspråket är en viktig del inom animation, för att skapa en trovärdig karaktär som 

förmedlar känsla något som många animatörer verkar glömma, enligt Meir (2009). Stor 

fokus läggs istället på modeller, design samt olika typer av nya tekniker för att skapa 

animationen istället för att lägga ner mer tid på själva agerandet hos karaktärerna ifråga, 

enligt Meir (2009). Även Lasseter (1981) menar att för stor fokus läggs på de tekniska 

aspekterna inom skapandeprocessen istället för att lägga fokusen på agerandet hos 

karaktärerna. Mycket av den svaga animationen beror på att man glömt bort att titta på 

grunderna till animationen som har använts för tecknade karaktärer en längre tid (Lasseter, 

1981). Att ha förståelse för dessa grundprinciper är enligt Lasseter (1981) viktigt för att kunna 

producera bra animation. Nedan ges en sammanfattning av animationens historia, samt de 

principer som är viktiga att tänka på när man skapar karaktärsanimation som skall gestalta 

ett naturligt kroppsspråk hos en mänsklig karaktär.   

 

2.2 Animationens historia  

 

Människor har alltid varit intresserade av att försöka få bilder att röra på sig för att på så sätt 

skapa liv i stillbilder. Williams (2009) menar att redan för 35,000 år sedan ritade man djur 

på klippväggar med fyra par ben för att vissa att djuret rörde sig framåt.  I Egypten 1600 f.kr 

byggdes det ett tempel tillägnat gudinnan Isis där det fanns hundratio pelare. På varje pelare 

fanns det en bild på gudinnan i olika stadier av en rörelse. För en ryttare som red förbi dessa 

pelare såg det ut som om gudinnan rörde på sig (Williams, 2009). Detta är två exempel på de 

tidigaste försöken till animation vilket ligger till grunden för animation idag.  
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Det första försöket med att projicera bilder mot en vägg gjordes av Athonasius Kircher 1640. 

Kircher ritade bilder på olika glasskivor som han med hjälp av snören drog igenom en 

apparat som projicerade bilderna på väggen. En av dessa animationer är av en man som 

ligger och sover samt en mus som springer in i mannens mun när han snarkar (Williams, 

2009).  

1824 upptäckte Mark Roget något som vi kallar för den ”ihållande visionen” (eller 

återupptäckte begreppet då det redan var känt sedan tidigare). Begreppet bygger på att våra 

ögon temporärt håller fast vid bilder som vi nyss tittat på. Detta gör att vi upplever en serie av 

bilder som kommer tätt efter varandra som rörliga när de egentligen bara är stillbilder 

(Williams, 2009). Om våra ögon inte hade gjort så hade vi inte kunnat få illusionen av att 

bilderna i en film eller animation rör på sig. Denna återupptäckt var startskottet till en rad 

olika apparater som visade olika varianter av rörliga bilder. Några exempel på dessa 

apparater är Thaumatropen (figur, 1) vilket är en pappskiva med ett snöre i vardera ända. På 

ena sidan är det en fågel och på andra sidan en bur, när man drar i snörena snurrar 

pappskivan och det ser ut som om fågeln sitter inne i buren (Williams, 2009). 

Phenakistoscopet (figur, 1) består av två skivor som är monterade mittemot varandra, den 

främre skivan har små springor runt kanterna och den bakre skivan har en bildsekvens runt 

kanten.  Genom att snurra på skivorna och titta genom springorna ser det ut som om 

bildsekvensen rör på sig (Williams, 2009). Praxinoscopet (figur, 1) skapades av Emile 

Reynaud år 1877. Han använde sig av en sekvens med bilder som monterades på insidan av 

en cylinder. En inre cirkel av speglar placerades i mitten av cylindern, på så sätt reflekterades 

bildsekvensen i speglarna och när man snurrade på cylinder såg det ut som om bilderna 

rörde på sig (Williams, 2009).   

 

Figur 1 Thaumatropen (Williams, 2009), Phenakistoscopet (Lomar, 2011)  och 

Praxinoscopet (The Telegraph, 2012)  (se, Figurlista) 

 

Även om fotografering upptäcktes under 1830-talet så användes inte fotografi för att skapa 

rörliga bilder förrän 1896. James Stuart Blackton arbetade på en tidning i New York som 

serietecknare när han en dag intervjuade Thomas Edison. Blackton ritade av Edison som blev 

så imponerad av Blacktons fart samt stilen han ritade i att Edison bad honom skapa en hel 

serie. Senare fotograferade Edison dessa bilder vilket resulterade i den första kombinationen 

av teckningar och fotografi (Williams, 2009). Resultatet blev den första animerade filmen 

Humorous Phases of Funny Faces (1906)  som kan ses som förfadern till dagens tecknade 

filmer (Williams, 2009).  
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Under de kommande åren gick utvecklingen långsamt framåt. Inte många försökte skapa 

något utöver vad som ansågs vara kommersiellt acceptabelt, enligt Johnston och Thomas 

(1995). I dessa tidiga stadier så var film fortfarande något ovanligt och tecknad film lades 

endast till som något extra för att göra befintliga program lite roligare. Animationen var inget 

som låg i fokus och företagen som skapade dessa tjänade inte mycket på att göra det 

(Johnston & Thomas, 1995). Ett undantag var Winsor McCay skaparen bakom Gerti the 

Dinosaur (1914) McCay uppträde framför filmen där han höll upp ett äpple som dinosauren 

”Gerti” sträckte sig fram för att äta (Williams, 2009). Under skapandet av denna film 

upptäckte McCay vikten av att ge de animerade karaktärerna personlighet för att på så sätt 

skapa en bättre kontakt med publiken. Det resulterade i den första animerade kortfilmen 

som använde sig av personlighetsdrag i animationen (Johnston & Thomas, 1995). Senare 

skapades även serien om katten Felix som till viss del använde sig av personlighetsdrag för 

att ge karaktär åt animationen.  

Johnston och Thomas (1995) menar att runt 1923 tyckte man att nu har allt som kan göras 

inom animationsområdet redan gjorts och det började bli dags att se sig om efter nya 

områden som kunde få åskådarna att skratta. Det var runt den tiden som Walt Disney klev in 

i bilden med Steamboat Willie (1928). Detta var den första tecknade filmen som använde sig 

av synkroniserat ljud och bild (Williams, 2009). Redan 1932 fortsatte Disney att imponera 

denna gång med Flowers and Trees (1932) som är den första tecknade filmen som gjorts i 

färg.  Efter det rullade det på för Walt Disney med Three Little Pigs (1933) samt fyra år 

senare Snow White and the Seven Dwarfs (1938) som är den första tecknade långfilmen som 

gjorts. I samband med att mer och mer animations skapades så skapades det även riktlinjer 

för hur man på bästa sätt skall göra för att animationen skulle bli så trovärdig och uppnå så 

hög kvalitet som möjligt. I nästa kapitel beskrivs dessa regler eller grundpelare som även 

kallas för Disneys tolv animationsprinciper.   

I takt med att ny teknik skapas utvecklades det även nya sätt att skapa animation på. Idag 

använder vi inte bara animation inom tecknad film för att skapa 2d-animation utan även för 

att skapa 3d-animation med datorns hjälp. Den första långfilm som endast använde sig av 

3d-animation var Toy Story (1995) som banade vägen för 3d-animationens popularitet. Om 

2d-animation ses som en utveckling av det klassiska tecknandet så kan 3d-animation ses som 

en utveckling av dockteater (Williams, 2009).  Även om dessa två typer av animation skiljer 

sig en del vad det gäller utförande så är den grundläggande principen den samma. Disneys 

tolv animationsprinciper som utvecklades under 1930-1940-talet ligger än idag som 

grundpelare för hur animation som visar på god kvalitét kan skapas.  

    

2.2.1 Disneys tolv animationsprinciper  
 

Inom det breda ämnet animation finns det ett antal grundpelare att ta hänsyn till när ett verk 

skall skapas. Dessa grundpelare kallas för Disneys tolv animations principer och togs fram 

som riktlinjer för karaktärsanimation.  Johnston och Thomas (1995) har tillsammans skrivit 

en bok som beskriver dessa tolv animationsprinciper. Dessa principer har använts i 

skapandet av Disneyfilmer så som Snow White and the Seven Dwarfs (1938) och Pinocchio 

(1940) för att nämna några.  När boken skrevs så var dessa principer främst tänkta som 

grundpelare för 2d- animation. Lasseter (1981) menar att för att skapa trovärdig 3d-

animation så är dessa tolv animationsprinciper även nödvändiga för att uppnå önskvärt 
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resultat inom 3d-animation. Dessa tolv animationsprinciper används i mycket stor 

utsträckning som grundpelare för att skapa animation. De animationer som kommer att 

produceras med hjälp av handanimation kommer att skapas med Disneys tolv 

animationsprinciper i åtanke. Nedan följer en sammanfattning av dessa tolv 

animationstekniker:  

1. Anticipation – En förberedande rörelse innan själva huvudrörelsen påbörjas. Ett 

exempel är när en boll skall sparkas. Då dras benet bak för att samla kraft innan själva 

sparken inträffar. Det är benet som dras bakåt samt kraftsamlingen som är den förberedande 

rörelsen.  

2. Appeal - En karaktär eller ett objekt som med sitt utseende och rörelsemönster kan ses 

som tilltalande för åskådaren. 

3. Arcs – Rörelser har en bågformad rörelsekurva snarare än en linjeformad.  

4. Exaggeration- Genom att överdriva en rörelse förstärks budskapet med rörelsen och kan 

göra den mer övertygande för åskådaren.   

5. Follow-through and Overlapping action- Rörelser ska överlappa varandra för att 

motverka att karaktären uppfattas som statisk, samt att kroppsdelar inte stannar upp alltför 

tvärt.  

6. Timing- Farten hos en rörelse kan även definiera vikten hos ett objekt. Timing är även 

extremt viktigt för att förmedla ett trovärdigt kroppsspråk. 

7. Secondary Actions- En sekundär rörelse som inte har med huvudrörelsen att göra men 

hjälper till att ingjuta liv och personlighet hos karaktären. Bör inte stjäla fokus från 

huvudrörelsen. 

8. Slow-in and Slow-out- Rörelser rör sig inte alltid i en jämn hastighet och bör anpassas i 

slutet och början för att motverka att rörelsen upplevs som mekanisk.  

9. Solid Drawing- Ritade objekt skall hålla samma volym från alla vinklar för att ge intryck 

av att de är i 3D. 

10. Staging- Presentationen av verket så att åskådaren direkt kan se och förstå vad som 

händer i scenen. 

11. Squash and Stretch- En av de viktigaste principerna av de tolv. När ett objekt eller 

karaktär rör sig sker en vis deformation. Ett exempel är en boll som studsar mot marken. När 

bollen kommer i kontakt med marken trycks den ihop för att sedan studsa vidare. Något som 

är viktigt att tänka på är att även om objektet deformeras så skall volymen fortfarande vara 

den samma även om formen ändras.  

12. Straight-ahead and Pose-to-pose action- Två olika tekniker för att skapa animation. 

Straight-ahead metoden innebär att animationen sker linjärt det vill säga den animeras från 

början till slut.  Pose-to-pose metoden innebär att en del viktiga nyckelposer placeras ut och 

sedan arbetar man vidare med att anpassa interpolationen mellan dem för att skapa 

animationen.  

    ( Johnston & Thomas, 1995) 
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2.3 Historien bakom Motion Capture- tekniken  

 

Motion capture är en teknik som har utvecklats under en lång tidsperiod och det kan därför 

vara svårt att säga när och var motion capture har sitt ursprung. Kitagawa och Windersor 

(2008) menar att grunden för motion capture låg under utveckling redan under sent 1800-

tal. Eadweard Muybridge som är skaparen bakom zoopraxiscopet är enligt Kitagawa och 

Windersor (2008) definitivt en i raden av personer som främjat utvecklingen av motion 

capture. Zoopraxiscopet projicerar bilder på en roterande skiva i en sådan hastighet att det 

av åskådaren upplevs som om bilderna är rörliga. Med den teknik som Muybridge skapat 

genom att använda sig av sekventiell fotografering gav han ut en rad böcker med sina 

fotografier på bland annat atleter, djur samt sig själv som än idag används av artister inom 

området animation och illustration (Kitagawa & Windersor, 2008).  

En annan man som levde under samma tidsperiod som Muybridge var Etienne-Jules Marey. 

Han utvecklade en teknik där istället för att använda fler kameror som succesivt tog bilder på 

en rörelse så som Muybridge gjorde, använde han istället en speciell kamera som han själv 

uppfunnit. Med hjälp av en tidsinställd slutare tillät det honom att fånga flera exponeringar 

på samma glasskiva och på remsor av film som sedan kunde passera genom hans kamera 

automatiskt (Liverman, 2004). Livreman (2004) menar att dessa två män, Muybridge och 

Marey, banade vägen för motion capture när de studerade människors och djurs 

rörelsemönster med hjälp av fotografi.  

Menache (2010), menar att motion capture har sitt ursprung inom rotoscoping-tekniken. 

Rotoscoping är en teknik som går ut på att med hjälp av en filmkamera filma en aktör som 

utför en rörelse. Det filmade materialet användes för att kopiera över rörelserna till en 

karaktär genom att rita ovanpå fotocellerna. För att göra detta använde man sig i början av 

en maskin som kallades för rotoscop, därför kom metoden att kallas för rotoscoping (Milne, 

1998). Rotoscop-tekniken uppfanns 1915 av Max Fleischer med avsikt att automatisera 

produktionen av tecknade filmer (Menache, 2010). Den första tecknade karaktären som 

använde sig av denna teknik var karaktären ”Koko the Clown” då Fleischers egen bror fick 

agera ut Kokos rörelser iklädd en clowndräkt. Senare började även Disney använda sig av 

rotoscoping tekniken med filmer så som Snow White and the Seven Dwarfs (1937) där både 

snövit och prinsen till stor del är animerade med hjälp av rotoscoping. Detta är något man 

inte ofta pratar om då många som arbetar inom animationsområde anser att rotoscoping är 

att fuska sig fram. Milne (1998) går så långt som att säga att personer som arbetade med att 

skapa Snow White and the Seven Dwarfs (1937) har tystnadsplikt och får inte nämna att de 

använde sig av rotoscoping- metoden, eftersom animationen då inte ses som en fullvärdig 

konstform av andra animatörer inom området. Fortfarande finns det en pågående debatt 

huruvida rotoscoping skall ses som fullvärdig arbetsprocess eller bara som ett sätt att fuska 

sig till resultat inom animation (Milne, 1998). Om rotoscoping var designat för att underlätta 

skapandet av animation till 2d-karaktärer så är motion capture motsvarigheten till 

rotoscoping för 3d-animation (Manache, 2010).  

Det första lyckade resultatet där motion capture-tekniken användes var under skapandet av 

”Brilliance” också känd som den ”sexiga roboten” (Figur 2). Brilliance var en kort reklamfilm 

som producerades av Robert Abel för The national Canned Food information Council och 
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visades för första gången 1985 under Super Bowl i USA (Kitagawa & Windersor, 2008). För 

att skapa animationen till roboten användes en kvinnlig modell vars leder markerads med en 

svart markeringspenna. Aktören fick sedan sitta på en stol och utföra de önskade rörelserna 

samtidigt som animatörerna tog ett flertal bilder av aktören från olika vinklar. Bilderna 

kunde sedan matas in i ett program som med hjälp av de olika markeringarna på aktörens 

leder kunde räkna ut förhållandet mellan de olika markeringarna och på det sättet kunde 

användas för att animera den digitala karaktären (Menache, 2010).  Tekniken som användes 

för att skapa denna reklamfilm ligger till grund för hur motion capture används idag. Efter 

dessa första stapplande steg under 1980-och 1990 -talet så har utvecklingen bara fortsatt. 

Idag används motion capture inom en rad olika områden allt från spel och film till att förstå 

och analysera människans kropp och rörelseförmåga inom medicinforskning. Inom 

exempelvis elitidrott används motion capture för att analysera och förbättra olika tekniker 

samt att förhindra skaderisken hos idrottsmännen (Kitagawa & Windersor, 2008). 

 

Figur 2 , Brilliance den ”sexiga roboten” (Abel, 2007) (se, Figurlista) 

 

 

 

 

2.3.1 Motion capture- tekniker  
 

Menache (2010) beskriver motion capture-tekniken som en process som går ut på att spela in 

en händelse och översätta den till användbara matematiska termer. Genom att spåra ett antal 

viktiga punkter på en aktör över tid och kombinera dem skapas en tredimensionell 

representation av aktören (Menache, 2010).  För att förtydliga dessa termer så innebär 

motion capture att med hjälp av en aktör som utför rörelser så kan dessa sedan överföras till 

en digital karaktär eller objekt. Tekniken går ut på att aktören får ett antal markörer 

utplacerade på kroppen, framförallt på leder som visar på rörelse. Beroende på vilket typ av 

motion capture-system som används fångas dessa markörer upp av ett antal kameror som 

finns utplacerade i rummet där motion capture-sessionen utförs. Sedan förs information från 

dessa markörer över till en digital karaktär och kan där bearbetas.   

Det finns en rad olika typer av motion capture-system som alla har sina för- och nackdelar. 

Nedan följer en lista på olika system som används inom film och spel industrin. 
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Optiskt system- Användning av optiska system för att producera hög kvalitet av mänskliga 

rörelsesekvenser har blivit alltmer populärt inom många områden såsom avancerade spel, 

film, reklam och animationsproduktion samt för utbildnings-ändamål (Slinger, Etemad & 

Arya, 2009). Optiskt motion capture-system (Figur 3) innebär att aktören kläs i en dräkt 

med små markörer, dessa markörer kan antingen vara passiva eller aktiva beroende på vilken 

typ av system som används. Aktiva system använder sig av små lampor som fäst på aktören 

och ett passivt system använder sig av små reflekterande markörer. Kamerorna i ett optiskt 

system fångar upp ljuset från aktörens markörer som beroende på vilket system som används 

antingen reflekterar eller avger ljus.  Det är viktigt att tänka på under en inspelningssession 

att dessa markörer vid alla tillfällen måste ses av mins tre kameror för att markörens 

förflyttning skall kunna räknas ut (Sato & Cohen, 2010).  

 

Fördelar med att använda optiskt system: 

 Fler än en aktör kan spelas in samtidigt. 

 Optisk inspelning ger noggrant resultat 

 Aktören kan röra sig fritt inom upptagningsområdet.  

Negativa effekter av att använda optiskt system: 

 Omfattande post-produktion är nödvändig.  

 Markörer kan lätt döljas och då inte ge korrekt upptagnings data.  

 Dyrare än andra system.  

                                                                                          (Sato & Cohen 2010) 

 

 

Figur 3 , Optiskt motion capture-system (Hamm, 2008) (se, Figurlista) 
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Elektromagnetiskt system- Med ett elektromagnetiskt system (Figur 4) placeras tolv till 

tjugo markörer ut på aktörens leder. Med hjälp av en basstation som fäst på aktörens rygg 

kan en mätning göras som mäter avvikelser i magnetfältet mellan markörer och basstationen. 

Allt eftersom aktören förflyttas ändras markörernas signatur i det elektromagnetiska fältet. 

På så vis kan en uträkning ske som håller reda på hur markörerna förhåller sig till varandra 

samt rummet (Sato & Cohen 2010). 

 

Fördelar med att använda elektromagnetiskt system: 

 

 Kan spela in flera aktörer samtidigt. 

 Magnetiska system är billigare än optiska. 

 Positionen samt rotationen av aktören finns tillgängliga utan att det krävs post-

produktions arbete.  

 

 

Negativa effekter av att använda elektromagnetiskt system: 

 

 Kablar samt batteri gör det svårt för aktören att röra sig.  

 Upptagningsområdet är mindre än hos optiska system.  

 Markörerna är benägna att uppta magnetiska och elektriska störningar.  

 

                                                                                                                  (Sato & Cohen 2010) 

 

 

 

 

Figur 4, Elektromagnetiskt samt Elektromekaniskt system (Metamotion, 2012)       
(se, Figurlista) 
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Elektromekaniskt system- Ett elektromekaniskt system (Figur 4) använder sig inte av 

markörer i samma bemärkelser som de tidigare systemen. Utan använder sig av en form av 

yttre skelett som fäst ovanpå aktörens leder för att mäta ledernas vinklar. I varje led hos 

aktören sitter en potentiometer som mäter hur mycket aktören böjer leden (Sato & Cohen 

2010). 

 

 

 

Fördelar med att använda elektromekaniska system: 

 

 Stor upptagningsyta. 

 Relativt billiga. 

 Ingen magnetisk eller elektrisk störning. 

 

 

Negativa effekter av att använda elektromekaniskt system: 

 

 Svårt för aktören att utföra rörelser. 

 Går lätt sönder. 

 Får inte ut information om det globala värdet över hur aktören förflyttar sig i rummet.  

 

                                                                                                          (Sato & Cohen 2010) 

 
Under den praktiska delen av detta arbete används det optiska systemet för att framställa de 

animationer som skapas med hjälp av motion capture. De animationer som produceras med 

hjälp av handanimation skapas med Disneys tolv animationsprinciper i åtanke.   

 

 

2.3.2 Motion capture debatten  
 

Något som är värt att nämna när man pratar om motion capture är den pågående debatten, 

huruvida motion capture skall ses som en fullvärdig animationsmetod eller inte. Även om 

någon större vikt inte kommer läggas vid denna fråga i detta arbete är den värd att nämnas 

då den är så pass aktuell.  

Varje år inträffar Oscarsgalan, en prisutdelning som belönar årets bästa prestationer inom 

film. En av kategorierna som belönas med pris är bästa animerade film. För att ha möjlighet 

att belönas med detta pris står det i regelboken: 

”En animerad långfilm definieras som en spelfilm med en drifttid på mer än 40 minuter, 

där rörelsemönster för karaktärerna är producerat med hjälp av handanimation. Motion 

capture i sig utgör inte en godtagbar animationsteknik.” (Academy of Motion Picture and 

Sciences, 2012) 



 13 

Filmer som till större delen har använt sig av motion capture-tekniken för att framställa 

animation till sina karaktärer kan inte vinna pris för bästa animerade film, då motion 

capture inte ses som en animationsteknik. Celestri (2011) som har trettiofem års erfarenhet 

inom animationsområdet menar att kalla motion capture animation, är som att kopiera över 

ett fotografi till ett papper och kalla det ”frihandsteckna”. Att använda sig av motion capture 

är dagens svar på rotoscoping. Man kan inte kalla det animation utan det är snarare 

specialeffekter (Celestri, 2011). Han menar på att animation är att skapa något från grunden. 

Precis som en levande aktör gör, känner animatören känslan inom sig och projicerar detta på 

pappret. Motion capture är bara en ny form av att kalkera. Denna gång på film i stället för på 

papper.        

Med detta sagt finns det även många som anser att motion capture är det perfekta verktyget 

för att framställa verklighetstrogna rörelsemönster för digitala karaktärer. Några exempel på 

filmer som använt sig av motion capture till några av sina karaktärer är bland annat Gollum i 

Lord of the Rings (2001), Cesar i filmen Rise of The Planet of the Apes (2011) och för att inte 

tala om The adventures of Tintin (2011) där all karaktärsanimation är skapad med motion 

capture. Riedemann (2007) menar att när man säger att motion capture inte är en fullvärdig 

animationsteknik bör man titta på arbetet med att skapa karaktären Gollum i filmen Lord of 

the Rings (2001). Konstnärerna skapade en datorgenererad karaktär som var så verklig och 

övertygande att den smälte in med de mänskliga aktörerna som arbetar vid sidan om den 

digitala karaktären. Stor del av äran för detta bör gå till de anonyma animatörer som ligger 

bakom detta arbete, detta är animation när den är som bäst enligt Riedemann (2007).    

 Det finns en hel del delade meningar huruvida motion capture skall ses som en fullvärdig 

animationsteknik eller inte. Man kan avsluta detta korta inlägget om motion capture 

debatten med ett citat från Steven Spielberg (Boucher, 2011): 

"Tekniken motion capture är bara ett verktyg ... om din film är bra eller om du berättar din 

historia på rätt sätt kan du få publiken involverade och de glömmer och bryr sig inte ens 

om vilket medium du har valt att berätta historien i. För mig är mediet inte meddelandet, 

utan karaktärerna och historian är det jag vill förmedla. "(Steven Spielberg, 2011) 
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3 Problemformulering  

När människor kommunicerar med varandra så används inte bara talet utan även kroppen 

för att förmedla det man vill säga. Kroppsspråket är något som faller sig naturligt för oss 

människor och som merparten av oss inte tänker på till vardags. När man skapar en 

animerad karaktär så är kroppsspråket viktigt för att skapa en trovärdig karaktär som känns 

naturlig i sitt rörelsemönster. Enligt Meir (2009) är detta något som ofta glöms bort då stor 

fokus läggs på de tekniska aspekterna istället för på agerandet hos karaktären. Backlund 

(2006) har delat in kroppsspråk i två olika kategorier, paralingvistiska samt extralingvistiska 

signaler. Det är de extralingvistiska signalerna som behandlas i detta arbete, de signalerna 

som vi sänder ut utan att uttrycka oss verbalt, hur vi med hjälp av våra kroppar förmedlar 

känsla och personlighet.   

Tidigare forskning inom området animation har fokuserat på att ta reda på vilken metod som 

är den främsta för att skapa trovärdig animation till mänskliga karaktärer. Både Lasseter 

(1981) och Meir (2009) anser att handanimation som är den teknik som bygger på ett antal 

grundprinciper ger det främsta resultatet när animation baserad på mänskliga karaktärer 

skall skapas. En annan syn på vilken metod som ger bäst resultat delas av bland annat Sato 

och Cohens (2010) som arbetar för att skapa en förstärkt verklighet inom dataspel. Där 

använder de sig av motion capture för att skapa realistiska samt känslofyllda rörelser för sina 

mänskliga karaktärer. Att använda sig av motion capture är enligt Sato och Cohen (2010) 

nödvändigt för att skapa djup samt känsla åt sina karaktärer. Även Slinger, Etemad och Arya 

(2009) delar denna åsikt i sina studier.  

Som nämnts tidigare har forskning gjort som hävdar att handanimation respektive motion 

capture är den främsta metoden för att skapa animation för mänskliga karaktärer. De olika 

studierna fokuserar dock endast på antingen den ena eller den andra av metoderna och 

jämför dem inte med varandra. Till skillnad från tidigare forskning har jag i detta arbete 

istället för att fokusera på en av metoderna, jämfört de två metoderna med varandra för att 

på så sätt undersöka vilken metod som främst skapar de naturligaste rörelserna för en 

mänsklig karaktär.  

Det leder till påståendet som arbetet bygger på; Att man beroende på val av animationsmetod 

under skapandeprocessen kan skapa animation som upplevs av åskådaren som naturlig för 

en mänsklig karaktär. Synonymer till ordet naturligt som nämnts under introduktionen i 

detta arbete är som följer: medfött, äkta, sann, obehandlat (Svenska Akademins ordbok, 

2009). Min definition av ordet naturligt och som jag syftar på i detta arbete är naturligt i den 

utsträckning att det är något som för en människa är medfött. När jag skriver att något ska se 

naturligt ut menar jag att det ska vara en direkt kopia av en rörelse så som en människa utför 

rörelsen.    

Vilket är det påstående som min frågeställning är skapad efter: Vilken metod, motion capture 

eller handanimation, kan med lika förutsättningar och begränsningar skapa det naturligaste 

rörelsemönstret för en mänsklig karaktär? Kan åskådaren genom att endast titta på 

animationsklippen, utläsa likheter och skillnader i animationen beroende på vilken metod 

som använt under skapandeprocessen? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka vilken metod som lämpar sig för att skapa animation som uppfattas av 

åskådaren som naturlig för en mänsklig karaktär har sex stycken kortare animerade klipp 

skapats. Filmklippen fokuserar på tre stycken rörelser som gestaltas med hjälp av två 

tekniker inom animationsområdet. För att skapa variation i animationen baseras klippen inte 

bara på vilken metod som använts för att skapa animationen utan även kring tre olika typer 

av karaktärer. De typer av karaktärer som porträtteras i animationen är: 

 En ungdomlig person (ålder ca 20 år) 

 En medelålders person (ålder ca 35 år) 

 En äldre person (ålder ca 75 år) 

Jag är väl medveten om att rörelsemönster förändras i och med ålder, kroppsbyggnad och till 

viss del beroende på kön, vilket jag eftersträvar då jag vill visa på variation i de olika 

animationsklippen. Valet av rörelser är därför baserade på karaktärer i olika åldersgrupper 

som utför olika typer av rörelsemönster. Dessa rörelser är baserade på begreppet som 

Backlund (2006) kallar för extralingvistiska signaler. Hur vi med hjälp av våra kroppar 

kommunicerar med omvärlden, i detta fall syftar det på hur de 3D-modellerade karaktärerna 

utför rörelserna med hjälp av kroppsspråket så att åskådarna kan förstå och tolka vad det är 

för typ av rörelse som utförs. I detta arbete har jag ändvänt mig av rörelser som är lätta för 

åskådarna att känna igen, därför valde jag att skapa en springanimation, en gånganimation 

samt en animation där karaktären utför ett boxningsslag. Både springanimationen och 

gånganimationen är typer av rörelser som människor använder sig av dagligen och är lätta 

för åskådarna att identifiera. Valet att även skapa en boxningsanimation baseras på att detta 

är en rörelse som ofta förekommer i diverse dataspel och därför kan vara en typ av rörelse 

som många som spelar mycket dataspel känner igen. Att använda rörelser som åskådarna 

känner igen är att föredra när de skall identifiera vilken typ av animation som främst skapar 

animation som upplevs naturligt i sitt rörelsemönster, eftersom de då har en uppfattning om 

hur det är meningen att den typen av rörelse bör se ut samt genomföras.      

Varje rörelse producerades två gånger med hjälp av olika tekniker, dels med hjälp av motion 

capture och dels med handanimation. Klippen som skapades med hjälp av motion capture 

använde ett passivt optiskt motion capture-system som grund för animationen. Klippen som 

skapades med handanimation använde Disneys tolv animations principer som grund för 

animationen. Animationen applicerades sedan på en könslös karaktär och för att undvika att 

klippen upplevs som för olika har en tidsbudget skapats. Tidsbudgeten är till för att det ena 

klippet inte ska få mer arbetstid än det andra och på så vis visa på bristande kvalitet i 

animationen. Tidsbudgeten är upplagd på så vis att varje klipp får ca en och en halv 

arbetsdag vardera det vill säga ca 12 timmar per animationsklipp. Att klippen får samma typ 

av tidsbudget kan ses som orättvist då motion capture kan ses som en snabbare metod att 

arbeta med när animation skall skapas. Eftersom det ligger mycket arbete bakom själva 

processen innan man får ut motion capture-data att arbeta med så är tidsbudgeten ändå 

rimligt, enligt mig. Mycket av tiden för att skapa animationen med hjälp av motion capture 

kommer gå åt till själva inspelningssessionen då den kräver en hel del planering och 

förberedelser, vilket även kommer att ingå i tidsbudgeten. Därför anser jag att det är rimligt 

att lägga lika mycket tid på motion capture-animationen som handanimationen för att på så 

sätt få ett likvärdigt resultat från båda metoderna.  
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3.2 Kvalitativ undersökningsmetod  

 

Det finns olika metoder att utgå från när man ska göra en undersökning, två av dessa 

metoder kallas för kvalitativa undersökningsmetoder samt kvantitativa 

undersökningsmetoder. Att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod innebär att 

man analyserar material som låter sig hanteras i form av siffror eller som kan räknas (Östbye, 

2004). Målet kan även vara att hitta ett samband samt strukturer i materialet eller att 

undersöka en hypotes som vi satt upp i förväg, menar Östbye (2004). I detta arbete har jag 

valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod då jag inte bara ville hitta ett samband 

eller undersöka en hypotes utan även ville hämta information eller bli informerad av 

intervjuobjekten istället för att mäta på förhand definierade variabler så som Östbye (2004) 

utrycker det. Vad Östbey (2004) menar med detta är att resultatet som ges av 

undersökningen är baserat på insikter, reflektioner samt värderingar som den intervjuad 

förvaltar. För att utvinna detta har två olika typer av frågeformulär (se appendix A och B) 

användas som intervjuobjektet får svara på när de tittar på de sex olika animationsklippen. 

Frågeformulär 1(se appendix A) används först, det fick intervjuobjekten samtidigt som de 

tittade på klippen för första gången. Klippen är indelade i tre block 1, 2 och 3 där 

animationerna som hör ihop spelas upp samtidigt bredvid varandra. Frågeformulär 1 

innehåller öppna frågor som syftar på att intervjuobjekten är den som definierar och 

formulerar svarskategorierna han eller hon väljer att använda (Östbye, 2004). På detta sätt 

får intervjuobjekten själva lägga in sina tankar och värderingar i svaren utan att bli 

påverkade av vad intervjuaren hoppas på att få som svar. Frågeformulär 2 (se appendix B) är 

upplagd med hjälp av slutna frågor det vill säga frågorna är konstruerade på ett sådant sätt 

att svarsalternativen är förutbestämda. Intervjuobjekten skall med hjälp av ett kryss 

bestämma huruvida de tyckte att rörelserna kändes naturliga i respektive animationsklipp. 

Att använda sig av både öppna och slutna frågor i en undersökning är enligt Östbye (2004) 

att föredra för att få nyanserade svar men ändå på den nivån att det är övergripligt, vilket 

passade min kvalitativa undersökningsmetod. Då jag inte bara har undersökt huruvida min 

hypotes är sann eller falsk, utan även velat veta vad som gör att den ena metoden lämpar sig 

bättre än den andra när animation för mänskliga karaktärer skall skapas, ger en kvalitativ 

undersökningsmetod mig de svaren. Med en kvalitativ undersökning har man möjlighet att ta 

del av insikter, värderingar och reflektioner som den intervjuade förvaltar (Östbye, 2004).  

Vilket kan vara viktig information att använda sig av när man sedan skall tolka och analysera 

vad som gör att den ena metoden ger ett naturligare resultat än det andra.  

Studien utgjordes av en grupp på tolv personer i tjugo till sjuttiofem års åldern med olika 

mycket erfarenhet inom dataspel, alltifrån att spela flera gånger i veckan till att nästan aldrig 

spela dataspel. Att använda sig av en så pass bred målgrupp är att föredra för att få så 

nyanserade svar som möjligt. Att enbart använda sig av personer med mycket vana inom 

dataspel kan resultera i att de upplever vissa rörelser som naturliga eftersom så ser det ut i 

spel, och de är vana vid att se rörelserna utföras på ett visst sätt. Men en person som inte 

spelar mycket dataspel kan kanske ha möjlighet att uppmärksamma vissa aspekter av 

rörelsen som en van data spelar inte längre bryr sig om. Det kan därför vara intressant att 

intervjua båda typer av personer för att få ett mer tillförlitligt resultat. Dessa personer bör 

dock inte själva arbeta inom animationsområdet då deras utvärdering av animationen kan bli 

alltför analyserande av de teknisk metoder som använts istället för att fokusera på 

slutresultatet.  
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Jag vill med denna undersökning ta reda på intervjuobjektens egna tankar och funderingar 

över vad som gör att det ena klippet ser mer naturligt ut i sitt rörelsemönster än det andra. 

Genom att studera likheter och skillnader rent rörelsemässigt mellan de olika klippen, kan 

man då finna någon koppling mellan valet av animationsmetod och hur rörelsemönstret hos 

karaktärerna upplevs? Även frågan huruvida åskådarna uppfattar karaktären som manlig 

eller kvinnlig kommer att uppmärksammas. Den mänskliga kroppen ger en rik källa till 

information om de intentioner och mål som en karaktär har, samt olika aspekter av hans eller 

hennes tillstånd. Exempelvis har studier med motion capture avslöjat kompetensen som 

åskådaren har att känna igen kön bara på mänskliga rörelser (Ma, Paterson & Pollick, 2006). 

Män och kvinnor har en tendens att använda kroppen på olika sätt när de rör sig. Detta 

framgå tydligt beroende på om man använder sig av en manlig eller kvinnlig skådespelare när 

man spelar in motion capture, det är därför intressant att se om åskådarna uppfattar detta 

fenomen.  



 18 

4 Genomförande  

De animationer som produceras i detta arbete bygger på de tre karaktärer som presenterades 

i föregående kapitel: 

 En ungdomlig person (ålder ca 20 år) som utför en boxningsrörelse.  

 En medelålders person (ålder ca 35 år) som springer. 

 En äldre person (ålder ca 75 år) som går fram till en stol och sätter sig ner. 

Dessa animationer är baserade på tre karaktärer som utför rörelser som åskådarna har lätt 

att känna igen då det är rörelser som de flesta människor utför dagligen, med undantag från 

boxningsanimationen. Att använda rörelser som åskådarna känner igen är att föredra när de 

skall identifiera vilken typ av animation som främst skapar animation som upplevs naturligt i 

sitt rörelsemönster. Det hjälper åskådarna då de har en uppfattning om hur det är meningen 

att den typen av rörelse bör se ut samt genomföras.  

Dessa tre karaktärer ligger till grund för skapandet av tre stycken animationsklipp där varje 

klipp skapas två gånger. Först skapas animationerna genom handanimation med hjälp av 

mjukvaran Autodesk Motionbuilder (2012)  där Disneys tolv animationsprinciper ligger till 

grund för skapandet. Därefter animerades samma rörelsesekvenser med hjälp av ett optiskt 

motion capture- system. Detta resulterade sedan i tre stycken filmklipp där animationerna 

med samma rörelse spelades upp bredvid varandra. För att alla animationer skulle ha samma 

möjlighet att uppnå det önskade resultatet användes en tidsbudget. Detta för att lika mycket 

tid skulle läggas på både de handanimerade animationerna som på animationer som skapats 

med ett motion capture-system. Tidsbudgeten är upplagd på så vis att varje klipp får ca en 

och en halv arbetsdag vardera det vill säga ca 12 timmar per animationsklipp. Att klippen får 

samma typ av tidsbudget kan ses som orättvist då motion capture kan ses som en snabbare 

metod att arbeta med när animation skall skapas. Eftersom det ligger mycket arbete bakom 

själva processen innan man får ut motion capture-data att arbeta med så är tidsbudgeten 

ändå rimligt, enligt mig. Mycket av tiden för att skapa animationen med hjälp av motion 

capture kommer gå åt till själva inspelningssessionen då den kräver en hel del planering och 

förberedelser, vilket även kommer att ingå i tidsbudgeten. Därför anser jag att det är rimligt 

att lägga lika mycket tid på motion capture-animationen som handanimationen för att på så 

sätt få ett likvärdigt resultat från båda metoderna.  

De tre olika typerna av animation som skapas är baserade på en kvinnlig roll och två manliga 

roller. Den första animationen är av en person i tjugoårsåldern som springer vänd mot 

kameran. Den andra animationen är en medelålders karaktär som utgår från en 

boxningsposition för att sedan ta sats och göra tre boxningsslag i luften. Samt den äldre 

karaktären som tar tre försiktiga steg fram till en stol för att sedan med möda sätta sig ner på 

stolen vänd mot kameran. För att skapa dessa tre olika typer av karaktärsanimationer 

användes tre skådespelare, en kvinnlig och två manliga.   

Som referens material till de handanimerade animationerna användes samma skådespelare 

som spelade in rörelserna till motion capture- animationerna. Skådespelarna som utförde 

rörelserna inför motion capture-animationerna filmades för att sedan kunna användas som 

referenser i arbetet för att skapa handanimationerna. Detta för att slutresultatet från motion 

capture samt handanimationen skulle bli så lika varandra som möjligt. 
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Målet med de tre valda animationer är att framställa vardagliga rörelser som för åskådarna är 

lätta att känna igen. Valet att även skapa en boxningsrörelse är baserat på att detta är en 

rörelse som ofta förekommer i spel och därför kan vara lätt att känna igen för den typ 

åskådare som spelar mycket spel, samt är van vid att titta på animerade karaktärer.   

 

4.1 Det producerade materialet  

Den 3D-modellerade karaktären som används i detta arbete för att utföra de skapade 

rörelserna är en redan existerande karaktär. Jag har alltså inte skapat karaktären från 

grunden. Valet att använda en redan befintlig standardkaraktär baserades på att få en så 

neutral karaktär som möjligt. Från början var tanken att använda programmet Autodesk 

Motionbuilder (2012) och dess exempelkaraktär till animationerna då denna karaktär både 

stödjer handanimation och animation från ett motion capture-system. Detta gav dock ett 

resultat som inte passade det jag ville uppnå med animationen. Karaktärerna fick ett alltför 

lådliknade utseende där alla kroppsdelar inte alltid höll ihop. Även om det var en enkel 

karaktär rent utseendemässigt hade den allt för definierade ankskitsdrag samt händer och 

fötter för detta arbete. (Figur, 5) Eftersom fokus ligger på rörelserna i animationen ville jag 

därför istället använda mig av en karaktär som inte har för mycket fysiska attribut i form av 

ansiktsdrag eller allt för definierade händer och fötter. Detta för att så mycket fokus som 

möjligt skulle ligga på rörelserna och inte på karaktärens fysiska utseende. Jag valde därför 

att använda en fördefinierad 3D-karaktär från Autodesk Maya (2012) som där använts som 

exempelmodell för att visa animationer (Figur 5). Människors förmåga att uppfatta 

mänskliga rörelser och deras innebörd är väldigt väl utvecklad och det krävs därför inte att 

karaktären ifråga har ett avancerat fysiskt utseende för att uppfattas som mänsklig 

(McDonnell, Jörg, McHugh & Newell, 2009 ). Att använda sig av en detaljrik karaktär kan 

snarare ha motsatt effekt och få åskådarna att fokusera på karaktärens utseende istället för 

på rörelserna. Tidigare studier har visat att användningen av olika typer av detaljerade 

karaktärer när man studerar rörelse kan göra att resultatet blir svårare att utläsa och 

åskådarna kan ha svårt att se förbi de fysiska attributen och fokuserar mer på utseendet hos 

karaktären än själva rörelsen (McDonnell, Jörg, McHugh & Newell, 2009). Den 3D-

modellerade exempelkaraktären i Autodesk Maya (2012) passar mitt arbete bättre då jag 

ville använda mig av en mänsklig karaktär men samtidigt en karaktär som åskådarna inte 

skall bli distraherade av. 
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Figur 5, Autodesk Motionbuilder (2012) karaktär och Autodesk Maya (2012) 
karaktär (se, Figurlista) 

 

 

4.1.1 Genomförandet av handanimationen 
 

För att skapa de animationsklipp som använder sig av animationstekniken handanimation 

har Disneys tolv animationsprinciper använts. Nedan följer några exempel på hur dessa 

animationsprinciper har använts i detta arbete: 

 Exaggeration-. För att skapa rörelser som upplevs som naturliga krävs det att man 

använder sig av animationsprincipen Exaggeration. Detta för att animation har en 

tendens att upplevas som liten och intetsägande annars. Genom att överdriva en 

rörelse förstärks budskapet av rörelsen och kan göra den mer övertygande för 

åskådaren (Johnston & Thomas, 1995). I detta arbete har denna princip använts för att 

posera karaktären i olika extrema poser som gör det lättare för åskådarna att utläsa vad 

det är för rörelse karaktären utför.  

 Anticipation- Genom att röra en kroppsdel hos en karaktär på ett visst sätt 

förbereder man åskådarna på vad som skall ske. Oftast betyder det att man flyttar 

kroppsdelen hos karaktären lite åt andra hållet än huvudrörelsen, man kan likna det 

med att man tar sats för att tillexempel utföra en spark. Luhta och Roy (2011) menar 

att, om vi ser en karaktär som verkligen tar sats för att utföra en rörelse förstår 

åskådaren att detta är en rörelse som karaktären har planerat och tänkt igenom innan 

karaktären utför den. Utan denna sats skulle rörelsen upplevas som oplanerad och 

inte genomtänkt och karaktären skulle inte ge ett trovärdigt intryck. Anticipation-

principen är väldigt effektiv för att skapa rörelser som känns naturliga för en 

mänsklig karaktär eftersom denna typ av rörelse är något som människor använder 

sig av varje dag. I detta arbete är denna metod extra viktig att använda sig av i 

boxningsanimationen då karaktären bör ta sats för att utföra de tre boxningsslagen. 

Utan denna sats skulle denna typ av animation inte ge ett trovärdigt intryck hos 

åskådarna.     
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 Follow-through and Overlapping action- Båda dessa principer går ut på att det 

tar energi att flytta ett objekt men även att få ett objekt att stanna till (Luhta & Roy, 

2011). Follow-through är när en rörelse går förbi slutposen det vill säga en arm 

svingar fram lite extra innan den stannar upp. Overlapping är istället när rörelsen 

kommer lite efter huvudrörelsen, det tar längre tid för vissa kroppsdelar att komma 

fram till slutposen än andra. Att använda dessa principer ger ett resultat som gör att 

rörelser upplevs som smidiga och sömnlösa, vilket gör att animationen upplevs som 

naturlig istället för stel och robotliknande. Detta är något jag försökt att eftersträva i 

detta arbete för att skapa animationer som upplevs så naturliga som möjligt i sitt 

rörelsemönster.  

 Slow-in and Slow-out- Syftar på att ett objekt inte stannar upp tvärt utan får en 

mjukare inbromsning innan det stannar helt. Det syftar även på att man gradvis ökar 

farten på objekt eller i detta fall kroppsdelar när dessa börjar röra på sig (Luhta & 

Roy, 2011). Man bör dock tänka på att denna princip inte gäller alla typer av rörelser. 

Ett exempel när man inte bör använda denna princip är när en karaktär springer. Då 

skall fötterna ha en stark fart när de slår i marken för att sedan ta ett nytt steg och det 

krävs därför ingen inbromsning i denna rörelse. Det gäller att ha förståelse för vilka 

rörelser som kräver en mjukare inbromsning och vilka som använder sig av starka 

direkta rörelser. I detta arbete används denna princip i de flesta av rörelserna hos den 

3D-modellerade karaktären, exempelvis när karaktären som springer svingar med 

armarna är det viktigt att tänka på Slow-in and Slow-out så att rörelsen inte får en 

allt för konstant hasighet vilket skulle se onaturligt ut.        

 Straight-ahead and Pose-to-pose action- Detta är två olika tekniker för att 

skapa animation. Straight-ahead-metoden innebär att animationen sker linjärt det 

vill säga den animeras från början till slut.  Pose-to-pose-metoden innebär att en del 

viktiga nyckelposer placeras ut sedan arbetar man vidare med att anpassa 

interpolationen mellan dem för att skapa animationen. I detta arbete för att skapa de 

handanimerade animationsklippen är det framförallt Pose-to-pose-metoden som 

använts.  

 Timing- Personligheten hos en karaktär definieras snarare av rörelserna än 

utseendet menar Johnston och Thomas (1995). De menar även att variationen i 

hastigheten av rörelser bestämmer huruvida karaktären är uppspelt, nervös eller 

avslappnad och det är då som Timing spelar roll. Johnston och Thomas (1995) går så 

långt med att säga att utan Timing så spelar varken attityden eller skådespelandet 

någon roll för den animerade karaktären. Med hjälp av denna animationsprincip kan 

vi bestämma hur lång tid rörelser skall ta, var i animationen karaktären skall stanna 

upp, med mera för att på så sätt ingjuta personlighet i animationen. Detta är något jag 

försökt att eftersträva i alla de animationer som skapats i detta arbete.   

 Staging- Det handlar om presentationen av verket, så att det klart och tydligt 

framgår vad det är som visas på skärmen. En rörelse visas så att den är lättbegriplig, 

en personlighet så att den kan kännas igen, ett uttryck så att det kan ses, en stämning 

så att den kan påverka publiken på rätt sätt (Johnston och Thomas, 1995).  För att 

utrycka det på ett lättare sätt så är Staging sättet som man presenterar sitt utförda 

verk på. I detta arbete så är det betraktningsvinkeln som de tre animerade filmklippen 

presenteras på, för att på bästa möjliga viss skildra de olika rörelsemönstren i de olika 

animationsklippen.  
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Programmet som användes för att framställa de handanimerade animationerna är Autodesk 

Motionbuilder (2012). Som nämnts tidigare använde jag mig av samma skådespelare som 

spelade in rörelserna till motion capture- animationerna för att spela in referensmaterial till 

handanimationen. Skådespelarna som utförde rörelserna inför motion capture-

animationerna filmades för att sedan kunna användas som referenser i arbetet för att skapa 

handanimationerna.  

Arbetet tog sin början genom att välja vilken typ av handanimationsteknik som var lämplig 

att använda, Straight-ahead- eller Pose-to-pose-metoden. I detta arbete användes som 

nämnts tidigare Pose-to-pose metoden eftersom denna metod lämpar sig när man skall skapa 

animation som inte bara innebär en fysisk rörelse utan även ingjuter personlighet hos 

karaktärerna som utför rörelsen (Luhta & Roy, 2011). Denna metod hjälper till att lyfta fram 

karaktärens kroppsspråk eftersom om karaktären inte förmedlar ett starkt kroppsspråk är 

det lätt att den känslomässiga berättelsen försvinner och karaktären upplevs som platt och 

intetsägande (Luhta & Roy, 2011). Genom att börja med att sätta ut de viktiga poserna i 

animationen och sedan flytta runt dessa poser på en tidsaxel kan man ändra Timingen i 

rörelsen för att på så sätt uppnå önskat resultat. Att få till rätt Timing i animationen är 

otroligt viktigt för att skapa känsla och personlighet i animationen. Lutha och Roy (2011) 

menar att pausen som uppstår mellan två rörelser kan ha mer betydelse och berätta en 

djupare historia än vad själva rörelsen gör. Det är därför en viktig del i animationen att tänka 

på och arbeta mycket med Timingen för att på så sätt skapa rörelser som upplevs naturliga av 

åskådarna, vilket ibland kan vara svårt och något som jag arbetat mycket med för att få till.   

När man sätter ut de viktiga poserna som skapar grunden för hela animationen är det viktigt 

att tänka på en animationsprincip som kallas Exaggeration. För att rörelser ska upplevas 

som naturliga gäller det att överdriva vissa poser för på så sätt visa extra tydligt vad för typ av 

rörelse karaktärerna utför. Exempelvis använde jag mig av denna teknik i skapande av 

boxningsanimationen, då en kombination av Exaggeration och Anticipation användes för att 

extra tydligt visa att karaktären tar sats för att sedan slå i luften(Figur 6). Detta var en metod 

som inte bara användes i skapandet av boxningsanimationen utan den användes igenom hela 

arbetet med handanimationerna. För att ingjuta liv och känsla i animationerna och för att få 

animationerna att upplevas som naturliga i sitt rörelsemönster arbetade jag med de övriga 

animationsprinciperna, bland annat Follow-through and Overlapping action och Slow-in 

and Slow-out.  

 

Figur 6, Överdriven pose när armen dras bak för att ta sats innan ett slag utdelas                         
(se, Figurlista) 
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4.1.2  Genomförandet av motion capture- animationen  
 

I detta arbete användes ett optiskt motion capture- system för att spela in rörelser från en 

skådespelare. Detta innebär att skådespelaren kläs i en dräkt med små markörer. Dessa 

markörer kan antingen vara passiva eller aktiva beroende på vilken typ av system som 

används. Små reflekterande markörer fästs på skådespelaren, ljuset som reflekteras i dessa 

markörer fångas sedan upp av de kameror som finns utplacerade i rummet. Något som är 

viktigt att tänka på under en inspelningssession är att dessa markörer vid alla tillfällen måste 

ses av mins tre kameror för att markörens förflyttning skall kunna räknas ut i en 3D-rymd 

(Sato & Cohen, 2010). 

Som nämnts tidigare användes en tidsbudget för att fastställa hur mycket tid som skulle 

läggas på vardera animationen. Den största delen av tidsbudgeten som var tilldelad motion 

capture- animationen var planerad att läggas på det förarbete som krävs innan man kan 

spela in motion capture. Det krävs en hel del planering samt förberedelse innan det går att 

börja spela in de rörelser man är ute efter och därför avsattes mycket tid till att sätta upp 

motion capture- systemet. Något som inte räknats med i tidsbudgeten var att eftersom 

inspelningen av alla skådespelare skedde på samma dag behövdes systemet endast sätta upp 

en gång, vilket sparade en massa tid. Detta gjorde så att den tidsbudget som fanns att tillgå 

för motion capture- animationerna inte behövde användas fullt ut. Det gick mycket snabbare 

än planerat att spela in alla rörelser då systemet endast behövdes sättas upp en gång i stället 

för tre.  

Systemet som användes var ett passivt optiskt motion capture-system. Systemet använder sig 

av tolv kameror som är strategiskt utplacerade i det rum som används för inspelningen 

(Figur 7). Dessa tolv kameror kopplas samman i en viss ordning för att sedan kopplas till en 

dator som styr hela inspelningsprocessen. Utöver att rent fysiskt koppla samman alla 

kameror och se till att alla kameror har tillräckligt med ström finns det en rad inställningar 

som måste genomföras innan inspelningen av rörelse kan påbörjas. En av de viktigaste 

inställningarna för att en inspelningssession skall bli lyckad är kalibrering av kamerorna. 

Detta är en process som genomförs för att fastställa eller kontrollera noggrannheten för 

upptagningen hos kamerorna (Kitagawa & Windsor, 2008).  För ett passivt optiskt system 

innebär detta att man har reflekterande markörer fästa på en stav som man placerar framför 

kamerorna. Denna stav rör man sedan i cirkulära rörelser framför kamerorna för att så 

många som möjligt av kamerorna skall uppfatta de små reflekterande markörerna. Denna 

process kallas för Wanding. När flera kameror ser stavens markörer samtidigt börjar de 

räkna ut var de är i förhållande till varandra och på så sätt kan de räkna ut var de 

reflekterande markörerna befinner sig i rummet (Kitagawa & Windsor, 2008).  Denna stav 

byts sedan ut mot en skådespelare iklädd en motion capture-dräkt med liknade reflekterande 

markörer fästa på olika delar av kroppen. En annan typ av kalibrering utförs sedan med hjälp 

av skådespelaren för att systemet ska fastställa vad för typ av objekt som skall spelas in. I 

detta arbete är objektet en människa. När detta är gjort är systemet redo att börja användas 

för att spela in de rörelser som angivits tidigare i kapitel fyra.  
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Figur 7, Hur kamerorna är placerade och kopplade i inspelningsrummet (Eriksson, 2010) 

(se, Figurlista) 

För att spela in de rörelser som behövdes för detta arbete använde jag mig av tre 

skådespelare eftersom jag ville skapa tre olika typer av karaktärer. Från början var tanken att 

bara använda mig av två skådespelare, en man och en kvinna eftersom mina karaktärer är 

baserade på en kvinnlig roll och två manliga roller. Detta visade sig dock inte fungera lika bra 

som jag tänkt då skådespelaren som spelade de två manliga rollerna inte lyckades utföra 

boxningsrörelserna på ett naturligt sätt. Det berodde inte bara på att skådespelaren inte var 

säker på hur han skulle utföra rörelsen utan även på att kamerorna inte lyckades fånga 

rörelsen på ett korrekt sätt. Detta ledda till att hela den inspelade rörelsen betedde sig på ett 

sätt som inte gick att använda för att skapa den animation som jag behövde (Figur 8).  

  

 

Figur 8, Till vänster armarna går ur led när vissa rörelser utförs, till höger ett 
mer naturlig resultat (se, Figurlista) 
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Fokusen låg på att hitta en skådespelare som kunde utföra de rörelser som den äldre 

karaktären skulle utföra, vilket gjorde att boxningskaraktären kom i skymundan.  Jag valde 

därför att ta in en tredje skådespelare med mer erfarenhet när det gäller kampsport som fick 

agera ut boxningsrörelsen vilket ledde till ett mer naturligt resultat (Figur 8). Det var något 

jag skulle tänkt på från början då ett viktigt utgångsläge när man använder sig av motion 

capture är att använda sig ut av kompetenta skådespelare inom det område som rörelsen 

skall utföras i (Kitagawa & Windsor, 2008).  Ska man spela in ett dansnummer bör man 

använda sig av en dansare, likaså om man skall spela in en manlig respektive kvinnlig 

karaktär bör man använda sig av dess motsvarighet.       

Animationen som sedan skapades utifrån det inspelade materialet behandlades på ett 

annorlunda vis än det handanimerade materialet. I arbetsprocessen med att skapa animation 

utifrån motion capture-inspelningen använde jag mig inte av Disneys tolv animations 

principer. Istället försökte jag skapa animation som höll sig så likt det inspelade materialet 

som möjligt, alltså ändrade jag inte på animationen efter att den hade spelats in. De enda 

förändringarna som skedde var arbetet med att rensa det inspelade materialet från eventuella 

ryck samt kroppsdelar som gick igenom varandra. Jag försökte hålla animationen så lik det 

inspelade materialet som möjligt för att på så sätt skapa animation som kändes så naturlig 

som möjligt.  

Programmet som användes för att bearbeta motion capture-inspelningen var Autodesk 

Motionbuilder (2012) samma program som användes för att skapa handanimationerna. 

Processen för att skapa färdiga animationer utifrån motion capture- inspelningen skiljer sig 

en hel del från hur man arbetar med att skapa handanimation. Arbetet med att få det 

inspelade motion capture-materialet till att bli animationer på en 3D-modellerad karaktär 

kan delas in i fyra delmoment (Figur 9), inspelningssessionen, överföringen till Autodesk 

Motionbuilder (2012) , bearbetning av det inspelade materialet och slutligen överföringen till 

3D-karktären där de sista justeringarna sker innan animationen kan anses som färdig. Alla 

dessa delmoment är viktiga att gå igenom för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.  

 

 

Figur 9, Från inspelat matrial till färdig animation (se, Figurlista) 
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Inspelningssessionen som redogjordes för tidigare i kapitlet är som nämnts när man spelar in 

de rörelser som den 3D-modelerade karaktären skall utföra. I detta arbete användes ett 

passivt optiskt motion capture- system för att spela in de rörelser som senare användes. Att 

sedan gå vidare med arbetet innebär att föra över det inspelade materialet till programmet 

Autodesk Motionbuilder (2012) där vidare bearbetning kan genomföras. Det inspelade 

materialet som överförs till Autodesk Motionbuilder (2012) är från början endast ett hav av 

små markörer som flyter runt på skärmen och endast innehåller förflyttnings information. I 

detta tidiga stadie av arbetet arbetar man med att förhindra att eventuella markörer förflyttar 

sig från den position som de bör hålla. Dessa förflyttningar kan orsakas av att kamerorna 

under inspelningssessionen inte uppfattade alla markörer under vissa delar av inspelningen. 

Informationen om dessa markörers position saknas vilket leder till att dessa markörer beter 

sig annorlunda än vad de ska göra, något man kan arbeta bort i denna del av processen 

(Kitagawa & Windsor, 2008). 

Nästa steg är att koppla markörerna till en 3d-modellerad karaktär för att på så sätt se om det 

finns eventuella problem så som ryck eller brus i olika kroppsdelar under animationen. Detta 

går sedan att arbeta bort med hjälp av olika filter som exempelvis hjälper till att arbeta bort 

olika typer av ryck i animationen. Det slutliga steget är att föra över animationen till den 

slutliga 3D-modellerade karaktären. I detta arbete är det en exempelkaraktär från Autodesk 

Maya (2012) som används där en sista bearbetning av animationen genomförs innan den 

kan ses som färdig. Detta är en process som alla de tre animationsklippen som skapts med 

hjälp av motion capture har genomgått.     

  

 

4.1.3 Svagheter hos det producerade materialet  
 

Animation är något som man alltid kan arbeta vidare med och man kan nästan in i det 

oändliga sitta och arbeta om en animation för att få den att se ut så som man vill ha den. För 

att motverka detta samt att lika mycket tid skulle läggas ner på alla animationer sattes en 

tidsbudget upp. Detta för att alla animationer skulle ha lika stor chans att bli så bra som 

möjligt. Det visade sig att de animationer som skapades med hjälp av motion capture gick 

mycket snabbare att få fram önskvärt resultat av än de handanimerade. Något som inte 

räknats med i tidsbudgeten var att eftersom inspelningen av alla skådespelare skedde på 

samma dag behövdes systemet endast sättas upp en gång, vilket sparade an massa tid. Detta 

gjorde att den tidsbudget som fanns att tillgå för motion capture-animationerna inte behövde 

användas fullt ut.  Även om tiden det tog att sätta upp samt spela in motion capture räknades 

in i tidsbudgeten gick processen ändå snabbare än den att skapa samma rörelse med hjälp av 

handanimation. Jag borde ha arbetat om tidsbudgeten för att på så sätt lägga mer tid på 

handanimationen än motion capture animationen men ändå få ett likvärdigt resultat 

animationerna emellan.  

Att motion capture-animationerna gick snabbare än planerat att genomföra märktes tidigt i 

arbetet och den tidsbudget som avsattes till dessa animationer användes inte fullt ut. 

Samtidigt som motion capture-animationerna gick snabbare än planerat tog 

handanimationerna längre tid. Trots att all tid utnyttjades för att skapa handanimation känns 
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det som att de fortfarande hade kunnat förbättras, något som man i efterhand kanske borde 

tänkte på i utformningen av tidsbudgeten.  

När det gäller skapandet av handanimationen så hade mer tid kunnat läggas på timingen i 

animationen. Vissa poser hålls inte tillräckligt länge och på vissa ställen har animationen en 

tendens att hålla samma hastighet igenom hela rörelsen. Detta är något man skulle kunna 

arbeta vidare med ännu mer för att på så sätt få ett ännu bättre slutresultat.  
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5 Utvärdering 

5.1 Sammanställningar  

En undersökning med tolv personer har genomförts för att undersöka vilken 

animationsmetod som främst skapar animation som upplevs av åskådarna som naturlig i sitt 

rörelsemönster. I undersökningen ingick det fyra kvinnor och åtta män i åldrarna tjugo till 

sjuttiofem år som fick studera tre filmer där de olika animationerna spelades upp. De 

animationer som porträtterade samma rörelse och som skapats med olika tekniker, 

handanimation respektive motion capture spelades upp bredvid varandra. När respektive 

film spelades upp inför intervjuobjekten fick de svara på två stycken frågeformulär (se 

appendix A och B). De tolv personer som deltog i undersökningen utgjordes av personer med 

olika mycket erfarenhet när det gäller att spela dataspel, en del spelade nästa varje dag och en 

del spelade nästan aldrig dataspel. Resultatet från dessa frågor redovisas medhjälp av tre 

stapeldiagram som redogör för hur intervjuobjekten har svarat på de olika frågorna. Att 

utföra några statistiska beräkningar anser jag inte vara nödvändigt för detta arbete eftersom 

urvalsgruppen endast består av tolv personer. Att redovisa någon form av statistik från en så 

liten grupp skulle inte vara vetenskapligt relevant.    

Intervjuerna var individuella och genomfördes med ett intervjuobjekt i taget, för att få så 

många och varierade svar som möjligt. Det första frågeformuläret fick intervjuobjekten i 

samband med att de tittade på klippen för första gången. De blev även tillsagda att det inte 

fanns någon tidsbegränsning över hur länge de fick studera klippen utan det var upp till var 

och en att bestämma själva hur länge de ville studera de olika animationerna. Detta ledde till 

att vissa studerade klippen i flera minuter samtidigt som andra endast studerade klippen en 

kortare stund.  Det första frågeformuläret som de intervjuade blev tilldelade innehöll så 

kallade öppna frågor vilket innebar att intervjuobjekten själva fick definiera svaren på 

frågorna, det fanns alltså inga svarsalternativ att välja mellan (se appendix A). På detta sätt 

blev intervjuobjekten inte påverkade av ledande frågor utan hade fritt fram att lägga fram 

sina egna tankar och värderingar i svaren. De intervjuade fick titta på filmklippen och sedan 

skriva ner vad de kände var de största skillnaderna samt likheterna mellan de klipp som 

spelades upp bredvid varandra. Frågan användes för att utläsa vad som gör att en animation 

upplevs som naturlig eller icke naturlig i sitt rörelsemönster utan att intervjuobjektet från 

början skulle förstå vad undersökningen ville få fram som slutgiltigt resultat.  Det vill säga 

utan att fråga rakt ut vilken animation som såg naturligast ut gav frågan svar på hur de olika 

animationerna förhöll sig till varandra med hjälp av likheter och skillnader i rörelsemönstret. 

I det första frågeformuläret uppmanades intervjuobjekten även att svara på om de ansåg att 

det var en man eller en kvinna som utförde rörelserna. Då de karaktärer jag valt att använda 

mig av i de animationer som skapats både är män och kvinnor var det intressant att se om 

intervjuobjekten uppfattade vilka karaktärer som var män respektive kvinnor. Tidigare har 

studier gjorts av bland annat Ma, Paterson och Pollick (2006) som avslöjade kompetensen 

människan har på att känna igen kön endast genom rörelse. Vilket kan vara intressant att 

använda sig även i min studie, där av valet att även ta med en fråga om karaktärernas kön i 

frågeformuläret. 

Filmklipp 1 består av en manlig karaktär som utför en boxningsrörelse, filmklipp 2 en 

kvinnlig karaktär som springer och filmklipp 3 en manlig karaktär som går fram till en stol 

och sätter sig ner. 
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 I tabell 1 ser vi hur intervjuobjekten svarade på om de ansåg att det var en man eller en 

kvinna som utförde rörelserna i de tre animationsklippen.  

 

 

Tabell 1, Resultat från frågeformulär 1, där frågan löd; Är det en man eller en kvinna som 

utför rörelsen? 

 

Även frågan vad för likheter och skillnader de intervjuade upplever när de tittar på de olika 

animationsklippen ställdes i frågeformulär 1, vilket resulterade i en del intressanta 

betraktelser från intervjuobjekten (se appendix C). Det är dock svårt att redovisa denna typ 

av resultat i form av ett diagram, och syftar därför mer på att hjälpa till att beskriva och 

förklara varför resultaten i tabell 1 och 2 ser ut som de gör. Därför kommer detta 

intervjumaterial att presenteras och användas framför allt i den delen av arbetet som går ut 

på at analysera och förklara mätningarna, mer om detta kan ni läsa under rubrik 5.2.  

Det andra frågeformuläret bestod av slutna frågor det vill säga frågorna var konstruerade på 

ett sådant sätt att svarsalternativen var förutbestämda. I samband med att intervjuobjekten 

fick frågeformulär 2 uppmanades de att studera de olika filmklippen igen, även denna gång 

fick de själva bestämma hur länge de ville studera de olika animationerna. Det var först när 

de fått det andra frågeformuläret som det nämndes att det som undersökningen gick ut på 

var att ta reda på hur naturliga animationerna upplevdes med hjälp av frågan; Hur pass 

naturlig upplever du att karaktären utför rörelsen i respektive klipp?  Med hjälp av ett kryss 

skulle intervjuobjekten bestämma huruvida de tyckte att rörelserna kändes naturliga i 

respektive animationsklipp. Skalan gick från ett till fem där ett inte var naturlig alls och fem 

var mycket naturlig, eftersom det var tolv personer som deltog i intervju kunde max 

resultatet för en animation bli sextio.  
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I tabell 2 redovisas resultatet från frågeformulär 2. För att kunna tolka detta diagram bör det 

nämnas vilken typ av teknik som används för att skapa respektive filmklipp; 

 Filmklipp 1 vilket är boxningsrörelsen är skapad både med handanimation förkortas 

HA1 (handanimation filmklipp 1) och med motion capture MC1 (motion capture 

filmklipp 1). Observera att här ligger handanimationen som klipp ett eftersom 

diagrammet skall efterlikna den ordning som de intervjuade fick titta på klippen 

under intervjun.   

 Filmklipp 2 vilket är animationen när karaktären springer är skapad med motion 

capture (MC2) och handanimerad (HA2).  

 Filmklipp 3 som är när karaktären går fram till en stol och sätter sig ner är skapad 

med motion capture (MC3) och med handanimation (HA3).  

 

Tabell 2, Resultat från frågeformulär 2 där frågan löd; Hur pass naturlig upplever du att 

karaktären utför rörelserna i respektive filmklipp? 

 

Något som även kan vara intressant att titta lite närmare på i samband med resultatet från 

tabell 2 är hur olika personer med olika mycket erfarenhet inom dataspelandet har valt att 

sätta sina poäng. Jag valde därför att dela in dem i två grupper: vana spelare som spelar 

dataspel ofta och ovana spelare som spelar spel väldigt sällan.  Detta sammanställdes i tabell 

3. Värt att notera är att tabell 3 visar ett medelvärde av vad de intervjuade svarade där max 

poängen för de olika grupperna är fem vardera och svaren är avrundade till närmsta decimal. 

Frågan är den samma som i tabell 2; Hur pass naturlig upplever du att karaktären utför 

rörelserna i respektive filmklipp på en skalla från ett till fem?  
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Tabell 3, Ovana respektive vana spelare; Hur pass naturlig upplever du att karaktären utför 

rörelserna i respektive filmklipp på en skalla från ett till fem? 

 

5.2 Analys 

För att hjälpa till att förstå varför tabell 2 ser ut som den gör har svaren från frågeformulär 

ett använts som ett underlag för att analysera resultatet. Detta genom att studera hur de olika 

intervjuobjekten valde att svara på frågan vad det fanns för likheter samt skillnader 

animationerna emellan. Genom att studera hur intervjuobjekten valt att besvara frågan kan 

man i de flesta svaren utläsa vilken animation som de intervjuade ansåg vara den bättre 

animationen. Många har valt att fokusera på en av animationerna och säger att animationen 

är bättre för att, eller animationen är sämre därför att och så vidare. Även om 

intervjuobjekten inte ordagrant skriver att den ena animationen är bättre än den andra, så 

går det att utläsa i svaren vilken animation de anser vara bättre med hjälp av orden de valt att 

beskriva animationerna med. Positiva benämningar så som animationen känns naturlig, äkta 

verklighetstrogen, följsam samt mjuk i sitt rörelsemönster indikerar på att den typen av 

animation är av bättre kvalitet. Samtidigt som negativt beskrivande ord så som stel, 

mekanisk samt robotlikande indikerar på att animationen inte känns mänsklig och därför 

inte heller anses som naturlig i sitt rörelsemönster. Utefter dessa svar går det att utläsa vad 

intervjuobjekten anser gör att en animation känns naturlig i sitt rörelsemönster eller inte.  

Genom att studera mätningarna från tabell 2 kan man konstatera att de rörelser som 

animerats med hjälp av ett motion capture-system var de animationer som de flesta av 

intervjuobjekten ansåg se naturligast ut rent rörelsemässigt. Det här fenomenet är något som 

tas upp i bakgrundskapitlet och som delas av bland annat Sato och Cohen (2010) som 

använder motion capture i sitt arbete med att skapa en förstärkt verklighet inom dataspel.  

De anser att motion capture är den främsta metoden för att skapa djup samt känsla hos 

karaktärer. Vilket även visade sig stämma i denna undersökning då de personer som jag 

intervjuade tyckte att de animationer som skapats med motion capture-teknik visade det 

naturligaste rörelsemönstret. I samband med att Sato och Cohen (2010) ansåg att motion 

capture- tekniken var den främsta för skapandet av naturlig animation så ansåg bland annat 

Lasseter (1981) samt Meir (2009) motsatsen, nämligen att handanimation var bättre för 

detta ändamål, något som diskuteras närmre i bakgrundskapitlet. Båda dessa män ansåg att 
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för stor fokus läggs på tekniken och designen istället för att lägga ner mer tid på själva 

agerandet hos karaktärerna ifråga. Något som leder till att karaktärerna i sig upplevdes som 

icke trovärdiga av åskådarna. I min studie visade det sig dock att de animationer som 

använder sig av motion capture-tekniken var de som upplevdes som naturligast. Även om det 

i de flesta fallen inte skiljer sig mycket så gav intervjuobjekten de klipp som skapats med 

motion capture generellt sett högre poäng. Det här framgår tydligast i filmklippen MC2 och 

HA2 som bygger på en medelålders person som springer vänd mot kameran. Varför just 

dessa animationer fick så pass olika resultat berodde på en rad olika faktorer. Vad som går att 

utläsa från kommentarerna i frågeformulär ett så tycker många av de intervjuade att klipp 

HA2 är alltför stel i sina rörelser och det upplevs nästan som robotlikande i jämförelse med 

klipp MC2. De intervjuade poängterar att klipp MC2 har mjukare följsammare rörelser som 

känns mycket mer mänskliga och naturliga i sitt rörelsemönster. Genom att studera vad de 

olika intervjuobjektenen svarade på frågan vad det fanns för likheter och skillnader klippen 

emellan var det många som kommenterade på stelheten i klippen. De intervjuade använde 

ord så som stel och mekanisk för att beskriva klipp HA2 samtidigt som flera beskrev klipp 

MC2 som mjukt, flytande samt naturligare i sitt rörelsemönster. Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen att MC2 var mer naturlig främst genom att rörelserna upplevdes mer mjuka och 

organiska i jämförelse med klipp HA2 som snarare upplevdes stelt och mekaniskt. Fem 

personer använde just ord som naturligt, äkta samt verklighetstroget när de skulle beskriva 

klipp MC2 redan innan de visste vad det var jag ville få fram av undersökningen. Något som 

är en stark indikator på att detta klipp var naturligare i sitt rörelsemönster än klipp HA2. Av 

de tolv personer som intervjuades var det sju stycken som beskrev klipp MC2 på ett positivt 

vis gentemot klipp HA2. Endast en person ansåg att klipp HA2 var det bättre klippet och 

beskrev det med raka motsatsen till vad många andra gjorde genom att säga att MC2 hade 

stelare rörelser och HA2 var den med de mjuka följsamma rörelserna.  Att de uppfattade 

klipp MC2 som mer naturligt kan bero på hur armarna är animerade i de olika klippen. Då 

armrörelserna i det handanimerade klippet är större och tydligare markerade kan de 

upplevas som onaturliga i förhållande till farten som karaktären håller. Eftersom karaktären 

snarare joggar än springer i full fart kan dessa yviga armrörelser därför kännas onaturliga i 

förhållandet till den övriga animationen. Detta var även något som en av de intervjuade 

kommenterade på, att armarna i klipp HA2 såg ut som de joggade snabbare än benen. Något 

som kan vara en bidragande faktor till att intervjuobjekten inte upplevde denna animation 

som lika naturlig som animationen som skapats med ett motion capture-systemet.   

Det första filmklippet som intervjuobjekten fick studera var klipp HA1 och MC1, som är en 

karaktär som utför ett antal boxningsslag, detta var det klipp som de flesta ansåg skilde sig 

minst från varandra, många hade svårt att se någon skillnad på dessa två klipp. Tre av 

intervjuobjekten skrev att klippen var väldigt lika och kunde nästan inte se någon skillnad 

klippen emellan. Tre andra personer tyckte att klipp HA1 som var det klipp som skapats med 

handanimation visade på kraftiga tydliga rörelser, vilket gjorde att rörelsen var lätt att förstå 

och tolka. Klipp MC1 hade samtidigt lite mindre men smidigare rörelser samt bättre balans 

enligt intervjuobjekten. När de sedan blev tillfrågade att ge poäng på klippen baserade på hur 

naturliga de var i sitt rörelsemönster var det många som gav de olika klippen lika mycket 

poäng. Dock var det en liten del av de intervjuade som ansåg att Klipp MC1 som skapades 

med motion capture gav en mer naturlig och mänsklig känsla.   
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Filmklipp 3 som gestaltar en äldre person som går fram till en stol och sätter sig ner, var det 

sista klipp de intervjuade visades. Även detta klipp fick relativt lika resultat men även här fick 

den animation som skapats med motion capture-teknik en aning högre poäng. Anledningen 

till att det klippet fick mer poäng och som många poängterade i intervjun var att tyngden som 

karaktären påvisade när denna satta sig ner gav en mänsklig känsla åt hela animationen. 

Klipp MC3 gav ett starkare intryck av att vara mänsklig än i klipp HA3 där jag inte hade 

lyckats lika bra att visa på tyngd i animationen. Samtidigt som många ansåg detta var det 

andra som tyckte att klipp MC3 var mer mänsklig när karaktären gick fram till stolen då den 

såg mycket äldre ut än karaktären i klipp HA3. Johansson (1973) uttrycker att vi direkt kan se 

små förändringar i kroppsspråket, exempelvis om någon haltar eller är extra trött. Detta är 

något som vi direkt kan utläsa genom att endast titta på kroppsspråket hos en person, vilket 

intervjuobjekten tydligt observerade i klipp HA3 där karaktären såg tröttare och äldre ut när 

den gick fram till stolen.  Därför var det många som gav klippen lika mycket poäng på grund 

av att de tyckte att klipp MC3 rörde sig naturligast men klipp HA3 såg mer ut som den äldre 

personen som klippen skulle gestalta. Att de uppfattade det så kan bero på att jag använde 

mig av en yngre skådespelare när jag spelade in motion capture-datan. Hade jag använt mig 

av en äldre skådespelare så hade kanske intervjuobjekten uppfattat karaktärerna i klipp MC3 

och HA3 som lika gamla och då uppfattat rörelserna på ett annat sätt. Det var något jag skulle 

tänkt på från början då ett viktigt utgångsläge när man använder sig av motion capture är att 

använda sig ut av kompetenta skådespelare inom det område som rörelsen skall utföras i 

(Kitagawa & Windsor, 2008). Därför var det många som gav klippen lika mycket poäng med 

kommentaren att klipp MC3 såg naturligare ut men att klipp HA3 bättre gestaltade en äldre 

person och därför gav ett mer naturligt intryck.  

Jag valde även att skapa ett diagram som visar hur de olika grupperna, vana respektive ovana 

spelare valde att dela ut sina poäng. Detta redovisas i tabell 3 som visar på ett medelvärde av 

vad de olika grupperna valde att sätta för poäng på de olika animationerna. Med detta sagt så 

svarade de olika grupperna relativt lika när det gäller vilka klipp de ansåg var naturligast.  

Intressant att notera är att gruppen med ovana spelare generellt sätt gav högre poäng till de 

olika klippen än de spelare som spelar mycket dataspel. Detta kan vara en av anledningarna 

till att många av klippen fick så lika resultat rent poängmässigt. Den största skillnaden var i 

filmklipp 2 där alla de tillfrågade i gruppen med vana spelare var överens om att klipp MC2 

var naturligare (genom att ge den fyra poäng eller högre) i sitt rörelsemönster än klipp HA2 

(genom att ge den tre poäng eller lägre), vilket de i gruppen med ovana spelare inte var 

överens om. Där var det tre som tyckte att klipp MC2 var naturligast och två som tyckte att 

klipp HA2 var naturligare. Varför gruppen med ovana spelare var mer generösa med poängen 

är svårt att säga. Det kan bero på att många av dem inte var vana att titta på animerade 

karaktärer och inte var så kräsna över hur animationen såg ut. Samtidigt som vana spelare 

vet hur en bra animation skall se ut och om de inte upplever det så ger de automatiskt lägre 

poäng på grund av att det inte ser ut så som de är vana att se det. Detta kan vara en av 

anledningarna till att det skiljer sig en del i hur man har fördelat poängen. 

Intervjuobjekten ombads även att svara på frågan huruvida de ansåg att det var en man eller 

en kvinna som utförde rörelserna i respektive filmklipp. Resultatet av detta redovisas i tabell 

1.  Ma, Paterson & Pollick (2006) har studerat åskådarens förmåga att känna igen kön enbart 

genom rörelse, vilket jag i detta arbete vill ta vara på och undersöka om det även framgår 

med mina animationer vilket kön karaktären har. Som går att utläsa från tabell 1 var samtliga 

intervjuobjekt överens om att karaktären i klipp 3, alltså personen som går fram till en stol 

och sätter sig ner var en man. Då de flesta som svarade på denna fråga endast svarade med 
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ett ord antingen man eller kvinna kan det vara svårt att med säkerhet svara på varför de 

ansåg att det var en man. Men de få som kommenterade varför det var en man menade att de 

kunde se det på hur karaktären satte sig ner. De två personerna som valde att kommentera 

varför det var en man påpekade båda två att karaktären sätter sig ner väldigt bredbent vilket 

inte en kvinna skulle göra därför måste det vara en man. Hade det bara varit en animation 

med en karaktär som går hade det kanske varit svårare att utläsa om det var en man eller en 

kvinna som utförde rörelsen, men eftersom karaktären sätter sig ner på ett så utpräglat 

manligt sätt var det tydligt för de intervjuade att det var just en man.  

Även i klipp 2 som är en karaktär som springer vänd mot kameran var majoriteten av 

intervjuobjekten överens om att det var en kvinna som utförde rörelsen. Detta baserades 

framförallt på hur karaktären rör armarna samt höfterna enligt de två intervjuobjekten som 

valde att kommentera varför de ansåg att det var en kvinna. De två som ansåg att det var en 

man lämnade inga kommentarer på varför de ansåg detta. Dock fanns det en del oenighet när 

det gäller klipp 1, om det var en man eller kvinna som utförde denna rörelse. Här var 

intervjuobjekten inte helt överens. De fyra personerna som ansåg att det var en kvinna som 

utförde rörelsen poängterade att de ansåg att karaktären hade bröst alltså var det en kvinna. 

Detta var intressant då jag i mitt arbete försökt använda en så könslös karaktär som möjligt 

så att intervjuobjekten inte skulle haka upp sig på fysiska attribut. Studier har gjort av bland 

annat Johansson (1973) som togs upp i bakgrundskapitlet och som menar att människan har 

förmåga att känna igen mänskliga rörelser från en mycket liten uppsättning signalera. Vi 

behöver därför inte använda oss av en alltför avancerad karaktär för att åskådarna skall se att 

det är en människa. Därför använde jag mig av en väldigt avskalad karaktär i hopp om att 

inga fysiska attribut skulle påverka svaren från de intervjuade, något som även McDonnell, 

Jörg, McHugh & Newell (2009) menar är viktigt eftersom åskådarna kan ha svårt att se förbi 

de fysiska attributen och fokuserar mer på utseendet hos karaktären än själva rörelsen enligt 

dem. Som sagt visade det sig att intervjuobjekten ändå fokuserade på utformningen av 

karaktären. Antagligen var antydan att karaktären hade kvinnliga attribut något som uppstått 

i sambanden med skapandet av 3D-karaktären och som syns tydligast hos karaktären när den 

utförde just denna typ av rörelse vilket ledde till att karaktären ser ur som den har bröst. En 

kombination av att detta var det första klippet de fick se samt att karaktären hade antydan till 

kvinnliga former fick vissa av intervjuobjekten att anse att det var en kvinna som utförde 

rörelsen i klipp 1. Men de personer som lyckades se förbi de fysiska attributen ansåg att det 

var en man som utförde rörelsen vilket det även var. De som ansåg att det var en kvinna hade 

kanske tänkt annorlunda om en annan typ av karaktär hade använts, dock är det värt att 

nämna att det är samma karaktär som använts även i de andra klippen och då var det ingen 

som nämnde att de ansåg att karaktären hade bröst. Kanske berodde detta på att de övriga 

rörelserna som jag valt att gestalta var mer utpräglade manliga respektive kvinnliga, 

samtidigt som karaktären som utför boxningsrörelsen var mer androgyn i sitt rörelsemönster 

vilket gjorde det svårare för intervjuobjekten att med säkerhet säga om det var en man eller 

en kvinna.   
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Detta arbete hade som mål att besvara frågan; Vilken metod, motion capture eller 

handanimation, kan med lika förutsättningar och begränsningar skapa det naturligaste 

rörelsemönstret för en mänsklig karaktär? Kan åskådarna genom att endast titta på 

animationsklippen, utläsa likheter och skillnader i animationen beroende på vilken metod 

som använts under skapandeprocessen? För att göra detta har tre typer av animationer 

skapats som bygger på tre karaktärer som utför olika typer av vardagliga rörelser. Dessa tre 

karaktärer ligger till grund för skapandet av tre stycken animationsklipp där varje klipp 

skapats två gånger. Animationerna skapas en gång med hjälp av handanimation, därefter 

animerades samma rörelsesekvenser även med hjälp av ett optiskt motion capture- system. 

Dessa animationer ligger sedan till grund för den undersökning som gjorts samt det slutliga 

resultatet. Frågeställning hade som mål att komma fram till vilken metod av motion capture 

och handanimation som främst skapade animation som upplevs av åskådarna som naturligt i 

sitt rörelsemönster.     

Resultatet från de utförda mätningarna visar att de animationer som skapades med hjälp av 

optiskt motion capture-teknik upplevdes som mer naturliga i sitt rörelsemönster av 

merparten hos de som intervjuades, än de animationer som skapats med hjälp av 

handanimation. När det gäller den andra frågan så är svaret ja, det gick att utläsa likheter och 

skillnader mellan de olika animationerna som skapats med de två olika 

animationsteknikerna, enlig de som intervjuades. Framförallt skilde de olika animationerna 

sig åt när det gäller hur pass mjuka respektive stela karaktärens rörelser uppfattades av 

åskådarna. 

6.2 Diskussion 

En av utgångspunkterna i detta arbete var att undersöka hur  intervjuobjekten upplevde de 

olika animationerna; Var det en man eller en kvinna som utförde respektive rörelse? Som 

nämnts tidigare så har människan en förmåga att med mycket små signaler känna igen om 

det är en man eller en kvinna vi ser framför oss, endast med hjälp av rörelsemönstret hos 

personen ifråga (Ma, Paterson & Pollick, 2006). Det användes därför en könslös 3d-

modellerad karaktär för att utföra alla animationer både de som var av en man och av en 

kvinna. Intressant att notera var att trots att en könslös karaktär användes letade de 

intervjuade ändå efter fysiska attribut hos karaktären för att avgöra om det var en man eller 

en kvinna och de hade svårt att endast fokusera på rörelserna. Det är så pass djupt rotat hos 

oss människor vad som anses vara manligt respektive kvinnligt så minsta lilla antydan av att 

något ser manligt eller kvinnligt ut så uppfattar vi det så, det vill säga många har väldigt 

stereotypiska åsikter över vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. I detta fall så såg 

det ut som om en av karaktärerna när denna utförde boxningsrörelsen hade en antydan till 

bröst, viket gjorde att många sa att det var en kvinna som utförde rörelsen. Om man skall dra 

det hela till sin spets så kan man säga att boxning skulle kunna ses som något typiskt manligt 

vilket jag trodde skulle medföra att de intervjuade ansåg att det var en man som utförde 

rörelsen, vilket det nu även var. Men som det nu var så hade karaktären antydan till bröst 

vilket tydligen var en starkare indikator på att det var en kvinna än själva rörelsen i sig. Detta 

tyder på att de fysiska attributen hos en karaktär alltså har större inverkan på om åskådaren 

anser att det är en man eller en kvinna än endast själva rörelsen 
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I den kvalitativa undersökning som gjordes i detta arbete ingick det personer i olika åldrar 

från tjugo år upp till sjuttiofem, med olika mycket erfarenhet inom dataspel. Detta var ett 

medvetet val för att på så sätt få in ett bredare resultat från undersökningen. Min tanke med 

att använda en så bred målgrupp var att se om de tittade på animationerna på olika sätt. Var 

vana spelare mer förlåtande när de ser på animation eftersom de är så vana vid animation att 

de inte längre reflekterar lika mycket över hur rörelsen utförs? Eller är det kanske de ovana 

spelarna som är mer kräsna när det gäller animation eftersom de jämför rörelserna med hur 

de själva skulle utföra dem? Resultatet från undersökningen blev minst sagt intressant. Det 

visade sig som nämnts i föregående kapitel att spelare med liten vana inom dataspel gav 

generellt sett högre poäng till de olika animationerna än de som hade mycket dataspels vana. 

Det vill säga personer med mindre erfarenhet av dataspel tyckte animationerna såg mer 

naturliga ut än de som var vana att titta på mycket animerade karaktärer.  En aspekt av detta 

kan vara att ju vanare men blir av att titta på animation desto kräsnare blir man över vad 

man anser vara bra animation respektive mindre bra. Personerna som däremot inte hade lika 

mycket vana av att titta på animerade karaktärer hade inte samma möjlighet att vara så 

kräsna då de inte hade mycket annat att jämföra med. Detta fenomen är något som skulle 

kunna vara intressant att undersöka vidare för att få en klarare bild över varför de olika 

grupperna av intervjuobjekt svarade som de gjorde. Det skulle även vara intressant för ett 

spelföretag att reflektera över detta fenomen i samband med att man producerar nya spel.  

En annan aspekt som är intressant att diskutera ur ett spelföretags synvinkel, är att väga 

kostnaderna för att göra ett projekt med motion capture respektive handanimation. Motion 

capture- animation är en dyr teknik men kan också vara en snabbare arbetsprocess samtidigt 

som handanimation som är en relativt billig teknik att använda sig av, har en längre och 

därmed dyrare arbetsprocess. Detta är viktiga aspekter att reflektera över när ett spel skall 

skapas, som ett företag kan man inte bara se till vad som ser bra ut rent grafiks utan det är 

även de ekonomiska aspekterna som väger in när ett beslut skall fattas. Det kan därför vara 

viktigt att se till både fördelar och nackdelar angående de olika teknikerna, motion capture 

och handanimation innan ett beslut kan fattas över vilken teknik som skall användas för just 

det projekt som skall skapas. En fråga man kan ställa är vilken metod tjänar man på att 

använda sig av, exempelvis så förväntas en Disney animatör producera mellan två till fem 

sekunder animation per vecka (Howard, 2010) samtidigt som en motion capture animatör på 

företaget Naughty Dog förväntas skapa femton sekunder av färdig animation per vecka 

(Scherr, 2010).  Här går det att se att du sparar tid och därmed pengar på att använda motion 

capture. Men det behöver inte bara vara ekonomin som kan ha inverkan på beslutet att 

använda den ena tekniken eller den andra. Även en del etiska aspekter kan vara viktiga att ta 

hänsyn till. Säg tillexempel att du har ett företag som fram tills nu använt sig av 

handanimation men bestämmer sig för att i nästa projekt använda motion capture. Eftersom 

motion capture är en snabbare arbetsprocess att använda sig av tar det inte bara kortare tid 

utan det kräver inte heller samma typ av arbetskraft. Man skulle kunna sammanfatta det och 

säga handanimation ger fler arbetstillfällen samtidigt som motion capture kräver mindre 

arbetskraft. Vilket om man drar det till sin spets rent hypotetiskt innebär mindre jobb för de 

som animerar. Då blir frågan den, hur många animatörer behöver företaget egentligen 

anställa? Skall då de animatörer som inte längre behövs förlora sina jobb eller skall man 

försöka hitta ny användningsområden för dessa personer. Är det duktiga och kompetenta 

personer som man arbetat mycket med innan så kan man som företag känna en form av 

skyldighet gentemot dessa personer som man en gång har anställt. Man måste alltså inte bara 

fundera över vilken teknik som ger det bästa och snabbaste resultatet utan även ta hänsyn till 

flera aspekter runt omkring. Skall man försöka vara lojal gentemot de anställda eller skall 
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man jobba mot att utveckla den senaste tekniken. För som sagt så finns det inga exakta 

studier som bevisar att ditt spel kommer sälja bättre av att använda motion capture till dina 

animationer. Det enda som jag kan säga utifrån vad som framgått i detta arbete är att 

animation för mänskliga karaktärer ger ett mer naturligt resultat om du använder motion 

capture-tekniken.   

När man diskuterat att använda sig av motion capture- teknik för att skapa animation 

kommer man onekligen in på den debatt som tidigare togs upp i detta arbete, nämligen den 

att motion capture inte av alla ses som en fullvärdig konstforms så som handanimation anses 

vara. Att handanimation anses vara en fullvärdig konstform men inte motion capture är 

tydligt, ta Oscarsgalan som ett exempel. Där delas priset för bästa animerade film ut men 

endast till filmer som är skapade med hjälp av handanimation.  Är inte detta lite märkligt 

med tanke på hur vårt samhälle konstant strävar efter att utvecklas på det tekniska planet. Är 

det kanske så att de personer som är utbildade och arbetat mycket med handanimation 

känner sig hotade av denna nya effektiva metod för att framställa animation att det är därför 

som dessa människor inte vill erkänna motion capture- tekniken som en fullvärdig 

konstform. Är det kanske så att de är rädda att förlora sina jobb som de i flera år arbetat med 

för att bli så bra som möjligt på. Precis så som man trodde när rotoscoping- metoden kom att 

den skulle ta över all klassiskt tecknad animation skall nu motion capture ta över all 3D- 

animation (Milne, 1998). Vilket jag skulle vilja säga inte behöver vara fallet, visst motion 

capture- tekniken är bra för att skapa animation som känns naturlig för mänskliga 

karaktärer, men alla andra typer av animation som inte en skådespelare kan utföra behöver 

fortfarande skapas. Dessa typer av animation kan endast en animatör skapa med hjälp av 

handanimation. Jag tror snarare att man skall se motion capture som ett komplement till 

handanimation som underlättar processen i vis mån, det kommer inte ta över den redan 

befintliga handanimationen. Se det istället som ett hjälpmedel och inte som ett hot och se det 

framförallt som en lika värdig konstforms som handanimation, enligt mig.  

 

6.3 Framtida arbete 

För att fortsätta detta projekt på kort sikt skulle det kunna vara värt att vidareutveckla de 

animationer som skapats. Som det är nu använder jag mig endast av relativt vardagliga 

rörelser som är lätta att känna igen. Det skulle vara intressant att även använda mer 

komplicerade rörelser som mer syftar på karaktärens känslomässiga stämning än bara själva 

rörelsen. Att även arbeta vidare med de redan befintliga rörelserna skulle även det vara ett 

alternativ, tillexempel skulle jag vilja arbeta om den animation med karaktären som går fram 

till en stol och sätter sig ner som är skapad med hjälp av motion capture. För att skapa denna 

animation skulle jag istället för en ung skådespelare vilja använda mig av en äldre 

skådespelare för att ge ett mer naturligt slutresultat. Även de animationer när en karaktär 

springer skulle jag vilja arbeta vidare med så att karaktären inte bara springer på ett ställe 

utan förflyttar sig runt i scenen för att ge rörelsen ett mer naturligt utgångsläge.  

För att vidareutveckla undersökningen som gjorts ännu mer skulle det även vara intressant 

att titta lite närmare på varför vana respektive ovana spelare svarade så pass olika när det 

gällde att poängsätta de olika animationerna, baserat på hur pass naturliga de upplevde 

rörelserna i animationsklippen. Genom att genomföra en kvantitativ undersökning med en 

större grupp personer med både vana och ovana spelare skulle det vara intressant att se om 
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det fortfarande var så att de ovana spelarna gav högre poäng till de olika animationerna än de 

som var vana att spela mycket dataspel.  

På längre sikt skulle det kunna vara intressant att utveckla detta arbete ännu mer och som 

även togs upp i diskussionsdelen finns det en del vidareundersökningar som kan vara 

intressanta att genomföra. Dels hade det varit intressant att göra en bredare underökning 

över vad som gör att intervjuobjekten upplever de olika animationerna som manliga 

respektive kvinnliga. Som det är nu användes en könslös karaktär för att gestalta alla 

animationer. Det kunde vara intressant att göra om undersökningen men välja en karaktär 

som har ett utpräglat kvinnligt eller manligt utseende. På så sätt kan man undersöka hur 

mycket inflytande karaktärens utseende egentligen har på hur man uppfattar rörelsen. Om 

man endast använder en kvinnlig karaktär för att utföra alla rörelser skulle även de 

animationerna som skapades efter tillexempel en manligskådespelare upplevas som 

kvinnliga, och vice versa om man endast använde en manligkaraktär. Det hade varit 

intressant att göra om undersökningen men att byta ut karaktärerna så att alla karaktärer till 

alla animationer hade haft kvinnliga eller manliga former för att se om svaren hade blivit de 

samma. Hade intervjuobjekten lyckats se förbi de fysiska attributen eller endast tittat på 

karaktärens utseende för att avgöra om det var en man eller en kvinna? 

En annan fråga som även den togs upp i diskussionsdelen och som kanske skulle kunna vara 

intressant för ett spelföretag att arbeta vidare med är frågan som handlar om vilken 

animationsmetod som rent ekonomiskt gynnar ett spelföretag att använda sig av. Eftersom 

det är kostsamt att använda sig av ett motion capture-system är då resultatet av de 

animationerna värda de pengarna? Eller är skillnaderna så pass små att det istället är mer 

värt att använda handanimation även om det inte ger samma naturliga resultat på grund av 

att det är ett billigare arbetssätt rent utrustningsmässigt? Väger kostnaderna tyngre än 

kvaliteten på animationerna in när man skall skapa ett spel? 

Något som framgick under detta arbete och som egentligen ingen större fokus skulle läggas 

på var den observationen som uppstod i samband med undersökningen om det var en man 

eller en kvinna som utförde de olika rörelserna.  Det visade sig att intervjuobjekten snarare 

letade efter fysiska ledtrådar än rörelsemässiga för att fastställa könet på karaktärerna.  Detta 

fick mig att fundera över vad som anses vara manligt respektive kvinnligt, vilket i sin tur 

ledde mig in på ämnet stereotyper. Det skulle vara intressant att göra ett arbete som riktar in 

sig på just stereotyper, exempelvis hur vi kategoriserar manliga respektive kvinnliga 

karaktärer, är det efter utseende, tal eller kroppsspråk? Finns det vissa typer av rörelser som 

alltid uppfattas som kvinnliga eller manliga oavsett omständigheterna? 
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Appendix A  -  Frågeformulär  1 

1. Kön? Man: Kvinna: 

2. Ålder: 

3. Hur ofta spelar du dataspel? 

 Nästan aldrig 

 Någon gång om året 

 Några gånger i månaden 

 Flera gånger i veckan 

 

4a. Hur upplever du klipp A1 i förhållande till klipp A2? (likheter/skillnader) 

      

       

4b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen? 

      

      

    

5a. Hur upplever du klipp B1 i förhållande till klipp B2? (likheter/skillnader) 

      

       

 

5b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen? 

      

       

6a. Hur upplever du klipp C1 i förhållande till klipp C2? (likheter/skillnader) 

      

       

 

6c. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen 
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Appendix B  -  Frågeformulär  2 

Frågeformulär 2 

 

1. Upplevde du att karaktären i klipp A1 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt? 

Inte naturligt                  Mycket naturligt 

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  

 

2. Upplevde du att karaktären i klipp A2 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt?

  

Inte naturligt                  Mycket naturligt 

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  

 

3. Upplevde du att karaktären i klipp B1 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt?

  

Inte naturligt                  Mycket naturligt 

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  

 

4.Upplevde du att karaktären i klipp B2 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt? 

 Inte naturligt                  Mycket naturligt             

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  

 

5. Upplevde du att karaktären i klipp C1 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt? 

Inte naturligt                  Mycket naturligt 

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  

 

6. Upplevde du att karaktären i klipp C2 utförde sina rörelser på ett naturligt sätt?

  

Inte naturligt                  Mycket naturligt 

      1.         2.                            3.                             4.                                     5.  
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Appendix C – Resultat från frågeformulär 1 

För att intervjuobjekten inte ska veta vilka klipp som är skapad med vilken animationsmetod 

så kallades de olika animationerna för A,B,C,1,2,3 här följer en lista för att första vilket klipp 

som är skapad med vilken teknik; 

 A1= HA1  

 A2= MC1 

 B1= MC2 

 B2= HA2 

 C1= MC1 

 C2=HA2 

Hur upplever du klipp HA1 i förhållande till klipp MC1? (likheter/skillnader) 

 Mycket liten skillnad 

 HA1 ser mer nybörjaraktig ut, MC1 mer fokuserad  

 Väldigt lika men HA1 har större kraftfullare rörelser än MC1 

 Klipp HA1 ser mer atletisk ut till rörelserna samt vigare. MC1 känns mer som en 

boxare 

 HA1 har tydligare större rörelser 

 HA1 klumpigare, fler onödiga rörelser 

 Rörelserna är mycket lika varandra 

 HA1 har smidigare rörelser som ser mer naturliga ut än MC1  

 Händerna och tyngd punkten skiljer sig mest, HA1 känns mer ofokuserad och har inte 

samma balans som MC1 

 MC1 ser mer naturlig ut har en mjukare rörelser, HA1 har vissa stela armrörelser  

 MC1 har mer subtila rörelser mer ”flow” 

 HA1 har mer kraft i slagen 

Hur upplever du klipp MC2 i förhållande till klipp HA2? (likheter/skillnader) 

 MC2 känns mer avslappnad och naturlig HA2 inte lika mjuk 

 HA2 känns mer mekanisk ut i sitt rörelse sätt, stelare än MC2 

 MC2 har mjukare rörelser samt att tyngden är bra, känns mer verklighetstrogen  

 MC2 känns mer flytande medans HA2 har tydligare rörelser men lite mekaniska  

 MC2 känns bättre ser mer äkta ut medans HA2 rör sig som en apa 

 Upplever att HA2 knäar mer i sina rörelser, MC2 rörelser upplever jag som smidigare 

 MC2 är en van joggare, HA2 är slappare 

 MC2 längre slankare mjukare naturliga rörelser, HA2 mer uttagna rörelser starkare 

 MC2 någon som joggar långsamt, HA2 någon som joggar fast med snabba armarna  

 MC2 rör sig stelare med mindre rörelser, HA2 mjukare större rörelser 

 MC2 mer van joggare HA2 mer ansträngd ofokuserad, stelare  

 MC2 något mer naturlig rörelse  
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Hur upplever du klipp MC3 i förhållande till klipp HA3? (likheter/skillnader) 

 MC3 något mer naturlig 

 MC3 elegant, HA3 tröttare kanske skadad  

 HA3 äldre, stelare än MC3 

 HA3 känns mer realistisk till en 75 åring än klipp MC3 pga att den inte tar stöd vid 

knäna  

 HA3 värkar tröttare MC3 känns yngre men båda är ganska lika förövrigt 

 MC3 långsammare mindre kontroll, äldre HA3 stabilare 

 MC3 har mer tyngd i sin rörelse än HA3 

 MC3 rör sig smidigare och verkligare HA3 ser mer data gjord ut 

 MC3 mjukare rörelser inte så stela som HA3 

 MC3 har mer mjuka rörelser än HA3 speciellt när han sätter sig ner 

 Tyngdpunkten hos HA3 ser inte korrekt ut och blir mot slutet stel och robotlik 

 HA3 känns äldre MC3 har mer personlighet/attityd  


