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Sammanfattning

I detta arbete undersöks en animerad karaktärs rörelser för att se vad som upplevs som 

stereotypiska manliga och kvinnliga rörelser. En könsneutral karaktär skapas och det 

animeras två gånganimationer och två springanimationer med antingen stereotypa manliga 

eller kvinnliga rörelser. Animationerna visas sedan för fem grafiker och fem icke-grafiker för 

att se hur de tolkar och upplever animationerna, och om de genom animationernas rörelser 

kan avgöra om det är en man eller en kvinna. Respondenternas svar analyseras och 

sammanfattas sedan i ett resultat. Det undersöks hur rörelserna påverkar vår uppfattning när 

vi ska avgöra om det är en man eller kvinna vi ser. Höftrörelser har stor påverkan på 

avgörandet av könstillhörigheten. Mer höftrörelser har ansetts varit mer kvinnligt och mindre 

höftrörelser mer manligt.

Nyckelord: Stereotyper, manligt, kvinnligt, animation, rörelser.
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Introduktion

Män och kvinnor liknar och skiljer sig åt på många vis och vi kan när vi ser en annan person 

oftast direkt avgöra om det är en man eller kvinna. Vad beror det på? En stor del är det 

biologiska utseendet, kvinnor har oftast bredare höfter och större bröst. Män har oftast 

bredare axlar och skäggväxt. Men det finns en annan stor påverkande faktor, rörelserna. Män 

och kvinnor rör sig olika och med hjälp av dessa rörelseskillnader kan vi styrka vår 

uppfattning om det är en man eller kvinna som vi ser. Men vilka är dessa rörelser? Var finns 

de största skillnaderna och vilka är de stereotypa beteendena? Svänger kvinnor mer på höften 

än män när de går eller springer? Hur håller män och kvinnor stereotypt armarna när de går 

eller springer? Finns det skillnader i benrörelser mellan män och kvinnor? Vad har rörelser 

för påverkan på hur vi avgör en karaktärs kön? För att ta reda på dessa frågor har en 

könsneutral karaktär skapats och animerats med stereotypa manliga och kvinnliga rörelser vid

gång och löpning. 

Kan intervjupersonerna överhuvudtaget se om det var en stereotypiskt kvinnlig eller manlig 

animation som eftersträvades? De olika biologiska förutsättningarna leder till att män och 

kvinnor rör sig på olika vis men detta leder även till stereotyper och det är de stereotypiskt 

manliga och kvinnliga rörelserna som undersöks i detta arbete. Samtidigt grundas mycket av 

det vi läser in i kroppsspråk på stereotyper för att avgöra att den vi ser röra sig är en man 

respektive kvinna.

Jag har valt att skriva detta arbete för att jag ville undersöka vilka skillnader det kan finnas på

de stereotypiska manliga och kvinnliga rörelserna, och för att kunna öka animatörernas 

förståelse för könsstereotyper när de animerar karaktärer.
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2. Bakgrund

De flesta vet att män och kvinnor rör sig på olika vis, men det är inte lika lätt att se exakt vad 

de är för skillnader. Mänskliga rörelser undersöks i detta arbete genom en skapad animation 

och vilka de grundläggande stereotypa rörelserna är som används för att bedöma om en 

person är en man respektive kvinna. Vilka rörelser kan animatörer överdriva för att skapa en 

stereotypisk maskulin respektive feminin karaktär? Värt att notera är att det inte finns någon 

människa som rör sig exakt enligt dessa stereotypiska rörelsemönster, men liknelser finns mer

eller mindre.

Det är två olika rörelsemönster som ligger i fokus för detta arbete, gång och löpning. För 

både gång- och springanimationen skapades en stereotypiskt manlig och en stereotypiskt 

kvinnlig animation. Med rörelser avses i detta arbete de kroppsrörelser som vi människor 

utför, då vi rör på hela kroppen, lite beroende på vad det är för sorts gångstil, vi rör på benen, 

höfterna, armarna osv. Arbetet utgår från genusteori och det används en könsneutral karaktär 

vid animerandet av rörelserna, för att inte utseendet ska ha någon påverkan på 

försökspersonernas val, utan bara rörelserna ska vara den avgörande faktorn. Med en 

könsneutral karaktär menas det att den varken är stereotypiskt kvinnlig eller stereotypiskt 

manlig, utan alla attribut är reducerade till något mellanting. Jag är medveten om att neutrala 

kroppsformer ofta tolkas som man, t ex tolkas oftast ”dummies” som manliga karaktärer eller

att en sträck gubbe omnämns ofta som en man och att detta kan ha påverkan på hur man ser 

på karaktären.

Det finns huvudsakligen två olika orsaker som påverkar hur vi rör på oss. Det ena är de 

naturliga biologiska orsakerna, att mäns och kvinnors kroppar helt enkelt är olika byggda och

därför blir även rörelserna olika. Det andra är yttre påverkan. Exempelvis blir vi påverkade av

kulturen och sociala interaktioner. Kläder och skor påverkar våra rörelser. Varje person blir 

påverkad av sin omgivning, och var och en får då sina egna bilder och föreställningar om hur 

en man eller kvinna borde röra på sig. Vi kan själva välja att röra oss som vi själva vill, och vi

skapar våra egna identiteter och går in i roller. Vissa tänker mer på hur de ser ut och rör på sig

inför andra människor, medan andra inte bryr sig om alls hur de ser ut eller rör sig.
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2.1 Rörelsernas socio-kulturella orsaker

Sociala processer har inflytande på våra kroppar. ”Hur våra kroppar växer och fungerar 

påverkas av livsmedelstillgång, sexualvanor, krig, arbete, urbanisering, utbildning och 

sjukvård” menar Raewyn Connell (Connell 2009:78). Hon skriver om genuskonstruktioner, 

att vi människor konstruerar de kvinnliga och manliga stereotyperna och försöker att 

eftersträva dem. Jag anser att detta stämmer in till en viss del även för de stereotypa manliga 

och kvinnliga rörelserna. Vi vill inte bara inta normerna utseendemässigt, utan även 

rörelsemässigt. På gym tränar många hårt för att uppnå de stereotypa idealformerna. Till och 

med i vissa allmänna skolor skapas speciella scheman för olika slags träning av pojkars och 

flickors kroppar. Vissa träningsmetoder och idrotter är utformade för att producera 

genusstrukturerade kroppar (Connell 2009:80). Ifall den sociala disciplinen skulle misslyckas

med att producera genusstrukturerade kroppar så finns kniven till hands. Kirurger kan numera

göra häpnadsväckande skillnader på våra kroppar. Connell berättar också att kvinnor och män

tänker olika. ”Våra liv styrs av kvinnligt respektive manligt tänkande”(Connell 2009:73). 

Hon berättar också om hur många beundrar och härmar sina förebilder, för en liten pojke 

brukar det kunna vara hans pappa som är förebild, pojken lär sig från pappan och härmar 

honom. Att följa normerna för ett litet barn resulterade i positiv respons, som leenden från 

modern, bra betyg och gillande från kamraterna. Däremot om barnet inte följde normerna 

medförde det negativa sanktioner. Vi lärde oss att följa normerna redan som små och lär oss 

att vara dem vi förväntas vara. Efter ett tag utvecklar barn de karaktärsdrag som samhället 

anser är passande för män respektive kvinnor, för att därigenom 'internalisera' normerna 

(Connell 2009:130). Pojkar och flickor blir framförallt rättade av kamraterna ifall de gör 

avvikelser från normerna. ”Pratar en pojke alltför positivt om ett tjejinslag, rättas han 

sannolikt av sina jämnåriga manliga kamrater” ( Margareta Rönnberg 1997:132). Hon skriver

också om att de stereotypa bilderna från TV tittande faktiskt kan vara bra för små barn, 

barnprogram visar tydligt på vad som är typiskt "tjejigt" eller typiskt "killigt". Pojkar och 

flickor kan då lättare gå in i rollen och lära sig den, att ”bli en säker flicka eller säker pojke” 

(Rönnberg 1997:130). 

Media förmedlar mycket bilder och föreställningar om hur vi människor ska bete oss. 

Reklam, sport, böcker, internet och datorspel, de alla kan visa stereotypiska bilder av genus. 

Enligt min erfarenhet använder sig datorspelsvärlden mycket av de olika stereotypiska 
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genusbilderna. Eli Hajjar skriver i sitt examensarbete att det är viktigt i spel att karaktärerna 

är intressanta för att spelaren skall kunna identifiera sig med dem. ”Karaktärer som är väl 

genomtänkta på alla plan – tekniskt som estetiskt ger bättre förutsättningar att fånga spelarens

intresse” (Hajjar 2009:5). Jag anser det vara viktigt att rörelserna passar karaktärerna, och 

därför är det betydelsefullt att ha en aning om de stereotypa rörelseskillnaderna på män och 

kvinnor när man skapar ett medium som andra ska se och kanske använda sig av. Exempel på

vad som händer om man använder samma animation för både man och kvinna finner man i 

spelet Mass Effect 3. Vid ett tillfälle i spelet användes springcykeln som var animerad för att 

passa en manlig springcykel på en kvinnlig springcykel. Även om det bara var en liten del av 

spelet så var det många av spelarna som klagade på detta, det såg väldigt konstigt och 

onaturligt ut. Vi har en föreställning om hur en kvinna ska röra sig när hon springer och när 

karaktären sprang som en man i spelet blir det fel att titta på och känns besynnerligt. 

(http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=464648 2013-02-07).

Rörelserna beror också på omgivningen där vi är uppvuxna. Vi berörs av kultur och sociala 

interaktioner. Anna Maria Hellborg skriver i sitt examensarbete att det i vårt samhälle ska 

finnas en tydlig visuell skillnad mellan kvinnor och män, om inte så kan individen i fråga bli 

misstänkliggjord: ”En kvinna som närmar sig manlig fysik blir ifrågasatt” (Hellborg 2011:9). 

Judith Butler nämner också att uppbyggandet av genus får kvinnor och män att anta att om de

inte agerar enligt normerna så blir de straffade. En kvinna som till exempel klarar av att lyfta 

andra kvinnor ses som onaturlig, absurd och oattraktiv. Att vara stark och tekniskt duktig 

anses som manliga egenskaper, och därför bör inte kvinnor visa dessa karaktärsdrag om de 

vill passa in i bilden som en vanlig kvinna.

I vår strävan efter att framstå som begripliga och legitima subjekt, mimar och 

simulerar vi alla en ideal genusfiguration, som visar sig vara en artificiell 

konstruktion. De som vägrar att foga sig efter de kulturella påbuden om att upprepa 

kulturens ålagda tal- och kroppshandlingar, stöts ut som obegripliga avvikelser.

Judith Butler 2007:19

Beroende på hur vi är uppväxta och vilken kultur vi har uppfostrats i så förväntas vi att röra 

oss på ett speciellt sätt, och detta gör vi ofta omedvetet. Vi lär oss hur vi förväntas röra på oss.
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Som jag nämnde tidigare, vi blir påverkade redan som små spädbarn och blir uppmanade in i 

könsroller. Flickor får rosa babykläder och pojkar blå babykläder, ”blå barn förväntades 

uppträda annorlunda än rosa barn – starkare och tuffare, mer krävande och livliga” (Connell 

2009:129). De blir sedan tilldelade specifika leksaker beroende på om de är flicka eller pojke.

Pojkarna fick fotbollar, leksakspistoler och byggsatser, medan flickorna fick dockor, 

prinsesskläder och smycken etc.

I filmen Brave finner man ett exempel där filmskaparna har gett en karaktär väldigt 

överdrivet feminina rörelser för att visa att det är en kvinnlig karaktär. Karaktären är en björn 

och hon utstrålar väldigt feminina rörelser och övertygar publiken om att det är en kvinnlig 

karaktär fast att själva karaktären inte är särskilt feminin.

2.2 Rörelsernas biologiska orsaker

Vissa av rörelserna som män och kvinnor gör beror helt enkelt på kroppsbyggnaden. Män och

kvinnors kroppar är annorlunda och byggda på olika vis, därför blir det även skillnader i 

rörelserna. Då bäckenet är bredare på kvinnor än vad det är på män, blir våra rörelser olika 

enligt Desmond Morris (Morris 1997:17). I jämförelse med mannen tar kvinnor kortare steg. 

Stegen påverkas också av vad för kläder och skor vi har på oss. Om en kvinna bär en 

åtsittande kjol eller höga klackskor så förstärks intrycket av de kvinnliga rörelserna när de 

går.

Morris berättar om den manliga urtidsmänniskan som var ute på jakt och behövde vara så 

snabb som möjligt för att kunna fånga sitt byte. Morris skriver om att evolutionen ledde till 

att mannen fick en gångstil med lägre steg vilket gjorde att han kunde ta sig fram fortare. 

Men då kvinnan föder barn blev deras bäcken bredare än mannens vilket gör att kvinnor tar 

sig fram med en mer roterande benrörelse. De kan därför inte ta sig fram lika fort som 

mannen. Man kan märka skillnad på detta om man ser en kvinna springandes rakt framifrån 

jämfört med en man springandes rakt framifrån, då kvinnor roterar benen när de springer och 

män har en mer rak rörelse ända från höften ner till fötterna (Morris 1997:9-23).

Bäckenet påverkar inte bara hur vi människor går och springer, utan också hur vi sitter. Det 

finns generellt fyra olika sätt att lägga benen i kors. En är huvudsakligen stereotypiskt 
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manlig, en är stereotypiskt kvinnlig och de sista två är neutrala. Ett sätt är att korsa benen vid 

knäna, och den är lika vanlig hos män som kvinnor, likaså varianten att korsa benen vid 

vristerna. Den variant som är mest manlig är att lägga vristen mot knät, förekommer sällan 

hos kvinnor. Den sista varianten kallas bentvinningen, och är nästan uteslutande en kvinnlig 

ställning. Det man gör då är att det korsande benets fot sticks in bakom det andra benet. Män 

finner denna ställning väldigt svår och obekväm att inta, nästan till och med omöjlig för vissa

(Morris 1997:19).

En annan typisk skillnad i mäns och kvinnors rörelser är till exempel när man ska passera en 

annan människa i en trång passage. Mannen riktar oftast bröstet mot den andra personen han 

möter, kvinnor väljer nästan alltid att rikta bröstet bort ifrån personen. Att mannen gör så 

enligt Morris beror på att han vill hålla ett öga på personen han passerar för att kunna skydda 

sig ifall en plötslig attack skulle ske. Kvinnor skulle också kunna göra det, men de väljer 

oftast den mer riskabla varianten att vända ryggen till. De flesta av oss gör detta omedvetet 

(Morris 1997:26). Det som Morris skriver i sin text låter som om det är den absoluta 

sanningen. Det hade varit intressant om han även tagit upp de sociala konstruktionerna och 

om det skulle kunna finnas andra anledningar än dem som han tar upp.

2.3 Att gå

Med gång avses i detta arbete de rörelser vi människor utför när vi går framåt i normalt lugnt 

tempo, inte stressade eller hotade på något vis. Vi sätter den ena foten framför den andra, och 

repeterar det. Vid gång är alltid minst en fot i marken. Men vad är skillnaden på en 

stereotypiskt manlig och en stereotypiskt kvinnlig gångcykel? Med en cykel menas i detta 

arbete att någonting upprepar sig utan någon variation, det ändrar sig inte nämnvärt. 

Gångcykeln börjar och slutar i samma pose, vilket gör att cykeln kan upprepas så länge man 

vill utan variation.

Joakim Sjöö har studerat människans gångcykel i sitt examensarbete. Han skriver att ”män 

tenderar att ta med sig benet uppåt då höften på samma sida rör sig uppåt, och när benet rör 

sig nedåt rör sig höften på samma sida också nedåt. På kvinnor finner man att när höften rör 

sig vertikalt så rör sig knäet och foten på kroppens motsatta sida i vertikalt samspel” (Sjöö 

2010:6). Han skriver också att om armbågarna är riktade inåt kroppen med samband av 
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höftrörelser visar det troligtvis på en feminin gångcykel. Om armbågarna istället är riktade 

utåt från kroppen i kombination men en lutande kroppsrörelse så indikerar det på en maskulin

gångcykel.

Richard Williams berättar att när vi går så lyfter vi fötterna väldigt lite från marken, och det 

är därför vi lätt kan snubbla.  Det gäller också att få en fot i marken framåt i rätt tid annars 

skulle vi ramla. 

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

from falling over as we move forward. If we don't put our foot down, we'll fall flat on 

our face. We're going through a series of controlled falls. We lean forward with our 

upper bodies and throw out a leg just in time to catch ourselves. Step, catch. Step, 

catch. Step, catch.

Richard Williams 2001:102

Williams berättar att kvinnor ofta går med benen tätt ihop. ”And remembering that women 

tend to walk on a straight line tightrope walking” (Williams 2001:157). Detta resulterar i att 

det inte blir så mycket upp- och ner rörelser på huvud och kropp. Vid kvinnlig gång riktas 

ofta skinkorna åt samma håll som den fot som är längst fram. Till exempel om höger fot är 

längst fram rör sig stussen åt höger. Williams menar också att gångstilar hos kvinnor ofta 

tenderar till att vara mera försiktiga medan maskulina inte är det. Mannen har ofta benen 

bredare isär på grund av att hans benstomme, vilket leder till att det blir mer rörelse upp och 

ned i kropp och huvud för varje steg (Williams 2001:106). Han beskriver också att det är 

viktigt för animatören att tänka på balansen vid rörelse. När vi går gungar armarna fram och 

tillbaka i motsatts till benens rörelser, alltså när höger ben sträcks framåt så förs höger arm 

bakåt. Det gör vi för att hålla en viss balans. Det är samma princip när vi springer, vänster 

arm är framåt när höger ben är framåt. Även om man kan jämföra och se alla likheter hos den

mänskliga gången, så finns det ingen människa som går exakt likadant som någon annan 

människa, därför kan vi bara generalisera.

2.4 Att springa

Att springa är när vi sätter den ena foten framför den andra i rask takt. Detta för att det ska gå 
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fortare framåt. Vi har båda fötterna i luften samtidigt, alltså ingen fot är i marken, för att 

sedan sätta ner en fot i marken och sen hamnar båda fötterna i luften och så upprepas 

proceduren (Williams 2001:176). Hela kroppen sätts på detta sätt i en snabbare rörelse än när 

vi går. Ju mer lutning framåt vi har ju fortare måste vi röra fötterna för att inte ramla framåt, 

till en viss gräns. Om vi vill sakta ner farten lutar vi lite mer bakåt till en viss gräns.

Morris nämner några skillnader mellan mannens och kvinnans springstilar. Kvinnorna 

använder höften och roterar benen när hon springer (Morris 1997:19). Mannen använder 

oftast inte höften så mycket, han lutar istället hela kroppen åt höger och vänster när han 

springer. Det är även skillnad på hur vi håller armarna när vi springer. Mannen har 

armbågarna utåt medan kvinnorna har armbågarna närmare kroppen. Generellt sett så har 

också mannen mera lutning framåt än kvinnor.

2.5 Koppling till tidigare liknande examensarbeten

Det har gjorts många arbeten tidigare med frågor om genus och vad det finns för olikheter 

mellan kvinnor och män. Det arbete som liknar detta arbete mest är det arbete som Joakim 

Sjöö har gjort. I detta arbete tas det reda på vilka de stereotypa manliga och kvinnliga 

rörelsemönstren skulle kunna vara. Sjöö undersöker samma område men arbetena skiljer sig 

åt i både frågeställning och metod. Han undersöker hur maskulin och feminin gång uppfattas 

när de utförs av män respektive kvinnor. Han använder sig av två karaktärer, en manlig och 

en kvinnlig, och han låter dem båda utföra både manlig gång och kvinnlig gång. Sjöö studerar

även hur androgyn gång uppfattas, han tar alltså reda på hur extremt reducerade rörelser 

uppfattas för vanlig gång hos människor. Med androgyn gång menar han att rörelserna är 

reducerade för att inte rörelserna ska verka maskulina eller feminina. Rörelserna i armar, 

höfter, rotation i axlar och vridning i överkropp reduceras därför mycket, han använder sig av

sex olika gångcykler:

1. Man som utför manlig gång.

2. Man som utför kvinnlig gång.

3. Man som utför androgyn gång.

4. Kvinna som utför manlig gång.

5. Kvinna som utför kvinnlig gång.
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6. Kvinna som utför androgyn gång.

I detta och i Sjöös arbete undersöks de grundläggande och stereotypa rörelserna för manlig 

och kvinnlig gång, men resultaten från detta arbete kan förhoppningsvis ge ytterligare 

information på den punkten. I Sjöös arbete fokuserars det på den mänskliga gångcykeln, i 

detta arbete undersöks även löpning, för att se om det finns ytterligare stereotypa manliga och

kvinnliga rörelsemönster för löpning. Ytterligare en punkt i denna undersökning är att den ger

information om hur grafiker respektive icke-grafiker tolkar animationerna och hur 

skillnaderna uppfattas där. Arbetena skiljer sig även i utförandet. Sjöö använde sig av motion-

capture vid inspelningen av rörelserna och hade en man och kvinna som skådespelare. Han 

visar upp rörelserna med point-light figurer, han har alltså inte haft någon tredimensionell 

karaktär när han visar upp sitt arbete. I detta arbete handanimerades alla animationerna med 

hjälp av programmet Maya och det skapades en egen 3D-karaktär. Ambitionen var att göra 

karaktären så könsneutral som möjligt. Karaktären har använts till alla animationerna för att 

undersöka om testpanelen tyckte att karaktären fick ett kön bara för att den utför stereotypa 

manliga eller kvinnliga rörelser. Eftersom det är samma karaktär för alla animationerna kan 

man med större säkerhet få reda på om rörelserna har betydelse eller inte när det avgörs om 

det är en man eller kvinna som vi ser.

Ett annat examensarbete som kan relateras till detta arbete är Niklas Tammperes arbete 

Karaktärsdrag och genus. Där undersöks om det finns någon könsbaserad skillnad i 

uppfattningen vid bedömning av karaktärsdrag inom digital animation. Det han kommer fram

till är att det finns en skillnad vid bedömningen av karaktärerna med inte vid uppfattningen 

av karaktärsdragen, där var det samma för både kvinnor och män. Då detta arbete inte 

omfattar eller går in på skillnader hur kvinnor och män tolkar och uppfattar animationer så är 

Tammperes undersökning betydelsefull eftersom han gör just det.

9



3. Problemformulering

Det är uppenbart att kvinnor och män rör sig på olika vis, men vilka rörelser är det som 

skiljer mannen och kvinnan åt? Syftet med detta arbete är att undersöka vilka stereotypa 

rörelsemönster som finns jämfört mellan mannen och kvinnan, och även att testa 

stereotyperna hur de tolkas och uppfattas vid avgörandet om de är manliga rörelser eller 

kvinnliga rörelser. Studien begränsas till att undersöka rörelsemönstren för gång och löpning. 

Vilka rörelser kan man överdriva för att skapa en stereotypisk maskulin/feminin karaktär? 

Därmed berörs inte mycket detaljer, utan bara de viktigaste ”nyckelrörelserna”, och generellt 

de som forskningen framhäver som de största stereotypa skillnaderna mellan mäns och 

kvinnors rörelser. Vad är skillnaderna hos den stereotypa manliga och kvinnliga gång- och 

springcykeln? Respondenterna består av grafiker och icke-grafiker. Har erfarenhet inom 

ämnet animation någon påverkan på resultatet. 3D-grafiker är oftast vana vid animation och 

kan förstå hur animationerna är skapta. Detta kanske inte är lika lätt att förstå för personer 

som aldrig har tänkt på hur animation fungerar förut.

En viktig aspekt att tänka på när man animerar är vilken målgrupp man animerar för. 

Exempelvis de flesta animationerna som skapas till spel är troligtvis inte målgruppen tänkt att

vara till andra animatörer. Utan animationerna är tänkta att visas upp för spelets målgrupp, 

vilket t ex kan vara tonåringar, och de kanske inte har så stor erfarenhet på just ämnet 

animation, alltså de som jag kallar i detta arbete för icke-grafiker. Min målgrupp i framtiden 

för mina animationer kommer troligtvis att vara icke-grafiker. Det är därför icke-grafiker 

intervjuats i denna undersökning eftersom det är intressant att se hur de tolkar animationerna. 

Grafiker togs med då de bör ha en djupare förståelse inom animation och kan ge andra svar 

än icke-grafiker. Det kan också vara intressant att se vad skillnaden blir mellan grafiker och 

icke-grafikers svar och tolkningar på animationerna. En annan fördel med att ha med grafiker

i intervjuerna kan vara att grafiker kanske kan se på animationerna med mer kritiska ögon 

och ge en annan typ av feedback.

3.1 Frågeställning

• Vilka stereotypa rörelsemönster för manliga och kvinnliga gång- och springcykler 

uppträder i traditionell animationsteori och hur tolkas dessa stereotyper av grafiker 

10



respektive icke-grafiker? 

• Vilka rörelser tycker respondenterna vara de stereotypa skillnaderna mellan kvinnlig 

och manlig gång- och springcykel?

• Hur påverkar rörelserna vår uppfattning när vi ska avgöra om det är en man eller 

kvinna vi ser? 

• Vad har rörelserna för påverkan på karaktärens personlighet och dess typ av karaktär?

• När blir det som tydligast att se om det är en man eller kvinna? Är det vid 

gånganimationen eller springanimationen?

3.2 Metodbeskrivning

Till att börja med skapades en humanoid könsneutral karaktär. Med neutral karaktär menas att

den varken är manlig eller kvinnlig. Det användes en neutral karaktär för att rörelserna skulle 

ha en så stor betydelse som möjligt vid avgörandet om det var en man eller kvinna vi såg. 

Utformningen av karaktären behövde sträva efter att vara ett mellanting av manlig och 

kvinnlig form för att eliminera att utseendet hade någon påverkan på genusvalet. Saker att 

tänka på vid skapandet av karaktären var att axlarna och höfterna inte fick vara för stora eller 

för små för att inte karaktären skulle ge intryck av att vara en man eller en kvinna. Smal 

midja och breda höfter kan ses som kvinnligt, smala höfter och breda axlar kan ses som 

manligt, dessa intryck har försökts att undvikas till så stor utsträckning som möjligt. Jag var 

medveten om att en könsneutral karaktär oftast av normen tolkas som en man, det har 

försökts att kompenseras genom att ge karaktären något mer feminina former. För 

undersökningen är det inte jätte viktigt att karaktären blir en perfekt könsneutral karaktär, för 

går det ens att göra? Det räcker med att den är något neutral. Man kan utföra undersökningen 

även om karaktären kanske lutar till att få något kön. Det är inte på karaktären det har lagts 

fokus, utan det är på rörelserna. Med en neutral karaktär kan den dessutom användas till alla 

animationerna. Det man då kan se är om samma karaktär kan få ett manligt eller kvinnligt 

intryck bara genom att ändra rörelserna. 

Vid uppbyggandet och animerandet av karaktären har programmet Maya använts, vilket är ett

multiprogram inom skapandet av 3D-grafik. Programmet används exempelvis till att göra 

film och att skapa grafik till dataspel. Programmet hanterar uppbyggandet av 3D-geometri, 

rendering, simulering, montage och rörelserna för animation. (http://usa.autodesk.com/maya/ 
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2013-02-07).

Efter att den neutrala karaktären var färdigbyggd och riggad, så animerades gång- och 

löpanimationen. När animationerna var klara visades de för en testpanel bestående av tio 

personer varav fem grafiker respektive fem icke-grafiker. Undersökningen är kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer, det användes eftersom det är ett bra sätt att få en djupare 

förståelse om varför människor tycker som de tycker (Alan Bryman 2008:98). Metoden 

passar bra till detta arbete då det ska undersökas vad intervjupersonerna tycker är de 

stereotypa rörelser som gör att karaktären känns maskulin respektive feminin. Under tiden 

som de såg animationerna så frågades det om de tyckte att det var en stereotypiskt manlig 

eller kvinnlig rörelse. Det intervjuades grafiker och icke-grafiker för att se hur deras svar 

skiljde sig åt. I grafiker gruppen är de flesta elever från Skövde som går på programmet 

dataspelsutveckling med inriktning mot grafik. Det viktiga vid urvalet av grafikerna var att de

ska ha kunskap om grafik och animation. Till icke-grafiker gruppen har det valts personer 

som inte har någon erfarenhet om grafik eller animation, därför är urvalet ganska spritt, 

någon är exempelvis musiker, någon är montör på en fabrik. 

Intervjuerna spelades in och har tagit mellan 11-35 minuter vardera. Sedan transkriberades 

intervjuerna. Efter att intervjuerna var klara analyserades varje informants svar. I resultatet 

sammanställs det som respondenterna har svarat enligt det som är liknande varandra, mönster

i deras svar och svar de haft gemensamt.

Innan de verkliga intervjuerna gjordes testintervjuer och dessa utfördes kvantitativt med 

anledning av att få fram statistik på vad folk tycker är stereotypa manliga och kvinnliga 

rörelser. Det gjordes för att få en bättre förståelse om vad respondenterna tyckte om 

animationerna, samt för att de riktiga intervjuerna sedan skulle kunna göras bättre och lättare.

3.3 Metoddiskussion

Jag är medveten om att genus, sociala processer, media, ålder och sådant har påverkan på 

resultatet, och att erfarenhet inom ämnet grafik och animation kan ha påverkan på resultatet. 

De flesta av respondenterna är av manligt kön, något som definitivt påverkar resultatet, 

eftersom män och kvinnor även kan tycka olika utifrån vad man tillhör för kön. Det optimala 
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hade varit en jämn fördelning av män och kvinnor i undersökningen, men på grund av 

tidsbrist och vilka av respondenterna som var frivilliga blev de flesta män.
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4. Genomförande

4.1 Referenser

Till att börja med letades det på referenser att utgå från vid skapandet av den genusneutrala 

karaktären. Det användes en anatomisk bild där både en stereotypisk man och kvinna står bredvid 

varandra rakt framifrån, se figur 1. Den bilden valdes för att den visar tydligt på de stereotypiska 

skillnader på mannen och kvinnans konturer, dessutom är båda lika höga vilket göra det enklare att 

jämföra de båda.

Figur 1 Stereotypisk anatomisk man och kvinna.
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I programmet Photoshop lades sedan de båda bilderna ihop till en bild och mannen ändrades till en 

ljus blå färg och kvinnan till en ljus röd färg, det gjordes för att tydligt kunna se vad skillnaderna 

var på mannens och kvinnans konturer, se figur 2. Där mannen och kvinnan överlappar varandra är 

färgen lila. Ena armen lyftes upp eftersom man vill helst modellera karaktärer i en T-pose, 

förklaring till varför T-pose kommer senare i arbetet (se rubrik 4.4 skinning).

Figur 2 Mannens kroppsform i blå färg, kvinnans kroppsform i röd färg, lila färg där båda är 

på samma plats.

Man kan i denna bild rakt framifrån se att mannen är lite större på alla ställen utom runt höften och 

huvudet. Denna bild användes som referens vid modellerandet av karaktären rakt framifrån 

eftersom här kan man enkelt följa konturerna. 
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Det hittades inte en riktigt lika bra bild på en man och kvinna från sidan men det fanns ungefärliga 

bilder där båda matchar varandra, se figur 3. Båda dessa bilder provades att lägga ihop men då blev 

det en ganska stor skillnad, se figur 4. Då det var svårt att kunna följa några konturer i figur 4, 

ritades det en bild från sidan med båda dessa bilderna som referens, se figur 5.

 Figur 3 Man och kvinna från sidan. Figur 4  Man och kvinna hopsatt.

Figur 5 Mellanting av man och kvinna från sidan.

Valet att låta karaktären få ett ganska stort bröstparti gjordes eftersom jag tror att det kommer att 

tolkas som antingen en man med stora bröstmuskler eller en kvinna med bröst. Valet att rita 

karaktären med något feminina formerna gjordes för att kompensera att en neutral karaktär oftast 

tolkas som norm av samhället som man.
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4.2 Modellering

Figur 5 användes som referens vid skapandet av en karaktär från sidan. För resterande arbete med 

karaktären användes programmet Maya, modellering, riggning, skinning och slutligen 

animationerna. Bilderna lades in i Maya och därpå följde modellering efter referenser. Jag försökte 

att finna något mellanting som jag ansåg passade för karaktären, se figur 6. Hela karaktären är 

uppbyggd av punkter, dessa punkter kallas för vertex, i detta arbete kommer de att kallas för 

vertexpunkter. Varje punkt har ett specifikt värde i x,y och z led, och tillsammans bygger de upp 

denna tredimensionella karaktär. 

Figur 6 Modellering mot referenserna.
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Vid modellerandet av karaktären tänkte jag mig som om att modellen var insvept i en enda stor 

svart dräkt, detta för att göra det svårare att se om det är en man eller kvinna, se figur 7 för den 

färdiga karaktären.

Figur 7 Den färdiga karaktären framifrån, från sidan och från ett perspektiv.
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4.3 Riggning

För att man ska kunna animera den karaktär man byggt så behöver man bygga upp ett så kallat 

skelett, det kallas för att man riggar karaktären. Det är skelettet som avgör vad som är möjligt för 

karaktären att kunna röra och böja på sig. Det man börjar med är att sätta ut ”joints” överallt där 

man vill att karaktären ska kunna böja sig, exempelvis vid knäna, armbågarna och axlarna, alltså i 

stort sett vid alla lederna. Varje rund ring är en joint, en böjbar led som karaktären kan röra på, se 

figur 8. Det togs hjälp av extra funktionen HumanIK som är ett hjälpmedel som finns i senare 

versioner av Maya. Den används för att rigga karaktärer och går snabbare än om man skulle göra 

det hela själv. Till att börja med byggde HumanIK ihop hela skelettet, den namnger alla delarna 

automatiskt vilket är mycket smidigt. Det man själv behöver göra är att sätta ut dessa joints på de 

rätta ställena till sin karaktär, se figur 8.

Figur 8 Det färdiga skelettet
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4.4 Skinning

Nästa steg är skinningen som det kallas. Här bestämmer man hur karaktären ska förhålla sig till 

skelettet man byggt. Man bestämmer hur modellens ”skinn” ska röra sig. ”Skinnet” är uppbyggt av 

vertexpunkter. I denna process bestämms för varje joint hur mycket den ska influera varje 

vertexpunkt (x, y och z-värde) på karaktären. Vertexpunkten påverkas från 0 – 100 %. Du kan alltså 

låta vertexpunkten påverkas till 100 % om du vill. Då kommer vertexpunkten att röra sig exakt så 

som jointen kommer att röra sig. Rör sig jointen framåt till exempel 10 cm så kommer även 

vertexpunkten att röra sig 10 cm framåt. Om du väljer att låta vertexpunkten påverkas till 50 % 

kommer den att röra sig 5 cm framåt medan jointen rör sig 10 cm framåt.

Figur 9 Den gulmarkerade vertexpunkten påverkas 86,6 % av den högra knä-jointen, och

13,4 % av den högra höft-jointen.

Man kan i figur 9 se att det har bestämts att just den gulmarkerade vertexpunkten ska influeras av 

den högra knä-jointen med 86,6 % och den högra höft-jointen med 13,4 %. Det innebär att när 

exempelvis den högra knä-jointen förflyttar sig i x-led så kommer även denna vertexpunkt att också

förflytta sig i x-led, dock med 86,6 %. 
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Man behöver inte gå in på exakt varje vertexpunkt och bestämma dess influens, utan det finns ett 

verktyg i Maya som gör skinningen enklare, Paint Skin Weight Tool kallas det. Med hjälp av 

verktyget kan man måla ut värden för alla vertexpunkterna direkt på karaktären, se figur 10.

Figur 10 Hur pass mycket vertexpunkterna influeras av höger arm-joint, i en gråskala där vitt 

är 100% och svart är 0%.

Anledningen till att man modellerar karaktärerna i T-pose är främst för att underlätta skinning 

arbetet. Hade armen hängt rakt nedåt så hade det tagit väldigt mycket mer tid att ”skinna” under 

axeln.
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4.5 Kontrollriggning

Nu skulle man kunna börja animera om man ville, men att animera med bara ett skelett fungerar 

inte om man ska göra många och svåra animationer. Det skulle ta alldeles för lång tid och vara 

svårhanterligt. Därför brukar man göra en kontrollrigg, och det är för att få bättre kontroll på vad 

man gör. Med hjälp av HumanIK behöver man inte göra hela den processen själv. HumanIK bygger 

upp en automatisk kontrollrigg, se figur 11. Nackdelen med HumanIK är att man inte riktigt har lika

stor kontroll över riggen som om man hade gjort den själv.

Figur 11 HumanIK:s automatiska kontrollrigg.
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4.6 Animationerna

Till att börja med animerades en mindre avancerad gångcykel för att få rätt rörelser att arbeta med. 

Utgångspunkten var hur Williams förklarade gångcykeln, och det är hans bilder som stått som 

referenser för skapandet av en grundläggande gångcykel, se Figur 12.

Figur 12 Gångcykel (Williams 2001:108)
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Efter att utformandet av de grundläggande rörelsemönstren för gångcykeln var klart, började de 

stereotypa rörelsemönster för en man respektive kvinna att appliceras. Dessa rörelser är de som 

skrivs om tidigare i examensarbetet. För källhänvisningar för dessa rörelser se rubriken 2.3 Att gå. 

Män tenderar att lyfta höften på samma sida som det ben som lyfts uppåt, kvinnor lyfter höften på 

motsatt sida till det ben som lyfts uppåt. Män tenderar att luta kroppen till höger och vänster när de 

går, kvinnorna roterar istället höften, se figur 13 för exempel.

Figur 13 Visar några av de stereotypa skillnaderna på de manliga och kvinnliga rörelserna.

Män tenderar att rikta armbågarna utåt, medan kvinnorna riktar dem inåt. Samma sak med benen, 

männen har dem bredare isär, kvinnorna har benen tätare ihop, som Figur 13 visar.
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Rotationen i höften hos kvinnor kan lättare förstås om man tänker på det som Williams skriver om 

hur stussen pekar åt samma sida som den fot som är längst fram, se Figur 14. Någon rotation för 

mannens höft märks knappt.

Figur 14 Stereotypa skillnader mellan mannen och kvinnan.
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Från sidan är det svårare att se skillnad på de stereotypa rörelserna mellan mannen och kvinnan 

eftersom skillnaderna är färre och inte så markanta. Män tar oftare längre steg och lutar kroppen 

något mer framåt än vad kvinnan gör. Det är precis samma sak när vi springer, men vid löpning är 

skillnaden på stegen och lutningen framåt större, därför visar jag här istället en bild från 

springcykeln istället för gångcykeln, se Figur 15.

Figur 15 Stereotypa skillnader på mannen och kvinnan vid löpning.

De stereotypa rörelseskillnaderna överdrivs något för att man lättare ska kunna se dem, men inte så 

pass mycket att det börjar se konstigt eller onaturligt ut. Efter att dessa stereotypa manliga 

respektive kvinnliga rörelsemönster applicerats på karaktären började arbetet med detaljer för att få 

animationerna att kännas mer naturliga. Detaljer innebär saker som att få armarna att gunga i en 

jämn och fin båge, hur fingrarna rör sig, få fötterna att vara precis över markytan osv. Även om 

dessa animationer är överdrivna stereotyper av manligt respektive kvinnligt, så ville jag ändå att 

rörelserna ska kännas relativt naturliga för karaktärerna.
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Det arbetades på samma sätt med spring animationerna som det gjordes med gång animationerna, 

dvs först skapades en grundläggande springcykel för att ha rätt rörelser att arbeta med, sedan 

applicerades de specifika manliga respektive kvinnliga rörelserna på karaktären. De specifika 

rörelserna skrivs det om i rubriken 2.4 Att springa. Återigen används Williams bilder som 

referenser, se Figur 16.

Figur 16 Springcykel (Williams 2001:177)

Det mesta av de stereotypa manliga och kvinnliga rörelsemönstren för att springa, är samma som 

för att gå. Till övervägande del är skillnaderna ännu mer överdrivna och tydligare. I löpning pekar 

armbågarna ännu mer utåt hos mannen, lutningen framåt är ännu mer hos mannen, de längre stegen 

är ännu längre hos mannen osv.
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Morris skriver att kvinnorna använder höften och roterar benen när hon springer, och rotationen i 

benen har animerats med hjälp av den bild som han visar i sin bok (Morris 1997:18) se figur 17, och

jag har försökt att själv tänka ut hur resten av rörelserna borde bli.

Figur 17 Visar på hur kvinnorna roterar benen när hon springer.

Det har animerats så att just i det ögonblick när vänster fot sätts ner i marken är höger häl utåt 

svängd och höger knä roterat inåt, såsom figur 17 visar.
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5. Undersökning

5.1 Förstudie

Innan de verkliga intervjuerna gjordes testintervjuer, där tio personer fick frågan: ”Vad tycker du det

är som gör att du kan avgöra att det är stereotypiskt kvinnliga respektive manliga rörelser?”. 

Testintervjuerna gjordes för att få en bättre förståelse om vad respondenterna tyckte om 

animationerna, samt för att de riktiga intervjuerna sedan skulle kunna göras bättre och lättare. Testet

utfördes kvantitativt med orsak av att få fram statistik på vad folk tycker är stereotypa manliga och 

kvinnliga rörelser. Sedan gjordes det en lista på det som testpersonerna (informanterna) tyckte var 

avgörande faktorer (rörelsemönster eller intryck etc.). Urvalet av dessa testpersoner har varit 

blandat med både grafiker och icke-grafiker, de flesta studenter från linjen dataspelsutveckling med 

inriktning mot grafik i Skövde. Det har inte tagits med så mycket information om dessa testpersoner

eftersom syftet med denna förstudie var att få en bättre förståelse för tillvägagångssättet med de 

riktiga intervjuerna som kommer senare.

Det togs bara med de punkter som informanten själv tagit upp. Informantens svar har inte påverkats 

genom att t ex. peka på olika aspekter och fråga om det är stereotypiskt manligt eller kvinnligt. 

Därför finns det säkerligen många punkter i denna lista som informanterna hade valt till om det 

hade pekats ut åt dem. En informant som svarat med långa utlägg och som tagit upp många 

synpunkter om vad han/hon tycker är stereotypiskt manligt och kvinnligt, får väldigt många punkter

medräknade i listan nedan. Medan tvärtom, en informant som inte svarat så mycket inte får så 

många punkter medräknade i listan nedan.

Nr Gånganimationen Springanimationen Båda animationerna

Kvinnligt
1 Höftrörelser, vickar på höften 10

2 Armarna inåt eller längs 

kroppen

1 5

3 Armarna högre upp 1

4 Axlarna bakåt 1 1

5 Underarmarna rör sig mera, 

överarmarna mer stilla

1

6 Handrörelserna 4 1

7 Benen tätare ihop, knäna inåt 1 7
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8 Kvinnan tar mindre steg, och 

lyfter mindre på fötterna

2

9 Fötterna vinklade inåt 2

10 Fötterna mera på tå 1

11 Kvinnan bara joggar lätt, lägre 

tempo

2

12 Kvinnan mera livlig 1 1

13 Mera hoppig, trippar fram 2

14 Hon är lättare, tar emot stötarna

mera

2 1

15 Mjuka rörelser, mer 

böjlig/organisk, 

fint/vackert/snyggt

1 3

16 Mer sexigt 1

17 Allt på kvinnan hålls på en mer

rak linje, mer ihop stängt, 

kvinnan har mindre förflyttning

på kroppen, mer kontrollerad 

hållning

1 3

18 Sätter fötterna på en rak linje 1

19 Upprätt i torso, (lite stroppigt) 1 2

Manligt
1 Mannen gungar/förflyttar 

överkroppen/bröstpartiet till 

höger och vänster sett framifrån

1 7

2 Huvudet rör sig från sidan till 

sidan (sett framifrån)

2

3 Mannen har 

armarna/armbågarna mer utåt

8

4 Större axelrörelser 1 2

5 Axlarna mera framåt 2

6 Mannen mera bredbent, benen 

bredare isär

1 5
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7 Använder hälen mer 1

8 Större steg 5

9 Fötterna utåtriktade 1

10 Snabbare tempo, mannen tar i 

mer

6

11 Tar för sig mer, tar mera plats 1 1

12 Framåtlutad I

13 Mera självsäker 1

14 Bara ta sig fram, förflytta 

muskelmassa, ingen elegans

1 2

15 Mera pondus, tyngd, mer 

bestämd, kraft, hårda rörelser

3 1 2

16 Mannen stel, spänd 1 7

17 Klumpig 1 1

18 Mera säckigt 1

19 Mannen känns gorilla/apa 

liknande

1

Påverkar
1 Hållningen / posen 1 1

2 Hur armarna pendlar 2

3 Stegen 1

4 Benrörelserna 1

Under rubriken Påverkar i listan ovan, så har det tagits med mer generella svar, samt övrigt som 

informanterna har tyckt påverkat deras svar avseende om rörelserna är stereotypiskt manligt eller 

kvinnligt, men att de inte är säkra på om karaktären (eller rörelsen) är manlig eller kvinnlig. 

Exempelvis hur armarna pendlar har två stycken tyckt att det påverkat det manliga/kvinnliga 

intrycket av karaktären, men att de inte vet om det var manligt eller kvinnligt.

För att tydligare kunna se vad dessa testpersoner tyckte var stereotypiskt kvinnligt i animationerna 

skapades ett stapeldiagram, se figur 18. Där kan man se att 100% har tyckt att höftrörelsen var en 

stereotypiskt kvinnlig rörelse. Listan och stapeldiagrammet visar enbart vad testpanelen själva har 

noterat varit en bidragande faktor för att avgöra könet, och är inte en lista på vad som är den mest 

avgörande rörelsen. Därför betyder det inte att höften som har fått 100% notering är den högst 

avgörande faktorn för alla informanterna.
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Figur 18  Numren i den undre raden hänvisar till numren i listan ovan. Numren till vänster är 

antalet testpersoner som tyckte att rörelsen var en bidragande faktor till att rörelsen blev kvinnlig.

Figur 19  Numren i den undre raden hänvisar till numren i listan ovan. Numren till vänster är 

antalet testpersoner som tyckte att rörelsen var en bidragande faktor till att rörelsen blev manlig.

Man kan i figur 19 se att de tre punkter som blivit mest noterade är nummer 1, 3 och 16. ”Mannen 

gungar/förflyttar överkroppen/bröstpartiet till höger och vänster sett framifrån”, ”Mannen har 

armarna/armbågarna mer utåt” och ”Mannen stel, spänd”. Det tyder på att dessa rörelser i  

animationerna är väldigt stereotypiskt manligt.
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5.2 Intervjuerna

Efter att testintervjuerna analyserats och var klara kunde de riktiga intervjuerna utföras enklare, 

bättre och med mer precision. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att alla respondenter 

fått svara på samma frågor och att frågorna är relativt öppna och kan tolkas ganska fritt. Frågorna 

har ställts när tillfället getts då respondenten redan varit inne på det spåret, detta för att inte påverka 

respondenten i förväg. Därför kan frågorna ha ställts vid olika tillfällen och ingen av intervjuerna 

liknar helt den andra. Om den intervjuade redan själv svarat på någon av frågorna har den inte tagits

upp igen. 

När jag animerade karaktärerna var min tanke att få de så stereotypiskt manliga och kvinnliga som 

möjligt, jag har inte tänkt på att skapa någon speciell typ av karaktär. Men respondenterna har fått 

frågan om vad de tycker att dessa karaktärer har för typ av karaktär, vissa har exempelvis tyckt att 

den manliga karaktären kunde liknas med hur ”grottmän” framställs. De övriga frågorna och 

intervjuerna kan man se i bilagorna. Det har varit samma struktur för både grafiker och icke-

grafiker.

Vid intervjuerna av respondenterna gavs information om att arbetet handlar om stereotyper och att 

de skulle få se animationer. En del av respondenterna har även vetat om att det handlar om manligt 

och kvinnligt. Den stereotypiskt kvinnliga och manliga animationen visades upp samtidigt, och det 

för att respondenten lättare skulle kunna och se skillnader på dem. Den kvinnliga animationen har 

alltid varit till vänster och den manliga animationen till höger vid framförandet av dem, men det har

inte den intervjuade fått reda på. I svaren från intervjuerna kan det därför stå ”den till höger” då 

syftar respondenten på animationen till höger, alltså den avsedda manliga animationen. För det 

mesta visades gånganimationen upp först till respondenten som sedan fick svara på frågor kring den

animationen, men vissa av respondenterna fick se både springanimationen och gånganimationen 

och sedan svara på frågorna, det testades båda varianterna för att se vilket som kändes smidigast. 

Jag anser att det bästa sättet var att låta respondenten först bara se på gånganimationen och svara på 

alla frågorna kring den, och sedan gå vidare med att visa upp springanimationen och svara på 

samma frågor som för gånganimationen, för då fick man ut mest information från respondenten.

5.3 Analys av intervjuerna

Varje respondents svar analyserades var för sig, det skrevs ned om det var något intressant eller om 

det var något unikt som respondenten tagit upp. Sedan togs det upp det som respondenterna hade 

gemensamt, svarat liknande, eller haft samma mönster i sina svar.
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5.3.1 Grafiker_1

Grafiker_1 har enkelt kunnat ansett att animationen till vänster skulle föreställa en kvinna, men  

tyckte att den högra gånganimationen var svårare att se vad den skulle föreställa, men ansåg att det 

skulle föreställa en man, han tyckte den liknade en zombie. Han ansåg vidare att det kändes som en 

zombie för att animationen var stelare än vad den borde vara och kändes heller inte helt realistisk.

Han tyckte också att karaktären kändes androgyn, och att det var nyttjandet av karaktären som gett 

den en könstillhörighet. Han tyckte att animationerna var väldigt överdrivna och därför inte så 

realistiska, men att rörelserna grundat sig på verkliga rörelser.

5.3.2 Grafiker_2

Grafiker_2 berättade att han tyckte den feminina karaktären försökte hålla sig på en linje när hon 

rörde sig, och att hon höll ihop kroppen och gick mer tight med armar och ben. Han tyckte även att 

den vänstra karaktären kändes mer som en diva i gångstilen.

Han talade om att huvudet inte rört sig utan det bara följt med kroppen, och att det förmodligen var 

något som var manligt. Han tyckte också att den högra animationen kändes mer neutral, och att det 

var tack vare att man såg både mannen och kvinnan samtidigt som gjorde att han kunde avgöra att 

den högra var en man. Det var förhållandet, kontrasten till den vänstra animationen som gjorde att 

han kunde se att den högra animationen skulle vara manlig.

Grafiker_2 tyckte också att den kvinnliga karaktären skapats med mindre små korta rörelser, och att

det bidragit till det feminina intrycket. Han tyckte att den manliga gångstilen kunde liknas med en 

grottmänniska eller ”caveman”. Han tyckte även att det kändes som att den manliga gångstilen var 

lite "frankenstein aktig" som någon som inte riktigt vet hur man ska gå eller röra på sig. Det kan 

man likna med Grafiker_1:s svar som sa att karaktären kändes som en Zombie. Man har en bild av 

att zombies kanske inte riktigt vet hur man ska gå eller röra på sig. Grafiker_2 tyckte också att den 

manliga gångstilen såg ansträngande och jobbig ut. 

5.3.3 Grafiker_3

Grafiker_3 tyckte att den kvinnliga springanimationen var lättare, tar emot stötarna mer och att det 

kändes som att hon springer mera på tå. Hon såg heller inte ut att ha bråttom utan snarare bara lite 

smått skyndar sig till någonting. Även vid gånganimationen såg hon ut ta det lungt, hon var på en 
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avslappnande promenad. Den högra springanimationen tyckte han den ser väldigt bastant och 

bestämd ut angående vart han är på väg, samt att han ser outtröttlig ut. I gånganimationen såg han 

väldigt regelrätt ut och även här målmedveten.

5.3.4 Grafiker_4

Grafiker_4 sa att den manliga gångstilen kändes klumpig, att karaktären gick som om den inte 

brydde sig, och liknade den med frasen ”här kommer jag fram” när den sprang. Hon nämnde också 

att tjejer kan vara mer gömda i sitt sätt. Hon tyckte att karaktärerna kändes relativt normala för att 

de inte hade några utstickande personlighetsdrag. Det var inget speciellt märkvärdigt med varken 

utseendet eller rörelserna, utan allt kändes ganska neutralt. Hon tyckte att springanimationerna var 

mer uttrycksfulla och därför var de också lättare att se att det skulle föreställa en man respektive en 

kvinna.

5.3.5 Grafiker_5

Han tyckte att det kändes som att den vänstra gånganimationen gjorde sig till som om den spexade, 

och att det hade att göra med hur den rörde på armarna. Den högra gånganimationen tyckte han att 

den såg ut som om den gick runt och spände sig, främst på grund av att den drar fram axlarna och 

inte har så mycket rörelser i armarna. Grafiker_5 tyckte att när det gäller gånganimationerna så var 

den manliga gången mest övertygande, den högra kändes mer manlig än vad den vänstra kändes 

kvinnlig. Det trodde han berodde på att han tyckte själva karaktären kändes mer som en man. Han 

tyckte att karaktärens form kändes ganska neutral med lite attribut av både manligt och kvinnligt, 

men det som gjorde att han tyckte karaktären var en man var för att karaktären inte hade något hår. 

Han sa att han hade lättare att associera långt hår med en kvinna, och inget hår med en man. Han 

tror att hår har ganska stor påverkan på hur man uppfattar karaktärer.

För den kvinnliga gånganimationen tyckte han att den kändes muntrare, mer avslappnad och hade 

inga bekymmer. Det såg ut som om hon gick på någon badstrand och skulle ner och bada. Den 

manliga karaktären tyckte han såg obekväm ut i sin gångstil och att det såg ansträngande ut. Det 

kunde kanske bero på att karaktären kände sig iakttagen. Han fick även en lite mer negativ känsla 

av den högra karaktären jämfört med den vänstra, därför att han av den vänstra fått en glad och 

positiv känsla då den kändes mer avslappnad.
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Den kvinnliga löparen tyckte han kändes som någon ovan löpare som ställt sig på ett löpband för att

springa. Han tyckte även att karaktären såg ut att vara kissnödig då den hade benen riktade inåt. 

Den manliga löparen ansåg han sprang mer som om han hade stora muskler och att han inte var så 

vig. Han hade en ”biff” hållning. De långa stegen påverkade kanske också så att mannen kändes 

längre, men att det var bra eftersom de flesta män ofta är längre än kvinnor. Den manliga 

springanimationen kände grafiker_5 som om det var någon som sprang på stranden och skulle 

föreställa en ”baywatch”. Han tänkte sig någon som sprang med en bräda under armen och skulle 

livrädda folk.

5.3.6 Icke-grafiker_1

Han tyckte att den manliga springanimationen sprang framåt med en väldig tyngd, och fokuserade 

på att komma framåt. Han tyckte att varken mannen eller kvinnan hade någon bra löparteknik och 

att båda sprang ganska dåligt. Den kvinnliga trippade fram och orkade knappt komma framåt, 

medan den manliga bara kastade sig fram med mycket tyngd och att det såg jobbigt ut för honom. 

De båda karaktärerna var inte heller så duktiga på att gå. Mannen ”klamsade sig” fram och släpade 

fötterna medan den kvinnliga trippade fram och vevade runt väldigt mycket med armarna.

5.3.7 Icke-grafiker_2

Han har tyckt att det viktigaste för att avgöra om det var en man eller kvinna var beroende på hur 

karaktärerna höll armarna. Kvinnan hade armarna längre upp och mer inåt kroppen. Han beskrev 

kvinnans karaktär som förförisk, sensuell och självmedveten, och det var framförallt för att 

karaktären framhävde sina stereotypiskt kvinnliga attribut, genom att skjuta fram bröstet och gunga 

med höfterna. Han berättade också att ögonen dras till de kroppsdelar som rör sig snarare än det 

som står still, och det var därför han la märke till dessa kvinnliga kroppsdelar.

Han har tyckt att den springande kvinnan verkade något fåfäng, detta på grund av att karaktären 

springer mjukt och försiktigt, med studsiga steg. Det såg alltså ut som att karaktären var mer mån 

om sitt utseende snarare än att ta sig fram. Han tolkade det också som att karaktären var rädd om sin

kropp genom att springa på ett sätt som är skonsamt mot kroppen snarare än effektivt för att ta sig 

framåt.
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Han beskrev mannen som djurisk, stark och målinriktad. Anledningen till att han tyckte att det 

kändes som en man var för att mannen rörde sig lite mer som en gorilla eller så som grottmän 

framställs på tv. Till skillnad från kvinnan tyckte han inte att mannen försökte framhäva någon 

särskild kroppsdel, istället använde mannen kroppens rörelser som verktyg för att ta sig framåt, 

exempelvis sprang han med stora steg och stora armrörelser. Den manliga karaktären var mer 

fokuserad på sitt mål än på sitt utseende.

5.3.8 Icke-grafiker_3

Han berättade att han tyckte den manliga karaktären kändes mer ”ruffig” eller ”bufflig” ut, och det 

gjorde den för att karaktären vaggade mera från sida till sida och hade armarna mer utåtriktade. Han

sa också att det är inte bara är en rörelse som gör att det blir antingen manligt eller kvinnligt, utan 

det är allting sammantaget som gör den ena mer manlig och den andra mer kvinnlig. Alla rörelserna 

och utseendet tillsammans bidrar till det maskulina eller feminina intrycket.

Han tyckte den kvinnliga springstilen var en bättre springstil än den som mannen utförde, då den 

kvinnliga springstilen var ett mer korrekt sätt att springa på om man tänkte på hur maratonlöpare 

och idrottare springer. Han berättade att han hade hört att man ska springa på en rak linje för att det 

bland annat var skonsammare för knäna.

Den kvinnliga gånganimationen ansåg han verkade vara en mer öppen och social person. Det 

berodde dels på hur hon svängde ut med handleden och visade handflatorna, han beskrev att 

människor som visar handflatorna för andra anses vara mer utåtriktad och då blir folk mer bekväma 

med en. 

5.3.9 Icke-grafiker_4

Han associerade den kvinnliga figuren till kvinnliga karaktärer inom spel. Den vänstra gick också 

mer stolt och nästan lite snobbigt tack vare hur hon fladdrade med armarna. Han ansåg att den högra

gånganimationen kändes lite som en grottmänniska och att han var lite mer slapp i stilen. Möjligen 

också att han kändes lite mer skurkaktig. 

Icke-grafiker_4 tyckte att karaktärerna skiljde sig åt i formen. De hade olika form och bredd vid 

höfterna, axlarna och ryggen. Han uppfattade det som att höfterna var bredare längre upp på den 

kvinnliga karaktären medan mannen var bredare längre ned på höfterna mot låren.
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5.3.10 Icke-grafiker_5

Den manliga gångstilen finner han mer normal och avslappnad jämfört med den kvinnliga som 

kändes mer töntig beroende på att hon fladdrade med armarna. Han tyckte att den manliga 

springanimationen var mer självsäker, avslappnad, tog mer plats och såg ut som han visste vad han 

gjorde, medan kvinnan kändes svagare, mindre självsäker och tog mindre plats. Han tyckte också 

att då kvinnan inte lutade sig så mycket framåt fick man känslan av att hon höll tillbaka och inte tog

i så mycket när hon sprang. Han tyckte karaktärerna kändes olika. Mannen var t ex större och 

grövre, hade större händer och armar, men påpekade att det kunde bero på mannens hållning som 

gjorde att han såg större ut.

Den kvinnliga gånganimationen hade en mer trovärdig personlighet jämfört med 

springanimationen. Han förklarade att höftrörelsen på kvinnan kändes väldigt överdriven och att det

troligen skulle göra väldigt ont om man sprang eller gick sådär under en längre tid.

5.4 Gemensamma nämnare i respondenternas svar

5.4.1 Vad de flesta respondenterna har nämnt

De flesta av respondenterna har tyckt att själva karaktären är relativt neutral, det är inga utmärkande

attribut som gör att den känns stereotypisk kvinnlig eller manlig. Vissa har tyckt att de kan se 

attribut på karaktärens utseende som var både manliga och kvinnliga. Grafiker_5 tyckte att höften 

kändes mer kvinnlig och axlarna kändes mer manliga.

De flesta av respondenterna har nämnt höftrörelserna och att det är tack vare hur höften rört sig som

de kunnat avgöra att den ena animationen känts mer kvinnlig. Vissa har också sagt att eftersom 

höften inte rör sig så känns animationen mera manlig istället.

De flesta har kunnat se att den vänstra animationen utfört vad de ansett vara de kvinnliga rörelserna,

men det har varit svårare för respondenterna att se att den högra animationen var manlig. Vissa har 

sagt att den känns neutral eller att den känns mindre kvinnlig, eller också en zombie. Den kvinnliga 

animationen har för det mesta varit väldigt tydlig för respondenterna.
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Majoriteten har tyckt att animationerna påminner om hur det ser ut i verkligheten. De kan tänka sig 

att de skulle kunna se någon som går eller springer som dessa karaktärer i verkligheten, dock är det 

många som påpekat att rörelserna är alldeles för överdrivna och skulle man tona ner på det skulle 

det vara mer verklighetstroget.

Det har varit spridda svar från respondenterna vilken av karaktärerna som är den mest självsäkra. 

Vissa har sagt att den kvinnliga gången känns som den mest självsäkra, medan andra har tyckt att 

mannens gånganimation eller springanimation känts som den mest självsäkra.

De flesta av respondenterna har kunnat föreställa sig att den kvinnliga karaktären skulle kunna vara 

en man med feminina rörelser, och även tvärt om att den manliga karaktären skulle kunna vara en 

kvinna med maskulina rörelser.

5.4.2 Vad en del av respondenterna har nämnt

Vid frågan om hur det kan komma sig att karaktären kan får en könstillhörighet och vad det kan 

bero på, så har en del av respondenterna svarat att det beror på att man har sina idéer om hur 

kvinnor och män rör sig. Utifrån detta, om vad man själv anser vara feminint eller maskulint, så får 

karaktären det kön som bäst stämmer överens med ens föreställning.

Vissa av respondenterna har sagt att den manliga figuren inte bryr sig, utan att han bara går eller 

springer för sakens skull och bara tänker på att ta sig framåt och inget annat. Det har nämnts att 

mannen tagit större steg och att det har varit något som bidragit till det manliga intrycket eftersom 

män ofta är större och tar större steg i verkligheten. Andra har pratat om att mannen känns ”gorilla 

aktig” i sina rörelser. En del har nämnt att den manliga karaktären ser målmedveten ut då det ser ut 

som att han både springer och går för att komma fram till ett mål. Några har nämnt att mannen tar 

mer plats och att det bidragit till ett manligt intryck, likaså att den manliga karaktären sett mer 

ansträngd ut, mer framåtlutad och att det påverkat intrycket av hur man ser på karaktären.

Vid frågan om vad man skulle kunna förbättra på animationerna har vissa av respondenterna svarat 

att man skulle försöka förbättra den manliga gånganimationen. Den kändes för stel och att man 

borde försöka få hans rörelser att se mer mjuka ut för att göra honom mer verklighetstrogen. En del 

har nämnt armarna och tycker att de känns konstiga, både på mannen och på kvinnan. Armarna på 

alla karaktärerna var något som man skulle kunna jobba vidare med för att få animationerna att 

kännas ännu bättre.
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Ett par av respondenterna har tyckt att den kvinnliga figuren liknar hur tjejkaraktärer rör sig inom 

dator- och Tv-spel. Det skulle kunna beror på att man inom spel eventuellt överdriver de kvinnliga 

rörelserna och det har det även gjorts i detta arbete. Karaktärerna i spel är ofta animerade och i detta

arbete så är det också en animerad karaktär som man ser. Detta skulle kunna vara två anledningar 

till varför respondenterna liknar denna karaktär med kvinnor inom spel. Alltså att karaktärerna är 

animerade och att man eventuellt överdriver de kvinnliga rörelserna på de kvinnliga karaktärerna. 

Av respondenternas svar att döma, så har de flesta tyckt att den kvinnliga karaktären tänker mer på 

hur den ser ut inför andra, medan den manliga karaktären inte brydde sig alls om sitt yttre.

Den kvinnliga karaktären tänker mer på hur den själv ser ut, att ha mer kontrollerade rörelser, 

exempelvis en av respondenterna sa att hon tänker på att hålla huvudet rakt. Det kan vara både hur 

de ser ut, och hur de rör sig. Därför kanske de försöker och tänker mer på att de ska gå/springa 

exempelvis snyggare, finare eller vackrare. I motsatts har även vissa sagt att mannen istället bara 

försöker ta sig fram och inte bryr sig om hur det ser ut. Detta är bara en åsikt och behöver inte vara 

så här i verkligheten. De flesta tänker troligen inte på att de ska gå fint i vardagen.

40



6. Slutsatser

6.1 Resultatsammanfattning

Eftersom jag använde en relativt könsneutral karaktär till alla animationerna så har inte utseendet på

karaktären påverkat valet (om det är en man eller kvinna vi ser) särskilt mycket, utan det är 

övervägande rörelserna som har påverkat. Det har varit olika vilka animationer som respondenterna 

har tyckt rörelserna varit tydligt kvinnlig eller manlig. De flesta av respondenterna har svarat att den

kvinnliga figur har varit den som är mest övertygande, men grafiker_5 tyckte att när det gäller 

gånganimationerna så var den manliga gången mest övertygande. Alla respondenterna har i alla fall 

kunnat föreställa sig mer eller mindre att den ena animationen ska vara en kvinna och den andra en 

man. Fast att exakt samma karaktär använts för den manliga respektive den kvinnliga animationen 

fick karaktären ett kön på grund av rörelserna. Utifrån denna undersökning kan man konstatera att 

uppfattningen om det är en man eller kvinna vi ser påverkas mycket av rörelserna karaktären utför. 

Animatörer kan alltså påverka hur vi ser på en karaktärs kön väldigt mycket med hjälp av 

rörelserna.

De flesta av grafikerna har sett att det är samma modell som använts till alla animationerna, men det

är inte många av icke-grafikerna som har kunnat sett det. De flesta av icke-grafikerna har snarare 

trott att det är två helt olika modeller som används. Detta skulle kunna bero på att grafikerna oftast 

förstår hur animationerna är uppbyggda och kan därför se att det faktiskt är samma modell. Icke-

grafikerna har normalt ingen erfarenhet av hur detta fungerar och därför anser att det borde vara två 

olika modeller då det ser ut som det för vissa. Icke-grafiker_4 har tyckt att karaktärerna skiljde sig 

åt i formen, han tyckte att höfterna var bredare längre upp på den kvinnliga karaktären medan 

mannen var bredare längre ned på höfterna mot låren. Tittar man tillbaka på figur 1 i uppsatsen kan 

man se att då stämmer detta som icke-grafiker_4 har sagt, där är kvinnan bredare längre upp vid 

höfterna än mannen som var bredare längre ned. Detta anser jag vara intressant eftersom 

karaktärerna har exakt samma form, men det har inte icke-grafiker_4 vetat om och därför har han 

trott att formerna skiljer sig åt för mannen och kvinnan. Detta borde då bara vara en illusion skapad 

av karaktärernas hållning, rörelser samt yttre påverkan som gett icke-grafiker_4 hans idéer om hur 

män och kvinnor ser ut.

Några punkter av vad de flesta av respondenterna har tagit upp har varit avgörande faktorer för att 

karaktärerna skulle få en könstillhörighet: 
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• Höftrörelsen, kvinnan vickade mer på höften än mannen.

• Armar och benen har varit tätare in mot kroppen på kvinnan. Och tvärt om för mannen som 

har haft armar och ben mera utåt.

• Mannen lutar kroppen eller förflyttar överkroppen till höger och vänster (sett framifrån) i en 

gungande rörelse.

• Mannen var mer stel och spänd.

• Mannen har rört sig med hårdare rörelser och mera tyngd, kvinnan var lättare med mjukare 

rörelser.

• Kvinnan har satt fötterna mer på en linje.

• Mannen tog mer plats och hade större rörelser, tog längre steg.

Respondenterna har tyckt att den manliga karaktären exempelvis har varit: gorilla aktig, zombie 

aktig, frankenstein aktig, målinriktad, nonchalant, bastant och bestämd, outtröttlig, klumpig, 

obekväm, ansträngd, självsäker, ”ruffig”, ”biff”, grottmänniska, djurisk och stark.

Den kvinnliga karaktären har respondenterna exempelvis tyckt varit: glad, stroppig, graciös, 

komisk, avslappnad, utåtriktad, social, ordentlig, förförisk, sensuell, självmedveten och fåfäng.

Alltså har rörelserna inte bara påverkat om det är en man eller kvinna utan också gett karaktärerna 

en känsla, humör eller personlighet.

De flesta av respondenterna har tyckt att det var tydligast att se att det skulle föreställa en man och 

kvinna vid springanimationen, detta på grund av att de tyckte rörelserna i springanimationerna var 

ännu mer överdrivna än vid gånganimationen, de stereotypa manliga och kvinnliga dragen blev då 

ännu tydligare.

6.2 Diskussion

Vissa av respondenterna har sagt att mannen var stel eller spänd, men en fråga man då kan ställa sig 

är: ”är mannen när han går/springer stereotypiskt stel eller spänd?”. Vid animerandet av mannen var

inte tanken att han skulle vara stel eller spänd. Men detta antyder i alla fall att i de animationer som 

skapats så blev mannen stel och spänd. Frågan blir då om det verkligen är ett stereotypiskt drag för 

en man eller gäller det här bara för dessa animationer? Män behöver inte vara stela, men troligen är 

de stereotypiskt mer stela än vad kvinnan är.
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Det är inte helt säkert att det som respondenterna har tagit upp som är manligt och kvinnligt alltid är

stereotypa drag för en man och en kvinna. Detta på grund av att animationerna är framställda av 

mig personligen och att respondenterna bara haft dem att titta på och inget annat att jämföra med.

Animationerna är till viss del min uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt eftersom det är 

jag som skapat animationerna och detta har ju påverkan på respondenternas svar. För att minska 

denna påverkan kunde jag till exempel haft statister, filmade från levande verkligheten att jämföra 

mina animationer med. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut då. Hade detta varit ett effektivare 

sätt att ta reda på de stereotypa manliga respektive kvinnliga rörelser på? Kanske borde man istället 

för animationer exempelvis ha spelat in människor när de går/springer, och sedan frågat 

respondenter om vad de tycker är manligt och kvinnligt i deras springstilar? Då hade i alla fall inte 

animationerna blivit präglade av mig. Men man kan konstatera att de punkter som togs upp tidigare 

i bakgrundskapitlet (se 2.2 Att gå, och 2.3 Att springa), avseende manliga och kvinnliga rörelser, har

stämt väldigt bra överens med de punkter som respondenterna själva svarat att de tyckt är 

stereotypiskt manliga respektive kvinnliga rörelser.

Nu är dessa animationer stereotyper och överdrivna, hade det istället funnits med en androgyn 

gånganimation med väldigt reducerade rörelser hade de rörelserna eventuellt inte påverkat könet på 

karaktären lika mycket.

Animationerna hade också kunnat visas från sidan ett längre tag. I detta arbete snurrar animationen 

runt 360 grader i en ganska snabb takt och stannar bara upp ett tag framifrån, men den stannar inte 

från sidan. Det hade varit intressant att även visa animationen från sidan för att se om 

respondenterna så skulle kunna avgöra om det var stereotypiskt manligt eller kvinnligt. Själv så 

anser jag att man inte ser särskilt stora skillnader på animationerna från sidan. Det man kan se är 

dels att mannen ser ut att springa fortare för att han oftast lutar sig mer framåt och tar större steg än 

kvinnan och dels rör sig mer upp och ned med kroppen. Jag anser att man ser rörelseskillnaderna 

bäst framifrån. 

De flesta av respondenterna har varit män vilket troligen har påverkat resultatet en hel del och lett 

till ett resultat om vad män tycker. Hade fördelningen varit jämnare och fler kvinnort intervjuats 

hade man nog fått ett annat resultat. På grund av tidsbrist och att de flesta som hade tid att bli 

intervjuade var män, så blev påföljden den att mest män blev med i undersökningen.

Icke-grafiker_3 kom med förslaget att man kanske skulle ha visat varje animation var för sig för att 
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då kunna få mer enskild information om varje animation. När man inte hade dem sida vid sida hade 

det nog blivit svårare att se att det skulle föreställa en manlig respektive en kvinnlig karaktär och i 

och med det kanske man hade fått andra svar. När båda animationerna visades samtidigt bredvid 

varandra, och om man tycker som de flesta har gjort, att animationen till vänster liknar en kvinna, 

kan man dra slutsatsen att den till höger borde vara en man, vilket ibland har varit fallet. Grafiker_2 

sa ” Det är i förhållande till den andra animationen som gör att man tänker på att den ena är 

maskulin och den andra är feminin” och ”Jämförs den med den tydligt feminina så ser man att den 

ska vara maskulin”. Det positiva med att visa båda karaktärerna samtidigt anser jag vara att man då 

lättare kan se skillnaderna och notera vilka dessa är, vilket jag var ute efter. 

Dessa synpunkter som respondenterna tar upp behöver inte nödvändigtvis vara stereotypa manliga 

eller kvinnliga rörelser, utan det kan vara vad var och en tycker och associerar med manligt och 

kvinnligt, och behöver därför inte överensstämma för alla respondenter. Mycket av det som 

respondenterna tar upp i dessa intervjuer påverkas av att de bara har dessa fyra animationer att titta 

på. Det betyder därför inte att det som respondenterna tagit upp alltid är något som är stereotypiskt 

kvinnligt/manligt. Det är inte säkert att de hade tyckt likadant ifall det var en annan animation med 

en annan karaktär. Exempelvis som en respondent svarade att det var kvinnligt med mjuka rörelser, 

det betyder ju inte att det alltid är kvinnligt med mjuka rörelser, men just i detta fall kändes det som 

en kvinnlig rörelse enligt respondenten.

Icke-grafiker_2 berättade att ögonen dras till de kroppsdelar som rör sig snarare än det som står 

still. Detta kan vara en anledning till varför så många av respondenterna noterade höftrörelsen, 

eftersom att höftrörelserna på kvinnan var så pass överdrivna la många märke till det. 

6.3 Framtida arbete

Icke-grafiker_2 sa att kanske är det så att ”kvinnan tänker mer på sitt utseende än på effektivitet, 

medan mannen tänker mer på effektivitet snarare än utseende? Mannen arbetar och jagar, medan 

kvinnan förför och fortplantar sig. Är inte det klassiska biologiska könsroller?” Detta som icke-

grafiker_2 tagit kanske kan stämma och det hade man kunnat studera vidare på.

Animationerna kunde ha visats från sidan under en längre tid och då undersökts om respondenterna 

kunde avgöra om det skulle föreställa manliga respektive kvinnliga rörelser. För vidare forskning 

hade det varit intressant att ta reda på alla vinklarna, alltså framifrån, från sidan, bakifrån och 

ovanifrån. Kan man för alla vinklarna se att det ska föreställa manliga respektive kvinnliga rörelser?
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Finns det någon vinkel som är tydligare än någon annan och som är lättare att bedöma?

Jag hade tänkt att utöver gånganimationen och springanimationen även göra en animation där 

karaktären går med klackskor på sig för att se hur det hade tolkats. Men på grund av tidsbrist hann 

jag inte med det. Detta hade också varit intressant att arbeta vidare med. En annan intressant aspekt 

hade varit att sätta på karaktären manliga eller kvinnliga kläder för att påverka karaktärens utseende

med eventuell följd av att vi lägger till våra vanor och erfarenhet mer i vår bedömning. Hur hade 

man tolkat karaktärens rörelser då och vad hade det gett för resultat avseende hur man kunde tolka 

och avgöra om karaktärens rörelser kom från en man eller kvinna? Alltså vad händer om man 

använder de stereotypa rörelserna för en man på en karaktär med stereotypiskt kvinnliga kläder och 

tvärt om och hur skulle det kunna tolkas?

Vad man mer kan undersöka är om mäns och kvinnors åsikter skiljer sig åt i uppfattningen om vad 

som är stereotypiska manliga och kvinnliga rörelser? Är det något speciellt som kvinnor tycker, 

eller något speciellt som män tycker? Vad är skillnaderna i deras tänkande?

Man kan också fortsätta utredningen på om den stereotypa mannen verkligen är mer stel och spänd, 

eller att kvinnan hade mjukare rörelser. Är det så det är i verkligheten?

Vår syn på vad som är manligt och kvinnligt kan komma att utvecklas med tiden och vad som är 

stereotypiskt manligt och kvinnligt idag kanske inte alls kommer vara det samma i framtiden. Men 

för tillfället kan animatörer mycket väl tänka på och ha användning av det denna undersökning tar 

upp när de ska animera stereotypa manliga eller kvinnliga rörelser för karaktärer.
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Bilagor

De färdiga animeringarna går att se på Youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=sXZmzokvvH8 - Gånganimationen

http://www.youtube.com/watch?v=rj-XfM243rA  - Springanimationen

De frågor jag eftersträvat att få fram av respondenterna har varit dessa:

Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser de här två 

karaktärerna?

Tycker du att karaktärerna har något genus?

Vad tycker du att dessa karaktärer är för typ av karaktärer? Vad är det för typ av man och 

vad är det för typ av kvinna? Vad är det för slags karaktärer?

Vad har karaktärerna för personlighet? Eller kan du säga något om deras humör?

Om man bortser från att de här är stereotyper och lite överdrivna, tycker du då att de liknar 

verkligheten någonting?

Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?

Om man skulle försöka förbättra de här animationerna på något vis, har du något förslag på 

vad man skulle kunna göra då?

Vilken av springanimationen och gånganimationen tyckte du var tydligast att avgöra om det 

var manliga eller kvinnliga rörelser?

Jag har till sist frågat om det är något övrigt som de tänkte på under intervjuns gång.

Det kan dyka upp många fler frågor under intervjuerna eftersom jag hela tiden frågat varför de 

tycker som de gör, det för att få en djupare förståelse varför respondenten tycker som de tycker. 

48



Intervjuerna skiljer sig också en del åt i och med att jag hela tiden blev bättre på att intervjua 

respondenterna, därför kan jag tycka att de sista intervjuerna är något bättre än de första.

För Grafiker_3 och icke-grafiker_2 har upplägget varit lite annorlunda än från de övriga 

respondenterna på grund av att de båda intervjuerna gjordes tidigare innan intervjufrågorna var helt 

klara. Detta gjordes för att testa hur respondenterna skulle svara på frågorna. Jag ansåg att de båda 

respondenterna hade så pass intressanta svar att jag lät dem båda ligga med i undersökningen. De 

båda intervjuerna kompletterades med frågor som fattades, och då har båda fått skriva sina svar med

egna ord.

”J” står för när jag har sagt något, och ”I” står för när respondenten har sagt något.
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Grafiker_1

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: Grafiker

Ålder: 22

Sysselsättning (studerar/arbete): Student på dataspelsutveckling – grafik.

Ort: Skövde

J: Kan du se skillnad på karaktärerna? Vad är det för skillnad?

I: i gånganimationen eller springanimationen?

J: du kan börja med gånganimationen.

I: ja absolut, det är stor skillnad. Den till vänster är en kvinna, medan den till höger antingen är en 

man eller en zombie. Den till vänster har mycket rundare former, alltså rundare rörelsekurvor, det 

flyter ihop bättre, mer smooth, och höfterna guppar mer i sidled, vilket indikerar att det är en 

kvinna. Den manliga rör sig mer framåt och tillbaka än vad han gör i sidled, alla kroppsdelar rör sig 

mer framåt och tillbaka, snarare än kvinna då de rör sig både i sidled och framåt och tillbaka. Det 

gör den högra mer manlig, eller i alla fall inte lika kvinnlig.

J: okej för att han rör sig framåt och bakåt i sidled?

I: ja, beroende på de kroppsdelar som rör sig i sidled, kroppen och huvudet.

J: okej så det är de sakerna som gör att det känns som en man och en kvinna tycker du?

I: ja, det är framför allt vickandet som gör den vänstra kvinnlig.

J: okej, vad kan du säga om springanimationen?

I: Här har vi mycket mer större skillnad i pose också. Det är fortfarande samma sak med att vänstra 

vickar mer på höften, och högra har mer rörelser framåt och tillbaka än vad han har i sidled. Men 

här har vi också skillnad i pose. Här har den vänstra knäna mycket tätare ihop än vad den högra har,

vilket gör att den vänstra har en mer kvinnlig kroppshållning och den högra en mer manlig 

kroppshållning som har benen mera bredbent. Samma sak med armbågarna, håller dem inåt mot 

kroppen på den vänstra och sticker utåt på den högra, och det visar på kroppsskillnaderna där.

J: okej, så är det alltså posen som gör att det känns manlig och kvinnligt?

I: Nja, det är rörelserna som är mer kvinnliga i den vänstra. Men posen påverkar mycket mer i 

springanimationen än vad den gjorde i gånganimationen. Så det var därför enklare att se skillnad 

mellan dem båda karaktärerna här.

J: Om man bortser från rörelserna hur upplever du karaktärerna då? Vad kan du berätta 
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då?

I: Det känns som en väldigt androgyn karaktär. Den har inga direkta visuella attribut som påverkar 

könsmässigt. Och jag tycker att animationen och posen den har ger ett kön åt karaktären väldigt bra 

om det är manligt eller kvinnligt. Karaktären funkar väldigt bra oavsett vilket kön den ska vara. 

Man fattar ju att den ena är en kvinna och en man på den andra.

J: okej så tycker du att det är samma karaktär utseendemässigt?

I: ja det ser ut som samma karaktär. Pausar man och tittar efter detaljer så ser man tydligt att det är 

samma karaktär. Men den är så pass neutral att det är användningen av karaktären som ger 

karaktären en könstillhörighet.

J: Vad tycker du det är för typ av man respektive kvinna? Vad är det för slags karaktär?

I: Det är en väldigt feminin överdriven kvinna, det känns som att rörelserna är överdrivna för att 

tydligt visa på att det är en kvinna, det känns inte så realistiskt. Den manliga känns inte heller så 

realistisk, det känns som att han rör sig som en zombie.

J: Han är som en zombie?

I: Ja, han känns stelare än vad han borde vara. Han känns inte riktigt mänsklig. 

J: okej för att han är stel?

I: ja.

J: kan du säga nått mer? På kvinna, vad är det för typ av karaktär?

I: En väldigt överdriven feminin kvinna.

J: Om man bortser från att animationerna är något överdrivna och att de är stereotyper, 

liknar animationerna verkligheten tycker du? Är det såhär det fungerar i verkligheten?

I: ja alltså även om dem är överdrivna och inte så realistiska så grundar dem sig i verkliga rörelser, 

tycker att det är bra på så vis. Rörelserna har ju en naturlig grund även om dem är överdrivna. Men 

man har ju inte det här för att gestalta verkligheten.

J: okej, men är det lite såhär det funkar i verkligheten?

I: ja

J: Blir karaktären en kvinna när den utför de kvinnliga rörelserna?

Och tvärt om för man? 

I: ja precis, det är ju rörelserna som ger karaktären ett kön.

J: ja just, det prata vi om innan.
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J: Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?

I: nej, eller det beror väl på hur mycket en man vill röra sig som en kvinna. Men rörelserna känns 

tydligt kvinnliga. Antingen en man som försöker låsas vara en kvinna, i så fall hade det ju varit en 

man som rör sig som en kvinna och därav varit kvinnorörelser. Men som jag känner är den neutral, 

men rörelserna tydligt kvinnliga.

J: Om man skulle försöka förbättra animationerna skulle du då ändra eller lägga till något?

I: jag hade försökt få mera rörlighet i den högra karaktären, för att få honom att bli lite mer smooth. 

Hitta lite mer rörelser i sidled för honom, inte så att det blir för mycket utan bara för att liva upp 

dem andra rörelserna, få lite dynamik i det. Vrida lite på hans överkropp, när han böjer sig framåt så

följer axlarna också framåt, överdriva där lite mer helt enkelt.

J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt? (var löpningen tydligast eller gången tydligast?)

I: det är löpningen som är tydligast.

J: varför är det så då?

I: det är framför allt på löpningen som det är tydligast att se båda karaktärerna. I gången ser man 

tydligt att den vänstra är en kvinnlig figur, men ser inte att det är en manlig på den högra.

J: så varför är löpningen tydligast?

I: det är för att där känns det som att dem andra rörelserna sitter bättre, de känns mer representativa 

av manlig springstil än vad gångstilen gör, och då känns det som att båda karaktärerna är enklare att

se på springstilen.

J: Övriga synpunkter?

I: nej.
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Grafiker_2

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: Grafiker

Ålder: 23

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande dataspelsutveckling – grafik.

Ort: Skövde

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser dessa karaktärer?

I: ja det är två karaktärer som går. Den ena går lite mer maskulint, den andra lite mer feminint skulle

jag säga.

J: okej varför tycker du det?

I: ja det är gångstilen, den ena är lite mer svajig, framförallt vid höfterna, fram och tillbaka. Kopplar

det till sexighet, den vänstra då. Den andra går lite mer stel och rakryggad, den är lite mer maskulin.

J: känns det som att dem rörelserna gör att karaktären känns mer maskulin eller feminin?

I: ja

J: hur kan det komma sig?

I: det är ju att man kopplar vissa rörelser och kroppsformer till feminina eller maskulina. Den ena 

går lite mer tight, benen mer ihop, försöker hålla en ”line” (linje) i kroppshållningen kan man säga. 

Sen rör den sådär på höfterna fram och tillbaka. Den andra går lite mer stelt.

J: hur menar du med stelt?

I: Att han inte rör på höfterna så, sen är överkroppen väldigt stel, väldigt rak i ryggen, vaggar fram 

och tillbaka när han går.

J: vaggar? Hur menar du då?

I: huvudet inte rör sig.

J: okej, och det gör att det känns lite mer manligt då?

I: ja förmodligen. Den på höger sida är lite mer neutral. Det är i förhållande till den andra 

animationen som gör att man tänker på att den ena är maskulin och den andra är feminin. Hade jag 

bara sätt den på höger sida så hade den inte haft någon könskaraktär överhuvudtaget. Jämförs den 

med den tydligt feminina så ser man att den ska vara maskulin. 

J: okej så det är kontrasten emellan dem som gör att du kan se att det är en man, men om du bara 

hade sett den animationen för sig själv så hade det inte varit lika tydligt?

I: mm. Det är också koppling till karaktären, karaktären ser lite mer könsneutral ut. Karaktären 

skulle lika gärna kunna vara en kvinna eller man. Alltså själva modellen.

J: okej, kan du säga nått mer om själva karaktären/modellen?
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I: ja som sagt den känns ju väldigt neutral. Det är inget utmärkande. Den är ju ganska slank och 

smal. Rätt så bredaxlad så som maskulina karaktärer kan vara. Man kan väl antyda vissa drag som 

är kvinnligt eller manligt, men det är en hårfin gräns.

J: okej, men är det någon skillnad på karaktärerna?

I: inte vad jag kan se. Men man märker ju t ex att den ena har lite lägre axlar, den maskulina har 

dem lite högre upp, men det kan ju vara animationen som förvränger saker lite kan man säga. Man 

kan dra isär saker, som med benen så är dem lite mer isär på mannen osv.

J: jag förstår. Men det är väl lite konstigt att karaktärerna har ett kön även fast att dem har samma 

modell?

I: det är väl inte så konstigt egentligen. Normalt så kanske man inte ser så mycket skillnad när man 

har kläder på sig, och då är det animationen, eller kroppshållningen framför allt som avgör deras 

könstillhörighet. Långt bak i människans historia eller vad man ska säga, så då hade man lite roller i

samhället osv, och då var det ofta att männen skulle vara lite mer maskulina, starka och lite tyngre 

kan man säga.

J: kan du förklara det där lite mer? Hur menar du då?

I: hm, ja vad ska man säga. Det skulle t ex kunna vara att tjejer går lite mer sexigt kan man säga. 

Den högra går lite mer neutral här, och om den skulle gå på ett sexigt sätt, det vet jag inte hur det 

skulle se ut. Han ser lite slapp ut.

J: vad är det som ser slappt ut tycker du?

I: den på höger sida ser lite slapp ut, jag tror att den ska framstå som lite mer könsneutral. Den är 

inte lika maskulin som den vänstra är feminin.

J: ja okej. Men då kan du få kolla på springanimationen också, och då är det samma frågor 

här. Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser dessa 

karaktärer?

I: ja det är ju två karaktärer som springer. Verkar vara samma modell som tidigare. Dem här känns 

också som en feminin och en maskulin.

J: okej, och hur kommer det sig?

I: ja man har ju sina idéer om hur kvinnor rör sig och om hur män rör sig. Den till vänster samma 

sak som jag sa tidigare, kroppen är väldigt mycket ihop, benen är väldigt täta mot varandra. Sen är 

det väldigt korta rörelser, med armar, framför allt med händerna där är det korta rörelser. Medan den

på höger sida är lite mer isär (armar och ben) så man ser tydligare alla lämmar och sånt. Och så har 

man ju som sagt sina idéer om hur olika kön ska röra sig och den till vänster känns lite mer som att 

den passar in på hur en feminin ska vara.
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J: okej, men kan du förklara lite mer på vad det är för sorts bild du tänker på?

I: ja men det är ju det att det är såhär man föreställer sig att det ska vara. Det är mer ihop.

J: hur menar du med ihop?

I: ja benen är nära varandra, också armarna är tätt intill kroppen. Armarna rör sig faktiskt inte så 

mycket, det är mera underarmarna som rör sig. Det känns väldigt strukturerat eller vad man ska 

säga. Känns som att det är mer rörelser på höger sida.

J: hur menar du då?

I: ja som sagt armarna och benen är mer ifrån varandra, så då märker man mer rörelserna. Den på 

höger sida svänger mer med armarna än vad den på vänster sida gör.

J: okej hur tycker du att det påverkar då? Att han blir mer vild då eller?

I: nja, men mer tydligare rörelser då. Feminint känns det som att det är lite mer tighta små rörelser

J: okej, men så blir karaktären en kvinna för att den utför de kvinnliga rörelserna?

I: det behöver det inte vara nödvändigtvis, eftersom om du inte har en manlig modell som gör dem 

här rörelserna så framstår karaktären som lite mer kvinnlig. Men nu när man ser dem här 

modellerna och dem inte har någon textur, och dem har inget utstickande drag som gör att 

karaktärerna får något kön, och därför så den på vänster sida blir faktiskt en kvinnlig karaktär. Den 

på höger sida känns nästan lite klumpig, och så kan jag tänka mig att killar kanske går. Kvinnor 

kanske är lite mer graciös och elegant.

J: okej, men vad tycker du att dessa karaktärer har för personlighet? Eller vad är det för 

slags karaktärer? Vad är det för typ av man eller kvinna?

I: det är svårt att säga nu när man inte har så mycket att gå på. Den på höger sida känns lite ograciös

eller vad man ska säga. Springer med huvudet fram och tillbaka, medan den till vänster har en mer 

rak linje som den följer, och inte rör sig fram och tillbaka. Den till höger bara springer fram och 

tillbaka, den andra lite grann kanske tänker lite mer på hur den springer, känns inte riktigt som att 

den på höger sida gör.

J: okej, vad menar du med att den tänker mer på hur den ser ut?

I: den till vänster sida känns lite mer som att någon ser den och att den då tänker på hur den ska se 

ut, svajar med höften fram och tillbaka, och inga fula rörelser. Den på höger sida känns mer som att 

han bara springer. Kommer tillbaka till det att den känns lite mer neutral än maskulin. Den till 

vänster är verkligen tydligt feminin.

J: ja okej. Och på gånganimationen? Vad är det för slags karaktärer där då? Eller typ av man eller 
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kvinna?

I: på vänster sida är det nog väldigt samma sak, så som hon håller på med händer, nästan bjuder in 

med händerna sådär, känns som att vinkar mot karaktärer, känns som att karaktären tänker ”titta på 

mig”, vill att folk ska se en, ”här kommer jag, kollar på mig hur elegant jag är”. Den till höger sida 

ser rätt så stel ut i animationen, och att den inte bryr sig, och den känns lite grottmänniska aktig, lite

såhär ”örgh, örgh, örgh”.

J: hehe jaha, lite grottmänniska aktig?

I: ja det skulle jag säga, det är ju också maskulint på ett sätt. Känns lite som en sån karaktär, går 

runt med påkar och sånt. Lite frankenstein aktig också, som inte riktigt vet hur man ska gå och rör 

sig.

J: ja okej, vad menar du med att han inte vet hur man ska röra sig?

I: ja men det har lite att göra med att han är lite neutral, det finns ingen rörelse som jag tycker är 

tydligt maskulin, men han går rätt så brett och vaggar ju fram, den andra hade ju en mer rak linje 

hela tiden, medan den här vajar fram och tillbaka, och det tror jag inte är en så vanlig gångstil, det 

är nog ansträngande att gå på det där viset.

J: blir man trött i musklerna om man går mer som mannen eller?

I: mm jag tror det, huvudet verkar svaja fram och tillbaka och det ser ansträngande ut, och då måste 

han komplettera med att använda mer kraft för att hålla upp sig.

J: okej, men tror du att du skulle kunna säga något om deras personlighet?

I: jag uppfattar det som att den till vänster är väldigt elegant och självsäker, tror på sig själv, och vill

att folk ska märka en. Den till höger sida känns väldigt såhär slapp, och bryr sig inte hur man går, 

lite nonchalant nästan.

J: okej, var det samma sak på springanimationen?

I: ja precis.

J: okej, men om man skulle bortse från att animationerna är lite överdrivna och att de är stereotyper,

tycker du då att animationerna liknar verkligheten någonting?

I: på vänster sida kan jag ju tänka att det gör det. Jag tror ju inte att folk går runt såhär på stan, t ex 

gånganimationen på stranden kanske man går så, men då syns ju verkligen hela kroppen då finns 

det ju inget som döljs av kläder utan då är man ju väldigt lättklädd. Kanske också går så om man är 

på nån fest och vill vara fin, svänga på höfterna och så. På höger sida vet jag inte riktigt, känns rätt 

så grottmänniska aktig. Är också rätt så neutral, fast åt det maskulina hållet kan man säga, var ju 

samma som på springanimationen. Jag skulle kunna föreställa mig den på vänster sida som en man, 
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det ser ungefär ut sådär när man jobbar, händerna framför sig och med små rörelser, små, korta och 

impulsiva rörelser. Men har man dem bredvid varandra, så tänker man helt klart att den till vänster 

är feminin och den till höger maskulin. Men den ena känns mer ansträngd, om dem skulle tävla mot 

varandra, så tror jag att den till vänster skulle komma mycket längre än vad den på höger sida skulle

göra.

J: ja det såg väldigt jobbigt ut för han?

I: ja. Jag tror också att han springer snabbare, men det kanske bara är jag som tycker, men det ser ut 

som han tar lite större steg. Det är också nått som mannen gör, han verkligen sträcker ut och gör 

stora rörelser, vänster har små korta steg.

J: okej, och hur påverkar det att mannen tar större steg?

I: ja det får honom ju att framstå som en mer maskulin, eftersom att jag tyckte att kvinnan hade lite 

kortare rörelser, han har längre rörelser och större, och då är ju det en bidragande orsak till att det 

känns mer maskulint.

J: okej. Om man skulle försöka förbättra animationerna har du då nått förslag på vad man skulle 

kunna göra då? Lägga till något eller ändra något kanske?

I: det beror på vad man vill uppnå egentligen. Det är ju väldigt stereotypiska animationer, men en 

animationsregel säger ju att man ska överdriva rörelser för att det ska synas extra tydligt, man ska 

inte hålla tillbaka rörelserna, och eftersom det är överdrivet får det en tydlig könstillhörighet till 

karaktären, vänster känns jätte bra, men sen den på höger sida känns lite stel, man skulle nästan ha 

velat ha honom lite mer avslappnad, ser ut som att han spänner sig, tror att huvudet får den rörelsen 

för att han spänner sig så.

J: okej så försöka få honom lite mer avslappnad och inte så stel alltså?

I: ja. Medan den till vänster den känns mera avslappnad. Har mer tight kroppshållning, håller ihop 

benen, och armarna intill kroppen, anser jag som feminint.

J: okej. Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt? Var löpningen tydligast eller gången tydligast?

I: det är svårt att säga, men jag skulle nog säga att löpningen var något tydligare. För att den 

kvinnliga gånganimationen känns ju kvinnlig, men det finns män som går så. Den gången känns 

också mer som en diva gångstil. Vid första anblicken så ser man inte riktigt vilket kön den ska till 

tillhöra, men vid springanimationen så tycker jag att man ser väldigt tydligt att det ska vara en 

kvinna, håller rak linje osv. Så därför tycker jag att springanimationen är tydligare, även om båda är 

väldigt tydliga.
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J: okej, men varför?

I: för att den kvinnliga gånganimationen skulle kunna vara en man också, men lite mer feminin man

då.

J: okej, men så skulle det kunna vara tvärt om, att den till höger skulle kunna vara en kvinna?

I: det skulle det kunna, men som sagt den är lite mer könsneutral, skulle kunna vara både och, den 

har inte riktigt någon karaktär såsom den till vänster har

J: okej. Är det något mer som du kommer på som du skulle ha velat ha sagt?

I: den till höger sida den tyckte ju jag att den kändes lite mer könsneutral än maskulin, valde du att 

få honom att se så ut? Eller försökte du att göra en super stereotypisk manlig?

J: nej jag försökte få honom så manlig som jag kunde.

I: okej.

J: men han blev ganska neutral alltså?

I: mm, men det kanske är så att vi lever i ett sånt samhälle där maskulin kanske är lite mer 

dominerande? Och då kanske majoriteten upplever karaktären som lite mer neutral ”by default”.

J: okej, men hur tror du att man skulle kunnat gjort för att få honom att se ännu mera maskulin ut 

då? Något förslag?

I: hmm, han har ju armarna lite utåt sådär, och det känns ju lite ”caveman aktigt", men det är ju 

manligt på ett sätt, men då tänker man mer ”caveman” än maskulint. Men försöka få honom att 

sträcka på sig lite mer, rakryggad, så att han sträcker lite mera på sig. Men annars tycker jag det ser 

bra ut.
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Grafiker_3

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: Grafiker

Ålder: 22

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande dataspelsutveckling inriktning grafik.

Ort: Skövde

J: Kan du se skillnad?

I: Vänster är mera kvinnlig, komisk, lite stroppig, svänger på höfterna.

Höger är mera manlig.

J: Vad tycker du det är som gör att du kan avgöra att det är stereotypiskt kvinnliga respektive

manliga rörelser?

I:

Gång:

Höfterna på kvinnan svajar. 

Mannen är mera stel.

Spring:

Kvinnan springer på en rak linje, hon är lättare, tar emot stötarna mera, springer lite mera på tå. 

Kvinnan mjukare leder och rörelser. Kvinnan håller en rakare linje med hela kroppen sätt framifrån.

Medan mannen är tvärt om, rör hela överkroppen från sidan till sidan. 

Mannen har benen mera isär, det hjälper till att avslöja att det är man eller kvinna. Mannen springer 

mera med hälen. Mannen spänner sig. Mannen har stelare leder. Just i denna animation är mannen 

mera framåtlutad, men vet inte om det är manligt eller kvinnligt. Mannen ser ut att springa lite 

snabbare eftersom han tar större steg och är mera framåtlutad. Vid gånganimationen ser de båda ut 

att ha samma hastighet.

J: om man bortser från att animationerna är något överdriva och att de är stereotyper, liknar 

animationerna verkligheten tycker du?

I: Jag anser att animationerna efterliknar verkligheten. Med anledning att du har valt att göra 

animationerna en aning stereotypiska kan man lättare urskilja genus på de olika gångstilarna - anser 

jag. Om animationerna hade varit mindre stereotypiska anser jag att det hade varit svårare att 
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urskilja vilket "kön" eller vilken typ av karaktär som animationerna reflekterar.

J: vad tycker du det är för typ av man respektive kvinna? Vad är det för slags karaktär?

I: Jag anser att den manliga karaktären (höger) ser ut att vara väldigt bastant och bestämd (spring 

animationen) angående vart han är på väg samt att "han" ser outtröttlig ut. I gånganimationen så ser 

han väldigt regelrätt ut och även där ser han målmedveten ut. Det skulle egentligen kunna vara både

en kvinna eller en man som är animerad - i denna version. Men genom att jämföra med 

gånganimationen till vänster (som har en tydlig "kvinnlig" gångstil -enligt mig, detta med anledning

av höfternas rörelsemönster) så drar jag slutsatsen att det är en man som är illustrerad till höger. 

"Kvinnan" i sin spring animation (vänster) ser inte ur att ha jätte bråttom eller att hon måste springa 

så fort "hon" kan, istället ser det ut som om hon - "lite smått" - skyndar sig till någonting (men inte 

att det är så jätte bråttom). I gång animationen så ser "kvinnan" ut att vara mer lättsam och 

avslappnad och till motsatts till den manliga (höger) så ser den "kvinnliga" inte ut att vara lika 

målmedveten, "hon" ser istället ut att vara på en avslappnande promenad.

J: Skulle du vilja ändra något i animationerna? Eller lägga till något?

I: Bra på ett stereotypiskt vis.

J: är det någon skillnad på karaktärerna (förutom rörelserna)?

I: Nej. Men mannen ser mera "biffig" ut, eftersom han har axlarna mera framåt, och bredare utåt. 

Medan kvinnan har axlarna mera bakåt.

J: är det en manlig eller kvinnlig karaktär?

I: Mera manlig karaktär.

J: Blir karaktären en kvinna när den utför de kvinnliga rörelserna?

I: Ja, det är just höfterna som är i fokus. Tar man bort höftrörelsen så skulle jag nog inte kunna se 

någon skillnad på kön.

J: Och tvärt om för man? 

I: Ja.

J: Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?
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I: Ja pga höfterna. Alla kan ju gå sådär om man vill.

J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt?

I: Kvinnan är mest tydlig vid gången, mannen är mera tydlig när han springer.

61



Grafiker_4

Man/Kvinna: Kvinna

Grafiker/icke-grafiker: Grafiker

Ålder: 21

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande film och animation...

Ort: Trollhättan

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser dessa karaktärer?

I: det absolut första jag tänkte var att dem såg väldigt lika ut, men efter att kollat ordentligt på dem 

så ser jag att tjejen är till vänster och killen är till höger.

J: varför är det en kille och en tjej tycker du?

I: därför att dem går på olika sätt.

J: kan du förklara lite mer? Dem går på olika sätt, och det gör då att den ena känns som en tjej och 

den andra som en kille, men kan du förklara varför du tycker det?

I: ja precis, därför att den manliga, den som jag anser vara man här då går mer klumpigt och tar upp 

mer plats. Den andra är lite mer ihop tryckt och har lite mjukare rörelser.

J: jaha, så mannen är lite klumpigare? Känns det som något som då är manligt? Att han är klumpig?

I: nej nej, absolut inte. Tjejer kan vara...eller ja killar kan också vara som tjejer, men det känns som 

att mer killar går på det här sättet.

J: okej så det finns fler killar som går klumpigt?

I: nja, dem rör sig mer som att dem inte bryr sig, tjejer är mera gömda i sitt sätt.

J: jaha så killar bryr sig inte om hur dem går? Eller vad menar du?

I: ja ungefär.

J: okej, kan du utveckla? Säga nått mer?

I: nja.

J: okej, men på kvinnan då, varför kändes hon mer kvinnlig? Hon rör sig ju bara annorlunda.

I: ja men höfterna är liksom mjukare och hon går mer ihop med armar och ben mot kroppen.

J: okej och därför känns hon mer kvinnlig för det?

I: ja.

J: okej, men om vi skulle bortse från rörelserna och bara titta på själva karaktären, vad 

tycker du om bara själva karaktären?

I: ja det ser ut att vara samma karaktär.

J: okej så det ser ut att vara exakt samma karaktär i modellen?
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I: ja, men ändå så blir dem annorlunda varandra.

J: ja okej, men är inte det lite underligt, det är ju exakt samma karaktär, men ändå bara för att 

rörelserna ändras så fick karaktärerna ett kön, hur kan det komma sig?

I: ja, för att tjejer och killar är olika varandra. Visst det finns undantag. Men killar har sitt sätt att gå 

på och tjejer har sitt sätt.

J: okej. Men om vi kollar på springanimationen, vad är det första du kommer att tänka på 

när du ser dem här?

I: ja det blev ännu tydligare här tycker jag, i och med att det är ännu mer överdrivet, det syns 

tydligare att den vänstra är en tjej och den högra är kille.

J: varför då?

I: det är samma sak här som vid gånganimationen fast ännu mera. Tjejen är mer ihop, killen är lite 

mer ”här kommer jag fram” när han springer.

J: okej så det är ännu tydligare här, för att det är ännu mera överdrivet?

I: ja, när man går så visas inte lika mycket rörelse, men när man springer då ser man ännu mer, och 

då blir det ännu tydligare.

J: är det nått mer du kan komma på som du tycker om dem?

I: nej, bara att det syns tydligare att det är tjej och kille, och att jag kan nästan inte ens se att det är 

samma karaktär ens. Det är svårare i den här.

J: okej så det känns som två olika karaktärer det här?

I: ja det skulle det nästan kunna göra ja.

J: för att dem har så väldigt olika rörelser?

I: precis.

J: ok, och även har om man bortser från rörelserna, så är det då samma karaktär?

I: jao det kan det nog vara, fast det märks inte lika tydligt.

J: att det är samma modell? Eller olika modeller?

I: nä det är samma.

J: okej, men det märktes inte riktigt?

I: nä det var inte lika tydligt.

J: okej, så det var nästan så att om du inte hade tänkt på det, så kanske det kunde varit två olika 

modeller?

I: kunde det varit

J: mm, men vad tycker du att dessa karaktärer är för typ av karaktärer? Vad är det för slags 
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karaktär? T ex är det Hulken som kommer gående där eller?

I: nja, dem är mer generella, det skulle kunna vara vem som helst.

J: okej så det är ganska normala typer eller?

I: ja

J: okej varför tycker du så då?

I: därför att dem inte har den där personlighets grejen, det är ingen av dem som är extra muskulös 

eller så.

J: då är det utseendet du tänker på? Inte rörelserna?

I: i utseendet och rörelserna

J: okej så både utseendet och rörelserna är ganska neutrala kanske?

I: ja precis så.

J: okej, men om man skulle bortse från att animationerna är lite överdrivna och att de är 

stereotyper, liknar animationerna verkligheten nånting? Kanske vi redan var inne på lite, i och 

med att du sa att dem var ganska neutrala.

I: jo precis. 

J: skulle det kunna se ut såhär i verkligheten?

I: ja varför inte, finns säkert massor som går så. Det är ju därför jag såg att det var tjej och kille för 

att för i verkligheten så ser man att folk springer och går på det här viset.

J: okej, så känns dem verklighetstrogna?

I: jag tycker den som springer känns mer verklig ut än den som går för att... hmm...

J: för att dem rörelserna kändes bättre kanske?

I: ja för att dem är starkare, det är mer rörelser i dem. De som går kunde nästan ha stått still och då 

blir det inte lika mycket verklighet i dem.

J: okej så de som springer är lite mer uttrycksfulla?

I: ja precis.

J: okej, blir karaktären en kvinna för att den utför de kvinnliga rörelserna då?

I: ja, visst det finns undantag som sagt, men det är det man tänker när man ser dem.

J: okej så rörelserna påverkar könet?

I: ja.

J: okej, och samma sak för mannen då?

I: ja precis.

J: okej men hur kan det komma sig då?
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I: jo men det är det man förväntar sig att det ska se ut så, det är så en man springer.

J: mhm okej. Skulle man försöka förbättra animationerna, skulle du då ändra eller lägga till något, 

eller något förslag?

I: nej, jag tycker det ser bra ut.

J: ingenting du kan komma på?

I: nej.

J: okej, men vilken av dessa två springanimationen eller gånganimationen tyckte du var 

tydligast att avgöra om det var manligt eller kvinnligt?

I: jo det sa jag ju, att det var springanimationen som var tydligast, för att det var så pass överdrivna 

rörelser, det gjorde att det var tydligare att det var en tjej och en kille.

J: okej, finns det något mer du kommer på? Eller som du skulle velat ha sagt? Något övrigt? Inget 

du har tänkt på under intervjuns gång?

I: nej.
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Grafiker_5

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: Grafiker

Ålder: 23

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande datorspelsutveckling inriktning grafik.

Ort: Skövde

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser de här två 

karaktärerna?

I: Det är väl två människor. Den vänstra känns mer avslappnad, det känns nästan som den är lite 

tillgjort, som om den spexar.

J: hur menar du då?

I: vet inte riktigt, har nått med armarna att göra, det känns som att den går mer avslappnat med 

armarna. Den rör mycket på höfterna så det ser ut som om det skulle kunna vara en tjej.

J: jaha för att den vickar på höfterna då eller?

I: nja den vickar mer på höfterna än den högra, den högra är det mer stelt. Så om man tänker just 

runt bäckenbenet hur det rör sig, det associerar i alla fall jag med en kvinnlig rörelse.

J: varför då?

I: vet inte riktigt, tror det är rotationen från sida till sida i bäckenbenet.

J: höften då menar du?

I: ja precis höften.

J: och det gör att den vänstra känns lite mer kvinnlig?

I: ja den känns lite mer kvinnlig därför ja. Sen känns den lite mer avslappnad. Den högra har 

axlarna långt fram så det känns som att han går och spänner sig typ.

J: okej för att han har axlarna långt fram?

I: ja men det känns som att han drar fram armarna, och han har inte så mycket rörelser i armarna.

J: okej, och hur påverkar det karaktären tycker du?

I: den ser lite mer ansträngd ut. Den ser lite mer manlig ut i och med att höften är ganska stel, och 

hela karaktären lunkar från till sida med överkroppen istället för att rotera med höften.

J: jaha, och tack vare det så känns den lite mer manlig då? För att den lunkar?

I: ja.

J: hur menar du med lunkar?

I: att han svajar fram och tillbaka med hela överkroppen istället för att göra den rotationen i höften 

som den vänstra karaktären gör. Den vänstra karaktären sätter ner fötterna mycket närmare varandra
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och håller benen mer ihop det bidrar också till att den känns mer kvinnlig. Medan den högra går lite 

mer utspritt med benen, så jag ser det i alla fall.

J: okej så den ena känns lite mer kvinnlig och den andra känns lite mer manlig, men är det på grund 

av rörelserna? Om man skulle kolla på själva karaktären, utseendet, vad tänker du på då?

I: tycker det är ganska androgynt, kan inte riktigt se någon skillnad mellan de modellerna.

J: tycker du att det är någon skillnad?

I: nej, men det är ju skillnad i hållning på dem, men inte i själva modellen.

J: okej så det är samma modell?

I: ja det tror jag.

J: okej. Men så den vänstra den blev en kvinna för att den gjorde kvinnliga rörelser? Tycker du att 

karaktären blir en kvinna tack vara det?

I: svårt att säga, den känns ju mer kvinnlig än manlig, men skulle inte säga att det är en kvinna 

100%. men den ger ett intryck av att vara en kvinna. Det skulle kunna vara en man som går på det 

sättet.

J: okej så det skulle kunna vara en man, som går lite feminint då kanske?

I: mm precis.

J: och samma sak med den till höger då?

I: ja, fast inte lika mycket, den känns mer manlig, den högra känns mer manlig än vad den vänstra 

känns kvinnlig. Jag tror att det kan bero på att de inte har något hår, jag associerar långt hår med en 

kvinnlig karaktär.

J: okej så där spelar utseendet in lite.

I: tror det, själva kroppsformen är ju ganska neutral, känns som att den har lite drag av både en 

manlig och en kvinnlig kropp. Men jag tror att avsaknaden av hår får mig att känna att karaktären 

går lite mer åt det manliga hållet. Det kan ju vara ganska vanligt att män har rakat hår, kort hår.

J: okej, men så karaktären hade lite drag av både man och kvinna, vad tänkte du på då?

I: jag tänkte på formen på höfterna, den har lite bredare höfter, sen är den lite smalare över midjan, 

sen så blir den lite bredare över axlarna igen. Bredare höfter är något som jag associerar med en 

kvinnlig kroppsform, medan bredare axlar är något som jag associerar med en manlig kroppsform. 

Sen så ser den inte jätte muskulös ut, så det är ju svårt att säga nått på musklerna då, men en vanlig 

kroppsform som drar lite åt båda hållen. Nacken är nog också rätt så normal.

J: vad tycker du att dessa karaktärer är för typ av karaktärer? Vad är det för typ av man och 

vad är det för typ av kvinna? Vad är det för slags karaktärer?

I: jag tänker mig att den vänstra karaktären, föreställer mig att den går på någon badstrand eller 

67



någonting, den ska ner och bada. Den har mer avslappnade rörelser, och den ser lite muntrare ut, 

inga bekymmer. Den högra så, det är någonting med hur han rör armarna och håller axlarna som gör

att han ser lite mer ansträngd ut, känns som att det skulle vara lite obekvämt, han kanske känner sig 

iakttagen eller något.

J: okej, vad hade de för personlighet? Den ena hade glatt humör tyckte du?

I: ja, den vänstra känns glad, den högra känns ansträngd.

J: tror du att du skulle kunna likna dem med någon person? Skulle det kunna vara Hulken som går 

där eller?

I: hmm, den vänstra skulle kunna vara någon karaktär från någon komedifilm, någon glad film. Den

högra, vet ingen specifik karaktär, men det känns som att den skulle kunna passa in i något mer 

dystrare, som sagt jag får en lite mer negativ känsla av den högra, än vad jag får av den vänstra.

J: okej, tror du att du kan förklara varför?

I: men det är för att den vänstra ser mer avslappnad ut, medan den högra ser ansträngd ut.

J: mm okej. Men om skulle man bortse från de här är stereotyper och lite överdrivna, tycker 

du då att de liknar verkligheten någonting?

I: det tycker jag. Den vänstra gångstilen ser ju lite tillgjord ut, men det skulle ju absolut kunna se ut 

så i verkligheten. Och på den högra, så skulle man också kunna gå, det ser ju inte så bekvämt ut 

men som sagt om han är ansträngd, han kanske har burit något tungt eller så, men ja jag tycker de 

känns realistiska. Han är ju lite framåtlutad också, men det kan ju vara så.

J: okej, då kan du få kolla på springanimationen också. Och då är det samma fråga som 

innan, vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser dem här två?

I: den vänstra känns som att den springer på något löpband, eller att den är kissnödig.

J: okej varför då?

I: den håller armarna väldigt tätt intill kroppen, ofta så brukar man ju balansera lite med armarna när

man springer.

J: okej, ja på ett löpband kanske man måste hålla sig rak? Då kanske man inte kan hålla på att 

svänga runt för mycket?

I: ja kanske.

J: sen sa du också kissnödig? Hur menar du då?

I: nämen den drar båda benen inåt, känns som en reaktion på att den försöker hålla sig. Den ser lite 

överdriven ut.

J: överdriven på vilket vis?
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I: vet inte riktigt, den känns inte helt naturlig skulle jag säga. Det är åter igen det här med hålla 

benen ihop, kan anses vara lite kvinnligt, sen att fötterna pekar inåt också. Det skulle ju kunna vara 

en ovan löpare som inte springer så ofta, som har ställt sig på ett löpband eller någonting. Sen så är 

det ju höfterna igen då, som gör att karaktären känns lite kvinnlig.

J: okej men så finns det nått mer som gör att det känns kvinnligt?

I: Axlarna längre bak, höfternas rotation, benen ihop och också att fötterna pekar inåt. Det är vad jag

uppfattar som kvinnligt i den här karaktären. Känns som att den har lite mer rotation med att hon 

trycker den ena axeln framåt och sen den andra bakåt, pendlar lite, framåt och bakåt med axlarna.

J: okej, hur påverkar det då?

I: vet inte om jag associerar det med något kön men det är något jag märkte bara. Den högra känns 

åter igen mer manlig, den har benen mer isär, fötterna pekar inte inåt, axlarna är inte så långt bakåt, 

armarna är mer utåt sidorna också. Rörelsen på den högra känns också mer... det ser ut som om han 

skulle kunna ha mycket mer muskler, och inte är så vig i och med att han har en sån hållning.

J: jaha okej du menar en sån här ”biff” hållning.

I: ja precis. Sen så roterar han inte så mycket med armarna, eller han rör dem ju men det är mera 

stora drag. Håller en ganska fast... ja ingen märkvärdig rotation i höften, och det gör att 

överkroppen pendlar från sida till sida.

J: okej därför blir det mer manligt?

I: ja. Det känns som att han tar längre steg också, det får honom kanske att kännas lite längre. Men 

män är ju oftast längre än kvinnor så.

J: hur påverkar det tycker du, att den tar längre steg? Eller nått mer du skulle kunna säga?

I: ja det känns som att den springer utomhus, känns inte som att den är på ett löpband. Som att den 

vänstra tyckte jag att det kändes som att den sprang på ett löpband, medan den här springer utomhus

någonstans. Han tar längre steg, kanske springer fortare, och då känns det också som att karaktären 

blir längre i och med att den tar längre kliv.

J: okej. Men är det samma sak här, att blir den högra då en man för att den utför manligare 

rörelser? Eller skulle det kunna vara en kvinna som springer på höger sida?

I: det skulle absolut kunna vara en kvinna men hållningen och avsaknaden av rotation i höften gör 

att jag associerar den med en man.

J: okej men det skulle fortfarande kunna vara en kvinna?

I: ja. Och den vänstra skulle ju kunna vara en man också. Jag är inte 100% men det största skälet är 

ju på grund av hållningen på benen och höfterna, på båda karaktärerna.
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J: okej. Och vad tycker du att dessa två är för typ av man och kvinna? För slags karaktärer?

I: den högra tänker jag mig att den springer på stranden, ”baywatch”, tänker på en karaktär hmm 

vad heter han...

J: jaha någon som springer på stranden och ska livrädda folk.

I: ja precis. David Hasselhoff hette han, honom tänker jag på när jag ser den högra karaktären. Han 

springer på stranden med brädan under armen och ska rädda folk. Det ser ut som att han skulle 

kunna bära på någonting. Den vänstra tänker jag mig någon som går på gymmet för första gången, 

och har ställt sig på löpbandet, lutar åt en kvinnlig karaktär då, lite obekväm i löpningen.

J: okej, har de någon personlighet eller är de på något humör?

I: den högra känns väldigt självsäker. Medan den vänstra känns lite osäker.

J: varför tycker du det då?

I: ja men det är att den håller armarna intill kroppen, själva hållningen gör att den får ett osäkert 

intryck.

J: ja och den högra kändes mer självsäker?

I: ja det känns en man som springer och spänner sig på stranden.

J: och därför känns det som att han är självsäker?

I: ja.

J: okej. Om man skulle bortse från att de är stereotyper och att de är överdrivna tycker du att

de liknar verkligheten? Det var vi inne lite på va?

I: ja jag skulle kunna associera dem till verkligheten. Dem känns mer överdrivna än den första 

gånganimationen.

J: okej varför då?

I: jo jag tror att dem har dragits lite mer åt varsitt håll. Man skulle absolut kunna springa såhär i 

verkligheten, men den högra känns som att han spänner sig väldigt mycket, det känns väldigt 

tillgjort. Den vänstra känns också lite tillgjord, den känns väldigt obekväm i situationen, som jag 

tänker mig dem. Jag tror att höftrörelserna på båda två är rätt så överdrivna, den på höger sida har 

nästan inga höftrörelser, och den andra har rätt mycket höftrotationen, känns inte helt naturligt.

J: ja okej så det är väldigt överdrivet. Men skulle det kunna finns folk som rör sig såhär om man 

inte hade överdrivit så mycket?

I: ja absolut.

J: ja okej. Skulle man försöka förbättra dem här animationerna på något vis, har du något 
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förslag på vad man skulle kunna göra då?

I: genomgående skulle jag nog kolla lite mera på armarna. I stort ser det bra ut, men jag tycker att 

armarna känns lite onaturliga. Jag skulle nog kolla lite mer på folk hur dem håller armarna när de 

går eller springer. Så ja armarna skulle jag ha jobbat vidare med.

J: ja okej, få lite mer rörelser där kanske?

I: nja, inte nödvändigtvis mer rörelser men kanske lite mer naturlig rörelse.

J: okej, är det bara på gånganimationen, eller också för springanimationen?

I: nej det är både och.

J: okej. Vilken utav springanimationen och gånganimationen tyckte du var tydligast att 

avgöra om det var manligt eller kvinnligt?

I: jag tror det är tydligast på springanimationen.

J: okej, varför tror du det då?

I: jag tror att, om man kollar på alla fyra animationerna så är den högra springanimationen den som 

drar mest åt det manliga hållet, sen den vänstra springanimationen är den som drar mest åt det 

kvinnliga hållet. Det är dem jag associerar mest med kvinna och man, även om jag associerar 

gånganimationerna med en man och kvinna också, men det är inte lika tydligt där.

J: okej ingenting mer som du skulle ha velat ha sagt, eller kommit på under intervjuns gång? 

Inget övrigt?

I: nja, det enda som skulle kunna vara är väl håret, men det nämnde jag ju tidigare.

J: ja just, hår påverkar ganska mycket.

I: ja, karaktärer utan hår och om kroppsformen är neutral, så känns det lättare att associera långt hår 

med en kvinna, och inget hår med en man. Det skulle jag kunna tänka mig att det påverkar lite.

J: ja påverkar hur man ser på karaktärerna?

I: ja.

J: på vilket vis?

I: nämen på gånganimationen t ex om den högra hade haft långt hår, och den vänstra inte hade haft 

det, då hade det nog varit ganska svårt att skilja dem via kön. Om båda hade haft långt hår så hade 

båda karaktärerna känts kvinnliga tror jag. Om bara en hade haft långt hår så hade den varit lättare 

att associera till en kvinna, tycker jag personligen.

J: ja okej, så om t ex den till höger hade haft långt hår och den till höger inte hade haft det, så kunde

båda karaktärerna känts som kvinnor båda två.

I: precis.
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J: okej så håret påverkar väldigt mycket?

I: mm. Men det är någonting i och med att dem inte har något hår så kan ju de bidra hur man ser på 

dem.

72



Icke-grafiker_1

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: Icke-grafiker

Ålder: 22

Sysselsättning (studerar/arbete): Montör/truck-chaufför

Ort: Lindesberg

J: Kan du se skillnad på karaktärerna? Vad är det för skillnad?

I: Ja den ena är en man och den andra är en kvinna.

J: okej vilken utav dem?

I: den vänstra är en kvinna och den högra är en man.

J: Okej, varför tycker du det?

I: Kvinnan har bredare höfter, springer tätare. Mannen har bredare axlar. Kvinnan större rumpa. 

Mannen är mera framåtböjd och det ser tyngre ut för honom när han går och löper. Kvinnan är mera

graciös och hoppar fram.

J: Om man bortser från rörelserna hur upplever du karaktärerna då? Vad kan du berätta 

då?

I: kvinnan har bredare höfter, är inte lika bredaxlad som mannen, hon springer lite mera upprätt. 

Mannen är lite mera klumpig och mer framåtlutad.

J: okej, så det är alltså två olika karaktärer?

I: ja det är två olika, en man och en kvinna, två olika personer.

J: Vad tycker du det är för typ av man respektive kvinna? Vad är det för slags karaktär?

I: oj, vad för slags karaktär? Som personlighet?

J: ja du kan säga vad du tycker de har för personlighet.

I: oj ja, en väldigt flickig flicka, springer väldigt graciöst, väldigt feminint. Och mannen är väldigt 

maskulin, det är överdrivet så man ser väldigt stor skillnad på dem. Mannen kommer där 

överväldigande, bara rakt fram, tyngd framåt!

J: kan du likna karaktärerna mot nått i verkligheten?

I: väldigt flickig flicka, och väldigt manlig man. När man själv springer är det väl åt det manliga 

hållet, om man jämför med dem här två karaktärerna. Med själva kroppshållningen med axlar
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J: Om man bortser från att animationerna är något överdrivna och att de är stereotyper, 

liknar animationerna verkligheten tycker du?

I: ja om man inte tar det så seriöst?

J: ja precis.

I: ja men då tycker jag det ser rätt så bra ut. Det är väldigt väldigt överdrivet, i löpstegen, kroppshåll

osv.

J: är det lite såhär det funkar i verkligheten?

I: ja, såhär ser folk ut när dem springer ute.

J: även på gånganimationen också?

I: ja, men inte lika mycket. Hon svänger med höfterna rätt rejält, för överdrivet. Han är väldigt tung 

och klumpig när han går. Hon trippar nästan lite på tå, medan han bara går plattfot (han gör 

ljudeffekten: kudunk, kudunk.)

J: hur känns det mot verkligheten då?

I: ja mannen går väl sådär, och kvinnan lite tätare lite kortare steg, inte lika brett mellan benen och 

axlarna. Ser bra ut, men väldigt överdrivet.

J: Blir karaktären en kvinna när den utför de kvinnliga rörelserna?

Och tvärt om för man? 

I: Ja ja! Det är både rörelserna och själva kroppshållningen när dem utför rörelserna. Det är inte 

bara hur de går, även hur de svänger med höfterna.

J: okej så det är både och?

I: ja det är väldigt mycket både och. Hur de ser ut, och hur de rör sig. Det som avgör om det är en 

man eller kvinna.

J: Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?

I: Det ser inte ut så, i och med att det är så väldigt överdrivet. Det ser verkligen ut som en man och 

en kvinna. Skulle en man springa som den där kvinnan eller gå som den där kvinnan då är han inte 

heterosexuell. 

J: Om man skulle försöka förbättra animationerna skulle du då ändra eller lägga till något?

I: vill man ha överdrivna rörelser så ser det rätt så bra ut. För att få det att se ut som en man och en 

kvinna, så är det bra att göra det väldigt extremt. Man kan ju inte ha det väldigt lika för då blir där 

väldigt svårt att se. En man och en kvinna springer mera lika varandra i verkligheten än vad dem 

gör här. De har ju inte samma lika överdrivna löpteknik. Skulle säga att de här är två stycken som är

74



riktigt dåliga på att löpa, en kvinna som är dålig, och en man som är riktigt dålig på att löpa, och då 

blir det att den ena trippar fram lite och orkar knappt fram, och mannen bara kastar sig framåt, breda

axlar, tyngden framåt. Det ser inte lätt ut när han springer han har ingen bra löp teknik. Kvinnan har

nog bättre. Samma sak på gången, det ser ut som dem varit infrusna ett par år innan dem gick och 

vandra.

J: infrusna?

I: ja dem har ju inte gått på bra länge. Dem är ju inte jätteduktiga på det. Men hur som väldigt 

kvinnligt och väldigt manligt.

J: inte duktiga på det?

I: nja, det ser inte lätt ut för dem. Jobbigast för mannen, han släpar fram fötterna, klamsar fram. 

Kvinnan hon trippar fram, men är nästan lite för upprätt i ryggen. Och vevar väldigt mycket mer 

med armarna än mannen.

J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt? (var löpningen tydligast eller gången tydligast?)

I: det var löpningen helt klart.

J: okej varför det?

I: det blev ju mycket mer maskulint och feminint, mannen är mycket mer bredbent, bredaxlad, löpte

mer framåtlutad. Kvinnan upprätt, korta löpsteg, trippar fram.

J: blev alltså ännu mera tydligt på löpningen?

I: Ja i och med att det blev större rörelser. Fick överdriva ännu mera på löpningen, mot gången som 

hade kortare rörelser.

J: Övriga synpunkter?

I: Inget speciellt. 
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Icke-Grafiker_2

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: icke-grafiker

Ålder: 24

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande psykologi.

Ort: Linköping

J: Kan du se skillnad på dessa karaktärer? Vad är det för skillnad?

I: vänster ser mer kvinnlig ut, höger ser mer manlig ut. Samma sak för springanimationen.

J: Vad tycker du det är som gör att du kan avgöra att det är stereotypiskt kvinnliga respektive

manliga rörelser?

I: Gång:

Fokuserar på hållningen, hur dem rör armarna, och hur höften rör sig. Kvinna, håller armarna mera 

inåt kroppen, och hon har mjuka rörelser. Höger figur rör sig mera klumpigt, och hårdare rörelser. 

Vänster vickar mera på höfterna.

Spring:

Mannen gungar mera, han tar i lite mera. Hur dem pendlar med armarna påverkar. Vänster håller 

händerna högre, och in mot kroppen. Från sidan tar kvinnan mindre steg och lyfter inte på fötterna 

lika mycket. Höfterna vickar samma som för gången. Mannen springer mera bredbent, och lutar sig 

mera framåt. Höger springer snabbare, och tar i mera. Vänster bara jobbar lite lätt. Armarna är 

viktigast för mig (för avgörandet av könet), även stegen viktiga. Mannen gungar mera, hela kroppen

gungar fram och tillbaka. Hon rör inte på kroppen lika mycket, mera kontrollerad hållning. Mannen 

känns som en gorilla lite grann.

J: Är det såhär en man respektive kvinna springer/går, tycker du? (fast på ett överdrivet och 

stereotypiskt vis).

I: Nej inte egentligen. I vissa fall kan det se ut såhär, men detta är ju bara stereotypa springstilar. 

Mannen skulle ju kunna springa som tjejen och tvärt om. Vänster springer mer likt hur tjejer 

springer i verkligheten, men alla springer inte såhär. Tjejer springer mer generellt på detta viset. I 

verkligheten springer ju inte alla tjejer på ett sätt. (vänster springer mera ”snyggt”).

Man skulle också kunna tänka på att tjejer tänker mera på hur dem själva ser ut, och därför dem 
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springer/går som dem gör (de vill röra sig mera snyggt). Tjejerna är medveten om hur dem rör sig. 

Ser snyggare ut, mera kontrollerat. Mannen bara försöker ta sig framåt.

J: Skulle du vilja ändra något i animationerna? Eller lägga till något?

I: Svårt att säga. Skulle kunna ändra kroppsformen, och framhäva att den ena är mera kvinnlig 

genom att göra henne smalare, kortare etc. 

Hade varit intressant att se om båda tog samma långa steg och sprang lika snabbt och se hur man 

hade tolkat animationerna då. För nu ser det ut som att mannen springer snabbare och lyfter på 

fötterna mera, och det förstärker stereotypen av att det är en man.

J: är det någon skillnad på karaktärerna (förutom rörelserna)?

I: Nej skulle inte säga det. Kroppen ser lika ut. Får intrycket av höger springer snabbare, är mera 

stressad, och mer fokuserad på att ta sig fram jämfört med den vänstra. Vänster bryr sig mera om 

hur det ser ut än att ta sig framåt.

J: så är det samma karaktär?

I: Ja tror det.

J: är det en manlig eller kvinnlig karaktär?

I: Manlig karaktär. Men tror det för att jag är kille själv.

J: Blir karaktären en kvinna när den utför de kvinnliga rörelserna?

I: Ja absolut.

J: Och tvärt om för man? 

I: Ja.

J: Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?

I: Ja så skulle det kunna vara.

J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt?

I: Löpningen.

J: Vad tycker du att dessa fyra karaktärer är för typ av man respektive kvinna? Vad är det 

för slags karaktärer? vad tycker du de har för personlighet? ex, är det hulken som kommer 
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gående där? 

I: 

Kvinnan:

Jag skulle beskriva kvinnans karaktär som förförisk, sensuell och självmedveten. Framförallt drar 

jag den slutsatsen i och med att karaktären framhäver sina stereotypt kvinnliga attribut, genom att 

skjuta fram bröstet och gunga med höfterna. Ögonen dras ju gärna till kroppsdelar som rör sig 

snarare än de som står still, så genom att karaktären rör sig på detta sätt dras åskådarens 

uppmärksamhet till dessa karaktäriskt kvinnliga kroppsdelarna. I och med att jag förutsätter att 

personer oftast är i kontroll över sina egna rörelser, så menar jag att karaktären (åtminstone delvis) 

väljer att anspela på- och vill betona sina typiskt kvinnliga kroppsdelar. Alltså: förförisk, sensuell, 

självmedveten kvinna.

När det kommer till den springande kvinnan, vill jag även tillägga att karaktären verkar vara något 

fåfäng. Detta grundar jag på att karaktären springer mjukt och försiktigt, med studsiga steg. Det ser 

alltså ut som att karaktären är mer mån om sitt utseende snarare än att ta sig fram - vilket generellt 

är syftet med att springa. Jag tolkar det som att karaktären även är rädd om sin kropp genom att 

springa på ett sätt som är skonsamt mot kroppen snarare än effektivt för att ta sig framåt.

Kvinnan är i mitt tycke förförisk, sensuell, självmedveten och fåfäng, med stöd av ovanstående!

Mannen:

Jag skulle beskriva mannen som djurisk, stark och målinriktad! Att jag överhuvudtaget tänker mig 

att den högra karaktären är en man beror på att han rör sig lite som en gorilla eller så som grottmän 

framställs på tv. Till skillnad från kvinnan verkar han inte anstränga sig för att framhäva någon 

särskilt kroppsdel, utan istället använder han kroppens rörelser som ett verktyg för att ta sig framåt. 

Exempelvis springar han med stora steg och stora armrörelser - kroppsdelar som inte, i mitt tycke, 

är typiskt manliga, men är effektiva för att ta sig framåt snabbt. Karaktären är alltså mer inriktad på 

att ta sig till sitt mål snarare än på sitt utseende. Kanske är det den stora skillnaden mellan dessa 

steretypa kvinnor och män: att kvinnan tänker mer på sitt utseende än på effektivitet, medan 

mannen tänker mer på effektivitet snarare än utseende? Mannen arbetar och jagar, medan kvinnan 

förför och fortplantar sig. Är inte det klassiska biologiska könsroller?
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Icke-grafiker_3

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: icke-grafiker

Ålder: 22

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerar design och produktframtagning.

Ort: Stockholm

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det du tänker på när du ser dessa karaktärer?

I: själva dockan då eller?

J: nja, vad är det första du tänker på när du ser dessa karaktärer?

I: hmm det var svårt. De ser lite stela ut. 

J: är alla stela?

I: ja lite. Det känns som att det är två olika modeller fast att det inte är det.

J: hur menar du då? Är det två olika karaktärer?

I: det ser ut som två olika karaktärer, fast att dem har samma byggnad. 

J: jaha okej, så det är samma byggnad på modellen fast det känns som två olika karaktärer?

I: ja. Det är det första jag tänker på. Okej det känns som att karaktärer till vänster på de båda 

videoklippen känns mera kvinnlig.

J: men hur kan detta komma sig, att det känns som två olika karaktärer fast att de har samma 

modell?

I: ja men dem rör sig ju väldigt olika, även om båda ser stela ut så ser den högra ännu mer stel ut. 

Och den ser ruffig ut.

J: ruffig? Vad menar du med ruffig?

I: ja men lite bufflig, om jag säger så. Och den andra ser lite mera försiktig ut.

J: i rörelsesättet då menar du?

I: ja precis man kan ju ser det på armarna till exempel, den högra har armarna mycket mer ut både 

när den springer och går, än vad den vänstra gör. Sen så vaggar den mera också. Det hjälper till på 

intrycket.

J: vad för intryck?

I: att den högra känns mera bufflig.

J: nästa fråga jag har är: Kan du se skillnad på karaktärerna? Vad är det för skillnad? Men det har vi 

ju redan börjat gå in på.

I: ja precis, men det var ju det första man tänker på när man såg karaktärerna, alltså skillnaden 
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mellan dem båda. Som jag sa innan den högra känns mera manlig i sättet än vad den vänstra gör, det

har nog att göra med att den ser ut att ta mer plats än den vänstra.

J: jaha okej, ja det glider in på nästa fråga: Tycker du att karaktärerna har något genus?

I: ja jo, det har jag ju indirekt redan svarat på, eftersom jag säger ”han” och ”hon”.

J: ja, men hur kan det här komma sig då? Varför tycker du det?

I: jo men det har ju att göra med hur dem rör sig, att den vänstra har mer kvinnliga rörelser, benen, 

höfterna och armarna. Men det ser lite mysko ut med händerna.

J: okej, vad är det för mysko du menar då?

I: dem fladdrar lite. Sen så går hon ut med handflatorna, dem glider utåt i rörelsen.

J: okej, och hur påverkar det tycker du?

I: ser lite mer omänsklig ut bara, bara lite. Men sen så hur hon går med fötterna, och vaggar inte lika

mycket, men det skulle ju kunna vara en mer hälsomedveten man om man bara hade antagit på det.

J: Om man bara hade sett på dem grejerna? 

I: ja, det beror på hur dem sätter fötterna och hur den högra vaggar mer med kroppen, om det bara 

hade varit dem två skillnaderna så hade det inte varit lika stor skillnad på om det var en man eller 

kvinna.

J: okej så då hade det inte varit så stor skillnad.

I: ja precis. Om man hade förändrat vissa saker så skulle inte det ha haft så stor betydelse, utan det 

är sammantaget allting som gör att det ser mer manligt eller kvinnligt ut.

J: jaha okej, så det är verkligen alla rörelser tillsammans som gör att den ena känns mera kvinnlig 

då och den andra mera manlig. 

I: ja precis.

J: så det är inte bara en rörelse som gör att det känns som en man eller kvinna just för den rörelsen, 

utan det är alltihop tillsammans som gör det.

I: ja precis. Och kollar man mycket på rörelserna på karaktären till vänster när den springer och bara

tittar på den, så skulle det kunna vara en man, men bara det att den vickar lite väl mycket på 

höfterna, men det är nästan bara det som gör att den känns kvinnlig. Tänker man på maratonlöpare 

och sådana, så då springer dem högt med armarna. Och nått som jag har hört är att man ska springa 

med fötterna på en linje, för att det är skonsammare för knäna och allt möjligt. Hon ser ju ut att göra

mer rätt än den högra om man kollar på när dem springer. Och den högra ser inte ut att vara så van 

med att springa.

J: ser inte så van ut med att springa?

I: ja men det ser ut som att den inte har fått någon utbildning via någon sport eller i idrotten i skolan
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och sådär på hur man ska springa.

J: okej, så det är bättre att springa som kvinnan?

I: ja precis, han ser nästan ut att ödsla lite energi, på att vagga så mycket.

J: jaha, så vänster känns mera effektiv?

I: ja, just på springandet.

J: Om man bortser från rörelserna hur upplever du karaktärerna då? Vad kan du berätta 

då?

I: men det är som jag sa på första frågan direkt, att det är ju rörelserna som gör att det känns som två

olika karaktärer. Men att det känns ju som att det är samma docka.

J: okej, så du tycker att det är samma docka (karaktär) på båda?

I: ja det skulle jag nog säga. Rakt framifrån så ser höften något större ut på kvinnan, men tror inte 

att det är någon skillnad egentligen, men är inte hundra procent säker på att dem är samma men tror 

det.

J: Vad tycker du det är för typ av man respektive kvinna? Vad är det för slags person?

I: vet inte riktigt, dem verkar vara ganska normala. Men tittar man på mannen så verkade ju han 

ganska ruffig, att han tar för sig mera. Kvinnan när hon springer så verkar hon vara ganska 

tillknäppt och försiktig, har armarna tätt mot kroppen, och benen tätt ihop. Men när hon går, då när 

hon har armarna längst fram så svänger hon ut handleden och handflatorna innan hon för dem bakåt

igen, och det ska ju tyda på att man då dels är utåtriktad och dels... om man visar handflatorna och 

handlederna för folk så känner sig folk mera bekväm med en, med trovärdighet och sådant där. 

Tycker att det är ganska stor skillnad på kvinnan som går och kvinnan som springer. Den som går 

verkar mycket mera öppen.

J: jaha, så det känns inte som samma person där kanske?

I: nä kanske inte. Medan mannen skulle kunna vara samma på båda animationerna.

J: okej. Men hur påverkar det där med handflatorna på vad för sorts karaktär det är?

I: ser fortfarande ut att vara en kvinna, men det ser ut att vara en mera öppen och social kvinna.

J: okej för att den har handflatorna utåt?

I: ja den rörelsen gör nog lite det ja. Karaktären är ju ganska neutral, känslomässigt om man säger.

J: är karaktären känsloneutral?

I: ja jo resten är väl det, benrörelsen t ex är ganska neutral.

J: är den på glatt humör?
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I: det verkar ju inte vara sur i alla fall. Inte någon verkar vara det.

J: så det är rätt så normal och gång spring?

I: ja precis.

J: okej, men hur kan det komma sig då? Varför tycker du det?

I: vet inte, kan inte förklara riktigt.

J: Om man bortser från att animationerna är något överdrivna och att de är stereotyper, 

liknar animationerna verkligheten tycker du?

I: ja jo lite grann, men det finns ju väldigt många olika sorters män och kvinnor, och dessa skulle ju 

kunna passa in på några, men man hittar vissa grejer som är lite uppenbara, men jag tycker väl att 

det skulle kunna vara människor, det ser ju inte ut som något annat man skulle kunna tänka sig.

J: ja precis, men vad är det som ser lite konstigt ut då?

I: svårt att säga, då får man nog gå in på detaljer, tror att det är händerna på båda som går. Han går 

ju lite framåtlutad, och då kommer armarna lite långt fram, det blir lite "gorilla aktigt", fast bara 

väldigt svagt.

J: okej så det kanske inte passade in riktigt?

I: ja kanske jag vet inte. Men samma sak på den springande, han är ju också ganska framåtlutad, 

och sen har han huvudet framåtlutad med kroppen.

J: okej, så kändes det onaturligt?

I: ja lite grann. Sedan så de båda kvinnliga vickar lite väl mycket på höfterna, känns inte som att 

man gör sådär mycket naturligt.

J: Blir karaktären en kvinna när den utför de kvinnliga rörelserna?

I: ja det tycker jag väl.

J: mm, men hur kan det här komma sig då, att det är rörelserna som gör att karaktären får ett kön?

I: det känns väl inte så konstigt, det kan ju vara så med mycket. Det finns ju nått som man uppfattar 

som kvinnligt, och det är ju inte bara kvinnokroppen, man kan ju vara kvinnlig i sättet också, och 

hur man är. Så där finns ju också rörelserna.

J: mm, och det är likadant för mannen?

I: ja, det tycker jag nog.

J: Skulle den kvinnliga figuren kunna vara en man med kvinnliga rörelser?

I: ja precis, det tror jag nog, och mer det än tvärt om. Den kvinnliga skulle kunna vara en man, mer 
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än vad den manliga skulle kunna vara en kvinna. Men jag vet inte riktigt varför det känns som det, 

men jag tror om man tog bort att kvinnan rörde så mycket på höfterna så skulle det nog kunna vara 

en man hur lätt som helst. Men vet inte riktigt för män rör ju också lite på höfterna, men om det blir 

för mycket så känns det som att det blir kvinnligt på något sätt.

J: men höftrörelsen är för överdriven?

I: ja jo, det skulle ju vara svårare att avgöra om höftrörelsen var mindre.

J: okej, så om man vill visa på tydligare så kanske det är bra att överdriva höften?

I: ja jo precis, om man vill det, men det kanske inte är så ofta man bara vill överdriva med bara 

höften och sen helt neutral resten. Om man skulle se till riktiga människor så är det ju helheten som 

gör det.

J: okej så man måste titta på allting egentligen?

I: ja precis, och då om det bara en enda överdriven grej, så skulle ju det kunna bli väldigt komiskt.

J: ja okej, så man får passa sig så man inte överdriver för mycket så att det blir komiskt.

I: ja, men det beror ju såklart på vad syftet är också, om man verkligen vill överdriva så ska man väl

ha lite mera sådär, men utan att gå överstyr för då kanske det kan bli fel ändå.

J: Om man skulle försöka förbättra animationerna har du nått förslag på vad man skulle 

kunna göra då? skulle du då ändra eller lägga till något?

I: ja jag skulle nog ha visat upp animationerna var för sig, så att man visade upp fyra animationer.

J: jaha okej, varför då?

I: jo för då hade man nog inte haft lika förutfattade meningar.

J: hur menar du då?

I: jo för när man får se dem båda bredvid varandra, och att jag visste ju att det handlade om män och

kvinnor, då kunde jag ju enkelt dra slutsatsen att den ena måste vara en man och den andra måste 

vara en kvinna.

J: ja just det, så du hade tänkt att man skulle se animationerna separat, en och en.

I: ja precis, och se ge frågor till varje animation.

J: okej hur tror du det hade påverkat?

I: jo men det hade nog... det hade nog inte gett helt olika svar, men det hade nog blivit lite mer 

objektivt.

J: ja då hade man nog fått lite mera om just den karaktären.

I: ja.
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J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt?

I: det var nog gången, för på löpningen som sagt så kunde den vänstra lika gärna kunnat varit man, 

och den högra av löparna kändes lite mer onaturlig än mannen som gick.

J: okej så gången var tydligare för att den kändes mera naturlig?

I: ja precis, sen så tjejen som sprang kunde ha varit en kille än tjejen som gick.

J: ja okej, så tjejen som gick kändes ännu mera övertygande?

I: ja.
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Icke-grafiker_4

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: icke-grafiker 

Ålder: 21

Sysselsättning (studerar/arbete): pluggat musik, nu arbetssökande.

Ort: Lindesberg

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det du tänker på när du ser dessa karaktärer? Vad 

är det första du kommer att tänka på?

I: den ena är nog lite mer manlig kanske. Känns lite som en grottmänniska, och lite mer avslappnad,

kanske lite mer manlig.

J: okej, men varför känns det mer som en kill-karaktär?

I: för att den inte rör så mycket på höfterna.

J: för att den inte rör så mycket på höfterna?

I: ja inte lika mycket alltså. Och den andra känns antingen lite som en "fjoll-kille" eller som en tjej.

J: vad menar du med ”fjollig kille”?

I: vet inte riktigt, men att den vickar lite på rumpan. 

J: okej, så liknar den vänstra en fjollig kille eller en tjej då?

I: ja typ, spelmässigt så tycker jag det, men alla tjejer går inte sådär i verkligheten.

J: jaha okej så det kan se ut sådär i spel alltså?

I: ja precis. Svänger lite med armarna och sådär.

J: jaha okej så denna karaktär liknar någon från ett spel?

I: ja, men jag kommer inte ihåg riktigt från vilket spel.

J: men kan du förklara mer varför det känns som en tjej?

I: ja men det är för att hon känns mer avslappnad och svänger lite med armarna sådär.

J: jaha okej, så går tjejer mer avslappnat?

I: nej inte nödvändigtvis, tjejer vickar lite mer på höften och så.

J: okej, så är det armarna som är mer avslappnade?

I: nja inte riktigt, skulle inte armarna vara så nära kroppen och svängde så mycket med armarna så 

skulle det inte vara så konstigt. Höfterna gör så att det ser ut som en kvinna, men en kvinna skulle 

kunna springa med armarna sådär med.

J: okej, men är det bara dem grejerna som gör att det känns kvinnligt? Eller är det något mer tror 

du?

I: hm, det är lite med huvudet också, den till höger vickar lite mer med huvudet. Huvudet hänger 
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med mer i rörelsen där, men den vänstra har huvudet nästan alltid rakt.

J: jaha okej, så påverkar det hur man ser på det om det är en man eller kvinna?

I: lite kanske. Sen så finns det nog både och, i spelet Guilty Gear t ex, så där karaktären Ky Kiske, 

han skulle säkert kunna gå sådär. Den vänstra går lite mer stolt. Den andra kanske är lite mer 

självsäker vad det ser ut som. Den vänstra är också lite mer fokuserad på hur den går.

J: hur menar du då?

I: ja men att huvudet inte snurrar runt så mycket och att ha höfterna sådär. Den högra bara går, den 

tänker inte på att den ska hålla huvudet rakt.

J: jaha okej, så vänster den tänker lite mer på hur den går?

I: ja det skulle jag nog säga.

J: Om man bortser från rörelserna hur upplever du karaktärerna då? Om man skulle ställa 

karaktärerna i samma pose.

I: så att de står stilla bara menar du?

J: ja

I: Ja då skulle jag tänka mig att den till vänster skulle stå med höften åt något håll. Den till höger 

skulle nog stå lite mer centralt och rakt, eller kanske ett den skulle stå och luta åt något håll, 

ungefär.

J: jaha okej. Men vad skulle du kunna berätta om själva karaktären, utseendemässigt?

I: tycker den är bra, den ena har lite större axlar, och lite bredare bröstkorg, och höfterna är lite 

bredare. Medan den högra är lite mer slank och lite mer spinkig kanske, lite mindre vältränad 

nästan.

J: okej, men så dem ser ju ganska lika ut, men att det är ändå lite annorlunda form?

I: ja.

J: okej, och hur påverkar det tycker du?

I: ja lite det har det ju. Den vänstra karaktären, själva axelbredden och med bröstkorgen och så, det 

gör att den känns lite mer vältränad och i form ut på nått sätt. Och den till höger då lite smalare. Jag 

tycker också det ser lite coolare ut när karaktärer har lite bredare axelbredd.

J: okej och vänster hade större axelbredd?

I: ja det ser ut som det i alla fall. Och den ser bredare ut under armhålorna och så (han menar att 

ryggen syns mera).
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J: Vad tycker du det är för typ av man respektive kvinna? Vad är det för slags person? Kan 

du likna karaktärerna med någon du känner igen?

I: ja den vänstra tycker jag liknar tjejer i spel, kommer inte på någon speciell just nu. Och den högra

kommer jag inte på någon direkt.

J: jaha okej. Men så alltså det är inte Hulken som kommer gående där?

I: nja, men den känns lite mer skurkaktig. Inte riktigt "lodisaktig", men lite mer... men alltså den 

vickar ju mer med axlarna och armarna hänger inte med och så. Den lunkar fram lite mer. Lite mer 

relaxed kanske, nja jag vet inte, svårt att sätta fingret på.

J: okej, nu kan du få kolla på springanimationen. Vad tycker du att dessa är för karaktärer? 

Vad är det första du kommer att tänka på när du ser dem här?

I: den till höger ser ut att springa snabbare, det är det första jag tänker på.

J: okej varför känns det som det?

I: den är lite mer framåtlutad, och lite längre steg.

J: okej, han är mer inriktad på ett mål?

I: ja precis.

J: okej, nått om den vänstra?

I: den är lite mer jogging stil, och är lite mer feminin, rör lite mer på höfterna.

J: okej, men är det bara höfterna som gör att det känns feminint?

I: det är armarna också, att den håller dem närmare kroppen. Sedan så skjuter den fram bröstet på ett

annat vis, och håller huvudet lite mer bakåt.

J: okej, så hur gör den andra?

I: den högra håller huvudet lite mer framåt, och det är det som kanske gör att det känns som att den 

springer fortare, och springer mot ett mål. Medan den vänstra har huvudet mer bakåt, och lite mer 

ostrukturerat. Den högra springer lite mer för att den springer, den vänstra springer mera för att se 

mera ”proper” (ordentlig).

J: jaha, så den tänker också lite på hur den rör sig?

I: ja precis.

J: okej. Tycker du karaktärerna har något genus?

I: ja det tycker jag. Den vänstra såg ju väldigt feminin ut, och den högra mer maskulin.

J: just det prata vi om, den vänstra såg feminin ut för hur den höll armarna och höften... Men varför 

känns den högra maskulin ut då?

I: det kan nog vara för att den är mer bredbent. Och vickar inte så mycket på rumpan.
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J: okej, hur var det med själva karaktären här? Om man bara skulle kolla på formen? Är det samma 

sak som vi sa på gången?

I: ja det är det ju. Karaktären till vänster vid benen så ser det ut att gå utåt mera, så det gör att det ser

ut som att den vickar lite mer på höften

J: jaha okej, så alltså även utseendet har påverkan hur man ser på karaktären? Genus tänker jag på 

då.

I: ja. På den vänstra går det utåt på ett annat ställe än vad det gör på den till höger, vet inte exakt hur

nånstans där vid höfterna. På den högra går det ut lite längre ner, och den vänstra kanske lite längre 

upp då.

J: okej och det har påverkan på avgörandet?

I: ja. Och om man pausar och kollar på när båda har vänstra foten längst fram så ser man att på den 

vänstra karaktären så går höften ut lite mer. Den högra karaktären så är den inte så stor skillnad på 

höften om han sätter ner den högra foten eller den vänstra foten.

J: okej. Vad är dessa två för typ av karaktärer? Vad är dem för typ av man och typ av 

kvinna?

I: det är svårt att säga, eftersom den högra ser mer ut att springa istället för att jogga, den vänstra ser

ut att jogga mer. Den högra springer mera åt något som den måste komma fram till.

J: ja okej, det var det vi snacka om förut, att han sprang mera mot något mål.

I: mm, och den vänstra har inte så bråttom.

J: lite mer relaxed och chill.

I: ja

J: du kan inte likna dessa mot någon karaktär som finns? Det är inte Hulken där igen som kommer?

I: nja, det var väldigt svårt att bara komma på nått såhär bara.

J: Om man bortser från att animationerna är något överdrivna och att de är stereotyper, 

liknar animationerna verkligheten tycker du?

I: ja det gör dem, om man bortser från att det är stereotyper och så. Men man skulle nog kunna likna

den vänstra lite mot den högra, det hade nog inte varit något fel. Man skulle nog kunna mixa ihop 

dem lite och det hade nog funkat det också.

J: okej hade det liknat verkligheten mer då kanske?

I: ja kanske, men jag tycker ju att båda dem här funkar i verkligheten dem med på personer.

J: okej så båda stilarna finns i verkligheten? Vissa springer såhär liksom?
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I: ja det tycker jag.

J: Liknar gånganimationen också verkligheten?

I: Den vänstra gånganimationen fladdrar kanske lite väl mycket med armarna, det är nog inte så 

verkligt, men annars tycker jag att det liknar.

J: okej så det är lite såhär det funkar i verkligheten? Vissa går såhär?

I: ja det gör dem.

J: Blir karaktären en kvinna för att den utför kvinnliga rörelser tycker du?

I: nej, den blir mer feminin, det behöver inte vara en kvinna, det skulle kunna vara en kille. Men det

kanske inte är nått som skulle förekomma, just med höftrörelserna och så. Skulle man ha kort hår på

den så skulle man kunnat tro att man hade planerat att det skulle vara en kille, och att det inte skulle 

vara lika tydligt att det var en tjej.

J: okej så om utseendet hade varit en kille, så skulle det likaväl kunnat varit en kille?

I: ja... fast mer namnet på den då kanske. Eller ja det skulle nog kunna vara en kille, det finns säkert 

killar som går sådär, men jag skulle nog inte tro att det var en kille det där direkt.

J: ja okej, men är det likadant för mannen?

I: ja det skulle det nog kunna vara. Den känns mer som en tjej som inte tänker på att vicka på 

höfterna, eftersom det inte är 100% naturligt. Det känns som att den högra skulle kunna vara mer 

som en kvinna än vad den vänstra skulle kunna vara en man.

J: Om man skulle försöka förbättra animationerna har du något förslag på vad man skulle 

kunna göra då? ändra eller lägga till något?

I: den vänstra fladdra lite väl mycket på armarna när den går, så det skulle man kunna jobba vidare 

lite på. Springanimationen på den kvinnliga ser bättre ut, den ser mer verklig ut. Den högra ser 

också bättre ut, på armarna, ben och allting, det ser ut som om man skulle kunna gå sådär. Den 

vänstra ser nästan lite snobbig ut när den går sådär med händerna.

J: hur påverkar det då? Att den ser så snobbig ut?

I: det beror ju mycket på hur den skulle se ut med hår och kläder och sådär. Skulle kunnat varit mer 

avslappnad.

J: Vilken av gången eller löpningen var tydligast att avgöra om det var manligt eller 

kvinnligt?

I: den vänstra tycker jag är lättare att avgöra vilket kön det är.
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J: okej, men vilken av löpningen eller gången var tydligast?

I: jaha okej, då tycker jag gånganimationen, mest den vänstra.

J: okej varför då? Tydligast helt enkelt?

I: ja den har tydligare armrörelser, höftrörelser. Den gångrörelsen är ju väldigt tydligt feminin.

J: okej, det är inget övriga du kommer på? Något mer som du skulle velat ha sagt om karaktärerna?

I: den högra gånganimationen svajar lite väl mycket med överkroppen och huvudet, den skulle nog 

kunna vara lite mer fast, alltså i hållningen.

J: okej och varför då?

I: det skulle nog bli lite mer bestämt, den ser bestämd ut nu med. Han kanske är lite väl avslappnad.

J: när han springer eller går?

I: när han går.

J: och han skulle vara lite mer fastare? Det skulle bli bättre?

I: ja, om man tänker det som något mellanting mellan mannen och kvinna.

J: ja okej, det skulle bli bättre?

I: ja, men inte armarna, utan allt som är över, det rör sig ganska mycket, det skulle nog vara något 

mellanting. Det skulle nog vara bra.
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Icke-grafiker_5

Man/Kvinna: Man

Grafiker/icke-grafiker: icke-grafiker

Ålder: 19

Sysselsättning (studerar/arbete): Studerande musik

Ort: Lindesberg

J: Vad är det här för karaktärer? Vad är det första du tänker på när du ser de här 

karaktärerna?

I: Att det är människor, och man kan se skillnad på könen, eftersom att..ja kvinnan har lite mer 

kvinnliga drag, som större rumpa och bröst, och gångstilen är lite mera svingande med rumpa och 

höft. Medan mannen är till höger vad det ser ut som. Jag vet inte om det är samma, svårt att säga. 

Den till vänster är i alla fall definitivt en kvinna, och den till höger tror jag är en man. Det tror jag 

för att mannen går mer bredbent.

J: okej, men så varför tycker du att den ena känns mer kvinnlig, och den andra då kanske som en 

man?

I: Den högra går mer bredbent, vilket känns som att det är nått som en man. Medan kvinnan gungar 

mer med höften och så.

J: okej, men du sa också nått om att kvinnan hade större höft? Är det utseendet du tänker på då?

I: ja.

J: okej så det påverkar också att det känns som en kvinna?

I: ja.

J: okej men så blir den karaktären en kvinna för att den utför kvinnliga rörelser?

I: ja precis, gungandet på höften och går som en tjej.

J: vad är det för rörelser du tänker på då?

I: Alltså dem går ju väldigt olika, ser ut som att kvinnan har axlarna mer bakåt än vad mannen har, 

sen så går hon mer fladdrigt med armarna, medan mannen går mer som en gorilla eller vad man ska 

säga, med armarna då.

J: hur påverkar det då?

I: det känns mer töntigt ut när hon går och fladdrar sådär med armarna.

J: töntigt? Vad är det som är töntigt?

I: alltså om jag såg en person i verkligheten som gick sådär med armarna, om jag skulle se en man 

som gick sådär med armarna så skulle det se väldigt töntigt ut. En kvinnan kanske kan gå sådär i 

verkligheten, det funkar väl, men det skulle inte funka för en man, en man skulle inte kunna gå 
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sådär med armarna. Den till höger går mer rakt med armarna, mer avslappnat, och svingar inte lika 

mycket med armarna på nått sätt, så det ser mer normalt ut.

J: mer normalt? Vad är normalt?

I: att ha en rak, normal och avslappnad gångstil. Kvinnan försöker gunga mer på höften och fladdrar

med armarna.

J: okej, men då kan vi kolla på springanimationen också. Vad är det första du tänker på när 

du ser den här?

I: ja fortfarande så gungar kvinnan mer på höften, medan mannen går mer isär med benen. Och 

fortfarande så känns det som att mannen är mer avslappnad i armarna, eftersom att kvinnan håller 

armarna inåt kroppen och högre upp, mannen har de mera bredare och längre ned, mer avslappnat.

J: okej, och hur påverkar detta karaktären tycker du då?

I: det ger mannen en mera självsäker och avslappnad springstil. Medan kvinnan känns svagare på 

något sätt, och håller ihop sig, känns mindre självsäker.

J: varför då?

I: därför att mannen tar mer plats och mer avslappnad, ser ut som att mannen vet vad han gör när 

han springer.

J: hur menar du med att han vet vad han gör?

I: det ser ut som att han vet vart han ska, han vet vart han är på väg.

J: varför ser det ut som att han är på väg nånstans?

I: det är för att han tar mer plats, och det gör att han ser mer självsäker ut och avslappnad, och 

därför känns det som att han vet mer vad han gör. Kvinnan håller ihop ser mer, springer mer med 

höften och fladdrar med armarna, och det känns som att hon är svagare för att hon tar mindre plats. 

Och då blir det också som att det känns som att hon är mindre självsäker på vart hon ska. Känns 

som att mannen skulle kunna springa mycket snabbare.

J: varför då?

I: för att han har en bättre hållning och ser större ut.

J: vad är bättre hållning då?

I: han lutar sig mer framåt och då ser det ut som att han springer snabbare, medan kvinnan springer 

väldigt rakt, det ser ut som att hon håller mycket tillbaks. För att man ska kunna springa snabbt så 

måste man ju luta sig framåt, men kvinnan lutar sig ju bakåt och då ser det ut som att hon inte kan 

springa snabbt, blir svagare på något sätt, och mindre kraft.

J: okej, men tycker du att det är rörelserna som gör att det blir en man och en kvinna?
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I: ja absolut, man känner ju igen könen, för att män springer mer brett med benen, medan kvinnor 

håller dem mer ihop och svingar lite på höften, men det som gör att kvinnan känns svagare (för 

kvinnor kan ju också vara starka) är för att hon känns så överdriven, man ser att du tar fram 

karaktärsdragen, därför hon känns svag för att du överdriver sakerna. Det som är överdrivet tycker 

jag är höftgungandet, det är väldigt mycket höftgungande, men alltså det är inget fel med det, men 

det gör så att hon känns svagare, hon "fjollar" runt mer. Hon är inte lika stark, tar inte lika mycket 

plats, hon håller ihop mer och gungar mer med höften, och så kan det ju vara, men det blir ju att en 

kvinna gungar mer på höften än vad en man gör, det bara är så. Mannen är lite större 

överhuvudtaget hela han, armarna är lite grövre än kvinnans.

J: okej så om skulle bortse från rörelserna och bara titta på karaktärens utseende vad kan du berätta 

då? Mannen kändes lite större?

I: ja alltså mannen är grövre och större händer, större armar. Det känns i alla fall som att mannen är 

större, men det kan bero på att hans hållning, han tar mer plats med sin hållning, och det känns mer 

som en man. Han ser större ut, men vet inte om han är det egentligen men ser ut som det eftersom 

att han tar mer plats. Men som jag sa förut, det är ju så att män ofta tar mer plats naturligt.

J: okej. Vad tycker du att dessa karaktärer är för typ av karaktärer? Vad är det för slags 

karaktärer det här? Kan du likna dem med någon? Exempelvis är det Hulken som kommer 

det?

I: Mannen ser mer ut som att han är ute och färdas, han är inriktad på ett mål, han är på väg 

någonstans, och det känner jag för att han lutar sig framåt, och för att han luta sig framåt känns det 

som att han springer snabbare. Medan kvinnan lutar sig bakåt och därför känns det inte som att hon 

springer lika snabbt. Även om dem kanske rör sig lika snabbt på dessa animationerna så känns det 

som att mannen springer snabbare.

J: men vad är det här för typ av karaktärer?

I: ja men det ser ut som att kvinnan skulle kunna vara med och hjälpa.

J: hjälpa? Hur menar du då?

I: jo men om jag tänker på ett spel, då känns kvinnan mer som någon hjälper, ”support”, en 

medhjälpare.

J: varför då? Liknar hon karaktärer från spel?

I: hon liknar tjejer från andra spel.

J: okej vilka spel tänker du på då?

I: ja vet inte riktigt, Final Fantasy kanske. Men då i spelen så är ofta tjejerna en typ av medhjälpare.

J: okej, men rör de sig sådär då eller?
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I: ja ungefär.

J: okej, men hur är det med gånganimationen då? Vad är det för slags karaktärer här?

I: på gånganimationen så tar ju kvinnan mer plats än vad hon gör när hon springer.

J: okej varför då?

I: för att hon har armarna mer utåt än vad hon har när hon springer, för då har hon dem väldigt 

mycket inåt och högt upp också.

J: okej, och hur tycker du här påverkar då?

I: Det gör att hon känns mer säker på vad hon gör och vart hon ska.

J: okej, en mer säker personlighet?

I: ja.

J: kan du berätta nått mer om deras personligheter?

I: hmm, de går ju rakt och bra, så dem känns ju i alla fall väl prydda. De känns mer stolta och 

självsäkra och vet vad de gör, för att de går så strikt. De går ju inte som några högsäckar.

J: okej och vad ger det för personlighet till dem tycker du?

I: det blir mer självsäkert.

J: mm okej. Om man skulle bortse från att de är överdrivna och att de är stereotyper, tycker 

du då att de liknar verkligheten någonting? Hur förhåller sig de här till verkligheten?

I: jo definitivt, man ser ju att det är människor helt klart, om man inte kollar på detaljer att de bara 

är en färg osv. Men formerna är ju väldigt precisa, och liknar en vanlig människa.

J: okej men hur förhåller sig rörelserna till verkligheten? Skulle det kunna vara någon som går 

såhär?

I: ja absolut. Både springanimationerna och gånganimationerna, skulle kunna se folk i verkligheten 

från alla animationerna.

J: okej, är det vanligt att det ser ut såhär då? Är det många som rör sig såhär?

I: ja det tror jag. Den som jag skulle säga är ovanligast är tjejens springstil, för jag tror ingen 

springer sådär rakt som hon gör, om man inte småspringer, nästan går, för då kanske man är ganska 

så rak av sig, då kan jag gå med på det. Men om man ska färdas och ta sig framåt då känns det som 

att man inte springer så, eftersom att ingen springer så rakt, man lutar sig ju framåt.

J: okej så hon är alldeles för rak?

I: ja för att springa då. Men annars så, alltså det ser ju bra ut att den är rak och så, men inte när den 

ska springa för då känns det inte som att den färdas framåt så mycket.
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J: okej. Tycker du att den kvinnliga figuren skulle kunna vara en man med kvinnliga 

rörelser?

I: alltså jo visst absolut det finns, men det är ju mer ovanligt att se en man gungar så mycket på 

höften när den springer och sådär rak som sagt, men absolut det kan finnas. Det finns ju killar som 

ser ut som tjejer, och tjejer som ser ut som killar. Men det är ju eftersom de är så typiska tjejer och 

killar som gör att jag kan identifiera vad de har för kön.

J: ja de är stereotyper.

I: ja. Och samma sak med gångstilen, män skulle kunna gå som kvinnan gör, och kvinnor skulle 

kunna gå som mannen till höger.

J: ja okej, men det är mer ovanligt?

I: ja precis.

J: om du skulle försöka förbättra dessa animationer, skulle du då lägga till eller ändra något?

I: ja det är ju som med det mesta, att det går ju alltid att göra det bättre på vad som helst, jag kan 

inte nämna något som man inte kan göra bättre. Man skulle ju kunna göra dessa ännu mera 

verklighetstrogna, ännu mera detaljerade, inte lika raka och "kubiga", alltså då tänker jag på själva 

armen, överarmen, den känns väldigt rak, den har ju ingen muskel där direkt.

J: hur menar du?

I: ja alltså, det skulle kunna finnas människor som ser ut så, men det brukar ju vara lite mer 

muskulösa.

J: jaha så du tänker på utseendet?

I: ja precis, dessa saker är ju detaljerade grejer, och det kan man ju alltid förbättra om man vill, och 

jag tog bara ett exempel där på armen. Armarna är väl det som jag tycker ser sämst ut till att börja 

med. Så där skulle det nog varit lite mera form på. Men annars så är det bra form. Men ja man kan 

alltid jobba på formen osv. Osv. Men om man ska tänka på rörelserna så, jag gillar inte kvinnans 

gångstil just för händer. Jag tror att i verkligheten så tror jag att både en man och en kvinna går 

väldigt lika varandra med händerna och armarna, jag tror att det är mer höften och benen som är 

skillnaden.

J: okej, men du sa förut att kvinnan hade armarna mer in mot kroppen och mannen mer utåt?

I: kvinnan går med överarmen in mot kroppen och underarmen mera utåt och sen fladdrar dem 

väldigt mycket, att de rör sig väldigt mycket fram och tillbaka, och det känns så överdrivet.

J: okej så det fladdrar lite väl mycket? Det skulle varit lite mer som mannen?

I: ja precis, lite mer bredare ut med armarna och inte lika mycket fram och tillbaka gung med 

armarna, mer som mannen. Mannen har ju bra rörelser på armarna tycker jag, men kvinnans känns 
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inte lika naturligt, men jag skulle fortfarande kunna se någon som går så i verkligheten, det är väl 

inte allt för ovanligt, kanske är ett lite kvinnligt drag, men jag skulle personligen inte ge det draget 

till en kvinna, alltså rör på armarna sådär. Men annars så benen och resten av kroppen tycker jag i 

rörelsen är bra.

J: okej, och hur är det på springanimationen?

I: ja men det var som sagt att kvinnan sprang väldigt upprätt.

J: ja just det hade vi pratat om, skulle varit lite mer framåt för att få det mer naturligt.

I: ja. Sen tycker jag att det är lite för mycket gung på höften, jag tror inte det är så många som 

gungar sådär mycket på höften när de springer, det skulle nog göra rätt ont om man gjorde det under

en längre stund. Men annars så är benen och kroppen bra, men nästan lite armarna igen. Om jag 

skulle tänka hur man håller armarna i verkligheten när man springer, så tror jag inte riktigt att man 

har dem så brett som mannen har, det är lite överdrivet, men det är inget fel på det, för att det gör så 

att han tar mer plats och att han blir mer självsäker. Så det beror ju på vad för effekt man vill ha. 

Men igen kvinnans armar, dem är väldigt högt upp, och svingar armarna väldigt mycket för att ha 

armarna så högt upp. Underarmen svingar väldigt mycket, medan överarmen är mer rak i 

jämförelse, det är inte så naturligt, men det finns ju sådana som springer så i verkligheten också, 

inte jättevanligt kanske. Sen så skulle jag igen försöka få armarna mer som mannens. Så som jag sa 

på gånganimationen, män och kvinnor har rätt lika gång- och springstil på armarna, vad jag tror. Det

som skiljer dem åt är att kvinnan har bröst och större höft, och för att få fram ett kvinnligare drag så 

överdriver du lite gunget på höften, men det är ju bra för då ser man vad det ska föreställa.

J: okej. Vilken av gånganimationen eller springanimationen tyckte du det var tydligast att 

avgöra om det var manligt eller kvinnligt?

I: Springstilen tycker jag var den som man såg mest skillnad på könen för att de är betydligt mer 

överdrivna. Jag kan tycka att springstilen på kvinnan har mer gung på höften och håller sig mer ihop

också, medan mannen är mer avslappnad, tar mycket plats, mer bredbent springstil och så. Det är 

mer överdrivet på de manliga och kvinnliga dragen. Medan på gångstilen är dem lite mer likadana, 

kvinnan har ju fortfarande gung på höften och lite annorlunda stil, det är lite kvinnligt drag på 

armarna när hon går också även om det inte är så många som går så i verkligheten, men det känns 

som en mer kvinnlig still med armarna. Springanimationen var i alla fall tydligast för att den var så 

överdriven. Det är ju bra att det är överdrivet, men man måste ju dra några gränser också såklart.

J: det finns inget mer övrigt som du kommer på? Något som du skulle velat ha sagt?

I: nej.
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