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Sammanfattning 
 
I detta arbete undersöks det huruvida personer kan placera in animationsklipp, som skapats 

efter de skillnader som analyserats, i rätt kultur. För att besvara frågan har först en 

litteraturstudie genomförts som fokuserar på områdena kroppsspråk och kulturskillnader. 

Åtta animationer med fyra olika slags rörelser har skapats med ledning av studien, fyra av 

dem är influerade av japanskt kroppsspråk och fyra är influerade av amerikanskt 

kroppsspråk. Dessa animationsklipp utvärderades sedan genom en kvalitativ underöksning 

där det visade sig att de animationer vars rörelser är influerade av japanskt kroppsspråk var 

lättast att känna igen. 
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1 Introduktion 

 
Det finns många faktorer som spelar in då man läser av en individs kroppsspråk. Icke-verbal 

kommunikation innefattar ansiktsuttryck, gester, beröring som respons, fysiska rörelser, 

kroppshållning, kroppsutsmyckning som kläder, piercingar, tatueringar etc. och även tonen 

och volymen på rösten (Joe Navarro 2008). Något som kan ha betydelse eller inverkan på 

resultatet då det gäller att tyda kroppsspråk är från vilken kultur personen i fråga kommer. 

Carol Kinsey Goman (2008) menar att det ibland uppstår problem då vi försöker tyda 

kroppsspråk från olika kulturer och den största anledningen till det är att kulturella 

värderingar lärs in omedvetet vid en tidig ålder. Precis som Goman (2008) beskriver 

kulturella skillnader i kroppsspråk i verkliga livet, så finns det tydliga kulturella skillnader i 

kroppsspråket även inom filmproduktion. Man kan exempelvis se tydliga skillnader i bland 

annat kroppsspråk då man jämför animerade filmer från den amerikanska filmstudion The 

Walt Disney Company med filmer från Studio Ghibli, som är den japanska motsvarigheten. 

Det leder till antagandet som arbetet bygger på; att det finns tydliga skillnader på 

kroppsspråk beroende på om den animerade filmen är skapad för japansk eller amerikansk 

publik. Undersökningen skulle lika gärna kunna innefatta västerländsk kontra asiatisk film, 

men har valts att begränsas genom valet av två länder vars kulturer skiljer sig markant åt och 

på så vis möjligen ge ett tydligt resultat. Antagandet har testas genom analyser av Ghibli- och 

Disney-filmer och analyserna har utförts som en förstudie inför arbetets praktiska moment. 

Nästa steg i arbetet var att undersöka om antagandet även gäller den icke-verbala 

kommunikationen i spel. Två jämförbara karaktärer i mmorpg1 skapad för en japansk samt 

amerikansk målgrupp har analyserats och därigenom visat vilka skillnader som kan ses i den 

icke-verbala kommunikationen hos dessa två. Åtta animationsklipp har skapats för denna 

undersökning, varav hälften av dem innefattar animerat kroppsspråk som är inspirerade av 

den japanska kulturen, samt andra hälften innefattar animerat kroppsspråk som är 

inspirerade av den amerikanska kulturen. Dessa animationsklipp har sedan visats för åtta 

informanter och därefter har de intervjuats individuellt. Den undersökningsmetod som har 

använts i det här arbetet är en semistrukturerad kvalitativ undersökning, detta för att 

följdfrågor skall kunna ställas om så behövs och även skapa en möjlighet att gå mer 

djupgående i ämnet om kulturella skillnader. 

 

                                                        
1 Förkortning av massively multiplayer online role-playing game. 
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2 Bakgrund 

Icke-verbal kommunikation är ett brett ämne, som kräver god förståelse och kunskap med 

tanke på att icke-verbala beteenden utgör cirka 60 till 65 procent av all interpersonell 

kommunikation. Navarro (2008) har arbetat med att läsa av människors kroppsspråk inom 

FBI och har stor kunskap vad som gäller då man läser av kroppsspråkets ”hemligheter”. Han 

menar att människor inte alltid är medvetna om vad kroppen kommunicerar och därför kan 

man säga att kroppsspråket oftast avslöjar mer än det verbala språket.  

Det finns saker att ta i beräkning för att kunna läsa av en individs kroppsspråk korrekt. 

Goman (2008) menar att personens omgivning och miljö, en serie gester, synkronisering 

mellan icke-verbalt och verbalt språk, grundbeteendet och kulturen är alla lika viktiga för att 

kunna läsa och tyda kroppsspråk. Saknas information om exempelvis personens kultur så 

kan det bli missuppfattningar i tydandet av personens kroppsspråk.  

Goman (2008) beskriver hur vi människor bland annat hälsar på varandra olika beroende på 

var i världen vi kommer från. Detta kan man tydligt se då man först tittar på animerade 

filmer från japanska Studio Ghibli och då exempelvis titlar som Sen to Chihiro no 

kamikakushi (2001) och även Tonari no Totoro (1988) och sedan jämför den icke-verbala 

kommunikationen i dessa med animationer som är typiskt västerländska som amerikanska 

The Walt Disney Company’s Beauty and the Beast (1991) samt Cinderella (1950). 

Skillnaderna mellan kroppsspråk och även karaktärernas personlighetsdrag är tydliga och 

svåra att argumentera mot. 

Ett ännu tydligare exempel på skillnader mellan kroppsspråk från japansk animerad film och 

amerikansk animerad film är då Osamu Tezuka gjorde den animerade serien Kimba the 

white lion (1965-66) och Disney senare släppte filmen The lion king (1994). I ett forum 

(Weaver, 2012) hittades mer information om detta och det diskuteras fortfarande om Disney 

kopierade Tezukas serie och gjorde det till sitt eget, dock förnekar Disney detta påstående 

trots snarlikheten mellan de två animerade filmerna. Skillnaderna på bland annat 

kroppsspråk blir tydligare då man kan jämföra två, nästan identiska, berättelser med 

varandra.  

 

 

Figur 1 Kimba the white lion (1965-66), The lion king (1994) 
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Jag har i arbetet utgått från egna observationer att det finns tydliga kulturella skillnader i 

den icke-verbala kommunikationen inom amerikansk och japansk animerad film och 

använde detta som argument för varför mitt arbete avgränsats till att studera kroppsspråk 

inom mmorpg-genren i japansk spelkultur samt amerikansk spelkultur för att undersöka om 

samma sak gäller den icke-verbala kommunikationen även i spel. Detta för att undersöka 

eventuella likheter och skillnader i det animerade  kroppsspråk som karaktärerna har 

tilldelats i de två spelkulturerna. Hypotesen kom att undersökas genom analyser av Ghibli- 

och Disney-filmer och analyserna genomfördes och diskuterades i samband med en 

förstudie i relation till arbetets praktiska del.  

I den praktiska delen av arbetet var avgränsningen till användandet av en teknik inom 

animationsområdet nödvändig och den tekniken som valts kallas för digital handanimation. 

Valet av denna teknik gjordes för att de exempel som nämns i detta arbete är digitalt 

handanimerade. Åtta  animationsklipp har skapats med hjälp av en neutral karaktär som 

kallas för Max2. Anledningen till att Max har använts till det praktiska arbetet är för att 

utseendet inte skulle ligga i fokus utan det var enbart den icke-verbala kommunikationen 

som var relevant för informanterna att titta på och analysera. Hälften av animationsklippen 

innefattar japanskt animerade kroppsspråk och hälften amerikanskt. Dessa har visats för 

åtta informanter. Animationerna som är influerade av den amerikanska kulturen har 

Disneys 12 grundprinciper som utgångspunkt,  på grund av att de amerikanska exemplen 

som finns med i min text nyttjar just den tekniken. För de animationer som är influerade av 

den japanska kulturen har istället Rudolph Labans rörelseanalys fått stå som inspiration och 

vägledning, eftersom den är mer neutral gällande genrer.  

 

2.1 Icke-verbal kommunikation 

Navarro (2008) menar att icke-verbal kommunikation innefattar så mycket mer än vad de 

flesta tror. Icke-verbal kommunikation uppnås via ansiktsuttryck, gester, att röra vid någon 

som respons, fysiska rörelser, kroppshållning, kroppsutsmyckning så som kläder, piercingar, 

tatueringar etc. och även tonen och volymen på rösten. Navarro (2008) forsätter med att 

berätta att icke-verbala beteenden utgör cirka 60 till 65 procent av all interpersonell 

kommunikation och därför är det inte svårt att förstå att icke-verbal kommunikation är det 

som kan avslöja en individs sanna tankar, känslor och avsikter. Navarro skriver att:  

For this reason, nonverbal behaviors are sometimes referred to as tells (they 

tell us about the person’s true state of mind). Because people are not always 

aware they are communicating nonverbally, body language is often more 

honest than an individual’s verbal pronouncements, which are consciously 

crafted to accomplish the speaker’s objectives. 

(Navarro, 2008, s.4) 

 

 

                                                        
2 Max är en förproducerad ”standardkaraktär” inom programvaran Autodesk Maya (2013) 
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Goman (2008) menar att trots att första intrycket inte alltid stämmer så kan man använda 

sig av ”the five C’s: context, clusters, congruence, consistency” och ”culture ”3 för att öka 

förmågan att läsa en individs kroppsspråk.  

 Context innebär att det är inte bara är personen i fråga man skall titta på, utan även 

att omgivningen och miljön spelar roll.  

 Clusters innebär att icke-verbala signaler sker i ett omfång av gester, d.v.s. en grupp 

av rörelser, kroppshållningar och kroppsspråkliga handlingar som stärker en 

gemensam punkt. För att kunna lista ut en individs sanna tankar och känslor räcker 

det inte bara med en enstaka gest, för det kan betyda många saker, eller inte betyda 

något alls, men när denna enstaka gest slås ihop med en rad andra gester vid samma 

tillfälle så skapas helt plötsligt en mycket tydligare bild på vad som händer med 

personens tankar och känslor.  

 Congruence innebär att det måste finnas någon slags sammanhållning mellan det 

verbala och icke-verbala. Kroppsspråket skall alltså matcha det som sägs med ord och 

det är då det märks att personen i fråga verkligen menar det han/hon säger.  

 Consistency innebär att det är viktigt att veta hur en persons grundläggande beteende 

är i ett stressfritt sinnestillstånd så att det sedan kan jämföras med uttrycken och 

gesterna som uppkommer då personen är under stress. Vet man vad som är normalt 

kroppsspråk för personen i fråga då han/hon är lugn och sansad så ökas förmågan att 

upptäcka betydelsefulla avvikelser.  

 Culture innebär att det alltid är viktigt att ta hänsyn till en persons kultur, ju mer 

stressad en person är desto mer troligt är det att hans/hennes kultur-specifika gester 

kommer fram. Det är även viktigt att ta hänsyn till personens subkultur då det 

handlar om att läsa av hans/hennes kroppsspråk (Goman, 2008).  

 

The five C’s kommer att användas under den praktiska delen av arbetet. Miljöer kring 

karaktären, som förklarar var animationen tar plats någonstans, kommer inte att skapas, 

dock kommer en kort bakgrundshistoria presenteras så att publiken ändå får en idé om 

karaktärens personlighet och vanor. Hänsyn kommer självfallet tas med i beräkningen från 

vilken kultur karaktären som animeras skall komma ifrån, dock kommer detta inte avslöjas 

för informanterna då det skulle äventyra undersökningen och dess syfte. 

Med god kunskap kring kroppsspråk kan en intressant och unik personlighet skapas då man 

animerar. Doron A. Meir (2009) menar att en animatör är en skådespelare med en penna 

och den viktigaste frågan är om man är en bra eller en dålig skådespelare. Trots att tekniken 

utvecklats mycket under de senaste tio åren, så har konsten att agera inom animering 

övergivits. Meir (2009) fortsätter med att han anser att fokusen på att skapa spännande 

karaktärer har försämrats avsevärt, de är både bleka, tråkiga och saknar personlighet. I 

dagens animationskultur verkar det vara viktigare att animationen saknar tekniska fel 

istället för att karaktären faktiskt har en minnesvärd personlighet (Meir, 2009). Jag anser att 

Meir är intressant att ta med i min text, trots hans tydliga partiska ställning, då mitt mål inte 

är att skapa så kallade ihåliga och personlighetslösa animationer i den praktiska delen av 

mitt arbete. 

                                                        
3 Då författaren kallar dessa uttryck för the five c’s är det mer relevant att låta uttrycken stå på 

engelska då det inte finns någon korrekt översättning till svenska. 
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2.1.1 Skillnader i kroppsspråk mellan män och kvinnor 
Thomas Eckles (2000) menar att kvinnor är varmare än män i sitt kroppsspråk; De tenderar 

att le och luta sig mot varandra under en konverstation. Eckles (2000) anser att kvinnor 

använder även en mer mjuk ton i rösten i konversationer och det är inte karaktäristiskt i 

konversationer mellan män. Det är mycket mer än så som skiljer kvinnor och män åt då det 

gäller icke-verbal kommunikation. Män har observerats att använda raka och skarpa rörelser 

i sitt kroppsspråk, samtidigt som kvinnor använder sig av mer flytande rörelser. Eckles 

(2000) fortsätter med att berätta om hur kroppshållningen skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor; kvinnor tenderar att ha sina armar nära kroppen och korsa benen, samtidigt som 

män oftast har en mer öppen och bredare kroppshållning. 

Det finns ett antal olika kategorier gällande genus-skillnader i icke-verbal kommunikation. 

Kay Payne (2001) beskriver dessa tre; 

 Primärt – ärftliga egenskaper av manligt och kvinnligt. I denna aspekt är det 

de utvecklande skillnaderna i benstruktur hos  män och kvinnor som bestämmer hur 

de rör sig när de går, deras gester och diverse andra icke-verbala uppföranden. Även 

kroppsbyggnaden är tagen i beräkning eftersom det relaterar till icke-verbal 

kommunikation för att det påverkar kroppshållningen beroende på hur kroppen är 

byggd. Män tenderar till exempel att ha bredare axlar samtidigt som kvinnor har 

smalare axlar. Kvinnor tenderar även att ha bredare höfter än män. 

 Sekundärt – observation av samkönade förebilder. Barn härmar beteendet 

hos sina föräldrar och därmed lär de sig följa mönster av samkönade förebilder. 

Pojkar använder i regel icke-verbala rörelser som liknar deras fäder, samtidigt som 

flickor agerar som deras mödrar. 

 Tertiär – populära förklaringar av konditionering för manligt eller 

kvinnligt beteende. Payne (2001) menar att positiv förstärkning av beteende ökar 

beteendet, samtidigt som negativ förstärkning minskar den och kultur är tänkt att 

forma lämpliga beteenden hos pojkar och flickor. Ett exempel på detta är då pojkar 

leker uppmanas de ofta att delta i aktiviteter som involverar tuffa och hårda tag, 

medan flickor är mer skyddade då det gäller fysiskt hårda tag. Trots att detta har 

förändrats med tiden, så existerar fortfarande denna uppdelning i vissa samhällen 

och kulturer. 

Som nämnt i tidigare underrubrik spelar sammanhanget där kommunikationen uppstår stor 

roll. Vi går tillbaka till att tala om Goman (2008) och hans förklaring till context; ålder, ras, 

klass, etnicitet, sexuell lägging, relation och omgivning, allt detta spelar roll då en persons 

kroppsspråk skall analyseras. Det räcker alltså inte att studera feminint kontra maskulint 

kroppsspråk, är personen i fråga homosexuell till exempel kan det ha en inverkan i hur han 

eller hon kommunicerar, eller så har det ingen inverkan alls. En studie av Rahman (2003) 

utfördes för att påvisa just detta; forskarna undersökte könsskillnader bland hetrosexuella 

män och kvinnor samt homosexuella män och kvinnor och resultatet från studien visade att 

homosexuella män och kvinnor hade motsatta könsförskjutningar i sina poäng på verbala 

förmågor. Qazi Rahman (2003) skriver att  

On letter, category and synonym fluency tests, spatial location memory and digit-

symbol substitution, homosexual males scored in female-typical directions (i.e. 

higher than heterosexual males; ps < 0:001). Homosexual females had a significantly 

male-typical profile of performance on all three verbal fluency tests (i.e. performed 
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poorer than heterosexual females; ps < 0:001), but did not differ from heterosexual 

females on any other cognitive measure. 

(Rahman, 2003, s. 873) 

Detta styrker Gomans (2008) argument för hur viktigt det är att veta en individs bakgrund, 

relation, omgivning ect. då hans/hennes kroppsspråk skall analyseras. Ju mer information 

det finns om en indvid desto tydligare och mer korrekt kommer analysen av kroppsspråket 

att vara. 

 

2.1.2 Icke-verbal kommunikation över olika kulturer 

Goman menar att:  

When we talk about culture, we’re generally talking about a set of shared values that a 

group of people hold. Such values affect how members of that group think and act 

and, more importantly, the kind of criteria by which they judge others. 

(Goman, 2008, s. 143) 

 Goman (2008) förklarar att det är ganska svårt att själv vara medveten om sina egna 

kulturella fördomar eftersom kulturell prägling börjar vid en så pass tidig ålder. Det är oftast 

därför det uppstår problem då vi försöker tyda kroppsspråk över olika kulturer, eftersom 

majoriteten av våra kulturella värderingar lärs in omedvetet. 

Goman (2008) tar upp något så naturligt som närhet och beröring, som även det är en stor 

del av kroppsspråket. Det som dock är lätt att glömma är att alla kulturer är inte lika 

förtjusta i beröring. De länder som Goman (2008) väljer att kalla för beröringskulturer är 

Frankrike, Latinamerika, Israel, Grekland och Saudi Arabien och dessa länder använder en 

högre frekvens av beröring än ickeberöringskulturerna som Tyskland, England, Japan och 

Nordamerika4. 

Goman (2008) berättar att det finns två olika typer av kroppsspråkssignaler och de kallas för 

”Acquired” och ”Instinctive” 5 . Att kroppsspråkssignalerna är Acquired innebär att de är 

socialt genererade och därför kan två identiska gester ha olika betydelse beroende på vilken 

social kultur individerna kommer ifrån. Våra enhetliga beteenden sorteras däremot under 

kroppsspråk som är Instinctive. Paul Ekman (1978) visade att det finns sju ansiktsuttryck 

som är globala, det vill säga att det spelar ingen roll vilken kultur man kommer ifrån, dessa 

sju ser oftast likadana ut. De sju ansiktsuttrycken är ilska, förakt, avsky, rädsla, lycka, sorg 

och överraskning och detta är tydliga exempel på kroppsspråk som är Instinctive.  

Gomans två begrepp kommer att användas under den praktiska delen av arbetet där fokus 

kommer att ligga hos kroppsspråkssignaler som är Acquired, eftersom det är en viktig del av 

                                                        
4 Trots att alla dessa länder inte är relevanta till min undersökning, så nämns detta exempel för att 

visa stora skillnader på kroppsspråk i länder runt om i världen. 

5 Då det inte finns någon korrekt översättning av dessa uttryck på svenska används de engelska 

uttrycken. 



 7 

undersökningen i fråga, dock är det nödvändigt att även ha med kroppsspråkssignaler som 

är Instinctive för att skapa en mer realistisk bild av kulturella skillnader i animerat 

kroppsspråk. Detta är relevant att ta med för att det som sagt är visat av Ekman att vissa 

ansiktsuttryck trots allt är globala.  

Katherine Isbister (2006) menar att trots att vi bevisligen har globala ansiktsuttryck så kan 

det ändå ske missuppfattningar. Det är exempelvis vanligt i Japan att en person förväntas 

kontrollera sina ansiktsuttryck, gester och rösttoner i en större grad än i Amerika. 

Människor i Japan kan missuppfattas som kalla och känslolösa i Amerika på grund av denna 

kulturella skillnad samtidigt som det japanska folket kan tolka amerikanerna som barnsliga 

och själviska. Isbister (2006) tar upp karaktärerna i Final Fantasy X (2001) som exempel 

där de använder ett kroppsspråk som är av typisk japansk kultur. De bugar då de hälsar på 

varandra och deras ansiktsuttryck för sorg kan verka dämpade för någon som bor i Amerika. 

 

Neil Cohn (2007) menar att exempelvis ”smiley faces ”6 är ikoniskt till människans ansikte, 

trots att de uppkommer i ett specifikt mönster, beroende på kultur. I kontrast till detta är 

ansikten, som är tecknade efter naturen, inte konventionella eftersom de härmar den 

ständigt föränderliga världsuppfattningen och då anpassar sig efter det. I traditionellt 

tänkande om bildspråk finns tron att teckningar skulle vara universella och lätta att förstå, 

eftersom vi kan känna igen oss i karaktären från vårt dagliga liv. Trots detta avbildas 

personer oftast på ett mer igenkännligt sätt inom sin genre. Detta är tydligt då det gäller det 

japanska visuella språket, eftersom personer vanligtvis målar i ett igenkännligt mönster 

inom en kultur eller genre. För karaktärer inom mangavärlden dominerar de stereotypiskt 

stora ögonen, stort hår, liten mun och kantiga hakor. Cohn (2007) hänvisar till Rommens, 

Natsume och även Levi då han skriver att den här så kallade stilen är så schematiserad att 

det oftast är svårt att skilja karaktärernas ansikten åt och detta har i sin tur lett till 

serietecknarnas användande av andra drag hos karaktäreren för att underlätta för läsaren att 

skilja karaktärerna åt, som exempelvis varierande hårfärger. 

Cohn (2007) fortsätter med att skriva att kinetiska linjer används för att visa rörelse och är 

ett exempel av många som rent historiskt sett har skiljt sig mellan amerikanskt och japanskt 

visuellt språk. Japanska mangatecknare använde sig av en annorlunda strategi gällande 

dessa kinetiska linjer i jämförelse med amerikanska serietecknare i mitten av, till sent 1900-

tal. Istället för att visa linjer som följer ett objekt i rörelse, visar oftast manga ett objekt i 

rörelse där linjer strömmar bakom det. Resultatet får läsaren att känna som att hen rör sig i 

samma hastighet som objektet.  

 

 

 

 

 

                                                        
6 Då det inte finns någon korrekt översättning av dessa uttryck på svenska används de engelska 

uttrycken. 
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2.2 Ansiktsuttryck ur ett historiskt perspektiv 

Richard Twine (2002) berättar att fysionomi är något som uppmärksammades redan av 

Aristoteles (384-322 f.k.) och hans lärare Platon (427-348 f.k.) som såg en koppling mellan 

fysisk skönhet och moralisk godhet. Twine (2002) fortsätter med att berätta att Johann 

Caspar Lavater, som levde under 1700-talets senare hälft, lät sig inspireras av arbetet som 

handlar om att djurs fysionomi kan förklara specifika människotyper skrivet av Giambattista 

Della Porta år 1586.  Trots att det skiljer ca 200 år mellan Lavater och Porta så finns 

inspiration hämtat från Porta genom hela Lavaters verk. År 1775-8 skrev Lavater sitt största 

verk; Physiognomische Fragmente zur Beförderung den Menchenkenntnis und 

Menschenliebe (den engelska översättningen, Essays on Physiognomy, kom år 1797), som 

blev populärt bland annat för alla de detaljerade bilder på människoansikten som 

illustrerade hans verk. Det svåra för Lavater handlade om den skillnad som gjordes under 

den tiden mellan fysionomi och patonomi. Patonomi var nämligen den term som användes 

då man talade om synbart förändrade drag i ansiktet som var tänkt att utmärka passionerna, 

samtidigt som fysionomi var studiet av de statiska dragen i ansiktet, som var relaterade till 

underliggande karaktär och inte känslor, enligt Lavater. 

Daniel Lundqvist (2003) menar att sedan vetenskapliga studier av ansiktet påbörjades, så 

har det funnits ett flertal olika tillvägagångssätt till hur emotionella ansiktsuttryck kan 

studeras. Lundqvist (2003) refererar både till Guillaume Benjamin Duchenne de Boulogne 

och Charles Darwin 7 då han skriver om hur de, under slutet av 1800-talet, kom fram till 

några av de mest dominanta tillvägagångssätten för att vetenskapligt studera relationen 

mellan ansiktskommunikation och känslomässig respons. Duchenne de Boulogne 

undersökte ansiktsrörelser och uttryck genom att noggrant studera anatomin av ansiktet och 

dess muskler med hjälp av elektricitet. Darwin formulerade en teori om det evolutionära 

ursprunget av emotionella ansiktsuttryck. Lundqvist (2003) berättar att i princip all 

undersökning som handlar om ansiktet och dess uttryck under 1900- och 2000-talet har 

baserats på arbetet av både Duchenne de Boulogne och Darwin. Ett exempel av de arbeten 

som har sin grund hos Duchenne de Boulogne och Darwin har nämnts i kapitlet ovan där 

Goman (2008) talar om kroppsspråkssignaler som är Instinctive, med det menar han 

kroppsspråkssignaler som bygger på våra enhetliga beteenden. 

Lundqvist (2003) skriver att Darwin anser att emotionella ansiktsuttryck har sitt ursprung i 

tillfälliga rörelser och förberedande åtgärder. Ett ansiktsuttryck som till exempel ändras till 

ett ilsket uttryck kan förklaras som ett sätt att skydda ögonen och även förbereda sig för att 

slåss, då vi ofta rynkar på ögonbrynen, vilket gör ögonen mindre och även gör munnen 

mindre, eller till och med visar tänderna. 

 

 

 

 

                                                        
7 Dessa två texter har jag läst igenom trots att jag använder mig av Lunqvists (2003) exempel: Darwin, 

C. (1872) The expression of emotions in man and animal och Duchenne de Boulogne, B. (1990) The mechanism 

of human facial expression: Studies in emotion and social interaction. 
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2.3 Walt Disney vs. Hayao Miyazaki 

John Grant (2001) berättar att Walter Elias Disney föddes i Chicago år 1901 och han står 

som grundaren till medieimperiumet The Walt Disney Company. Idag har hans imperium en 

dominant position inom underhållningsindustrin. Han är bland annat ansedd vara en 

välkänd animatör, men faktum är att han aldrig animerade själv efter år 1924. Trots detta är 

han känd som personen bakom animationens historia och då inte enbart som regissör och 

producent av animerade filmer och som en entreprenör som fick in animerade filmer i 

områden där ingen annan vågade gå, utan även som ett geni i berättande genom mediet av 

animation. Därför kan man säga, trots att han inte var animatör, att det inte finns någon 

tvekan om att han var mästaren av animerad film (Grant, 2001). 

På 1920-talet blev en animerad katt vid namn Felix populär. Det som var unikt med Felix var 

att figuren hade en tydlig personlighet som lätt nådde fram till publiken. Det var katten Felix 

som var grunden bakom Walt Disneys framgång och år 1928 skapades den första tecknade 

kortfilmen som var synkroniserad med ljud, nämligen Steamboat Willie (1928). Williams 

(2009) hänvisar till ett relevant citat för att visa vilken påverkan Steamboat Willie (1928) 

faktiskt hade och det citatet kommer från Ward Kimball; ”You can have no idea of the impact 

that having these drawings suddenly speak and make noises had on audiences at that time. 

People went crazy over it” (Williams, 2009, s. 18). 

Några år senare kom Three little pigs (1933) och dessa grisar hade en stor påverkan på 

grund av sina fullt utvecklade personligheter, ännu en gång stod Disney för framstegen inom 

animering. Endast fyra år senare släppte Disney Snow White and the Seven Dwarfs (1938) 

och det är den första fullt animerade långfilmen. Detta tog tecknandet till en helt ny nivå där 

man kunde fånga en publiks uppmärksamhet i hela 83 minuter. Snow White and the Seven 

Dwarfs (1937) blev början på den gyllene åldern för animation och födseln av bland annat 

Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942) och Fantasia (1940). 

Zhu Shan (2011) beskriver skillnader mellan Disney och Ghibli; till skillnad från 

amerikanska Disneys bakgrund och långa historia, så är japanska Ghibli ett ungt och 

energiskt företag i jämförelse, skapat av Hayao Miyazaki år 1985. Dessutom skiljer sig 

Disney och Ghibli åt i form av manus, värderingar och uppfattningar av att leverera budskap 

och hantera feminism. Exempelvis  har frågan kring feminism belysts mer i Ghiblis 

animationer än i Disneys. Shan (2011) menar att Disneys animerade filmer många gånger 

bygger på gamla folksagor och Ghiblis animerade filmer skapades av Miyazaki själv och hans 

kollegor. Miyazaki säger att hans filmer är alla skapade utan ett färdigt manus och förklarar 

att han arbetar på så vis trots att det är riskfyllt och att han skulle vilja att det var 

annorlunda. Det är anledningen till varför de flesta huvudkaraktärerna är alldagliga och 

normala i Ghiblis originalberättelser till skillnad från dem som föds med kungligt blod eller 

föds i en rik familj, som är vanligt i Disneys animationer. Miyazakis hjältinnor är ofta mer 

aktiva och lojala ungdomar, samtidigt som Disneys viktigaste kvinnliga roller är passivt 

lidande och kämpar för att hitta sin sanna kärlek. Shan (2011) summerar genom att skriva 

att animerade filmer av Disney och Ghibli ger potentiell information om olikartade former, 

innehåll och kulturer. Disney och Ghibli är olika i deras sätt att skapa berättelser, 

porträttering av respektive värderingar och feminism i största allmänhet.  
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2.3.1 Disneys 12 animeringsprinciper 

Disneys 12 animationsprinciper ligger många gånger till grund för tecknad 

karaktärsanimation. Principerna togs fram av animatörer som arbetade med Disney och 

hans filmer. Dessa principer gäller 2D-animation, så väl som 3D-animation. De har använts i 

den praktiska delen av arbetet för animationer som skall vara inspirerad av kroppsspråk hos 

amerikansk kultur, eftersom de är utvecklade där. Johnston och Thomas (1995) beskriver 

dessa grundpelare på följande sätt: 

1. Anticipation - En förberedande rörelse, som ger publiken en indikation på vad som är 

på väg att hända.                     

2. Appeal - Detta kan ibland misstolkas till att karaktären skall vara söt och gullig, men det 

innebär endast att karaktären ska kunna fånga publikens intresse med dess utseende. 

3. Arcs - Rörelsers visuella bana är bågformade, snarare än linjära.  

4. Exaggeration - Inom animering är det alltid viktigt att överdriva känslor och rörelser för 

att lättare få ut budskapet till publiken. 

5. Follow-through and Overlapping action - En rörelse skall aldrig hinna stanna helt 

innan en ny påbörjats. Dessutom skall inga kroppsdelar stanna allt för plötsligt. 

6. Timing - Detta är något som animationer oftast faller på. Det är viktigt att bygga upp en 

känsla för när rörelser skall ske och hur länge de skall pågå. 

7. Secondary Actions - En sekundär rörelse som fungerar som ett komplement till 

huvudrörelsen. Det är till för att öka publikens intresse genom att göra rörelsen mer 

komplex. 

8. Slow-in and Slow-out - De flesta rörelser är som långsammast vid början och slut och 

det skapar mer dynamik då hastigheten på en rörelse är ojämn. 

9. Solid Drawing - Det är viktigt att skapa harmoni i en bild. En bra balans mellan färg, 

volym och vikt. 

10. Staging - Positionering och tydliga rörelser är viktiga för att publiken lätt skall förstå 

budskapet. 

11. Squash and Stretch - Detta beskrivs som en av de viktigaste grundprinciperna. Trots 

att volymen är den samma så sker en viss deformation då ett objekt eller en karaktär rör sig. 

Då en tennisboll studsar mot marken är ett bra exempel på detta eftersom den trycks ihop en 

aning varje gång den studsar mot marken och även dras ut något när ihoptryckningen 

”släpper”. 

12. Straight-ahead and Pose-to-pose action - Detta är två olika sätt att animera på. 

Straight-ahead metoden går ut på att animera hela sekvensen, från början till slut, i ett kör. 

Pose-to-pose metoden går istället ut på att animera utifrån valda nyckelposer. 

(Johnston & Thomas, 1995) 
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2.3.2 Labans rörelseanalys 

Eftersom Disneys 12 grundprinciper är framtaget för att användas för, i första hand, 

västerländsk animerad film har jag valt att även utgå från Rudolph Labans rörelseanalys, 

som inte riktar sig till någon specifik genre och därför kan vara mer passande för analysen av 

kroppsspråk som är influerade av den japanska kulturen. 

Newlove & Dalby (2003) skriver om Laban, som föddes år 1879 i Bratislava och som liten 

reste runt med sin pappa från land till land där han fick se dans från alla möjliga kulturer. 

Det var en avgörande tid för Laban, som blev intresserad av dans och konst och han kom, 

som vuxen koreograf,  att ändra riktningen i dans under 1900-talet, samt revolutionera vår 

attityd mot mänskliga rörelser. Det arv Laban har lämnat efter sig går inte att mäta och 

sträcker sig genom dans, teater, fysisk utbildning, industri, jordbruk och terapi. Newlove & 

Dalby (2003) menar att många människor är influerade av hans arbete utan att vara 

medvetna om det; ”Perhaps his greatest achievement was to prove, beyond any doubt, that 

we can all find pleasure, even ecstasy, in our ability to move” (Newlove & Dalby, 2003, s. 16). 

Labans noteringssystem för rörelse erbjuder ett värdefullt verktyg för att beskriva 

rörelsemönster och bidrar med klarhet i form av val av rörelse. Labans rörelseanalys är 

invecklad och detaljrik, den beskriver vad vi rör, vart vi rör, hur vi rör och varför vi rör. 

Laban har kodifierat rörelsestudier i området dans som yrke och även i vardagslivet för att 

undersöka rörelsemönster och för att studera rörelse internationellt för att öka effektiviteten, 

stödet och välbefinnandet. Labans rörelseanalys innehåller många olika områden för att på 

ett så detaljerat sätt som möjligt beskriva rörelser, några av dem är rumslig tillgång, 

kroppsligt samband och ansträngningskvalitéer (Newlove & Dalby, 2003). 

Jag har valt att begränsa mig till att använda Labans beskrivning av ansträngningskvalitéer 

då animationerna, som skall vara influerade av den japanska kulturen, skapas. Laban har 

delat in våra ansträngningskvalitéer i fyra olika byggstenar. Dessa byggstenar kallar han för 

”Space, time, weight” och ”flow” (rymd, tid, vikt och flöde)8. Newlove & Dalby (2003) 

refererar till Labans definition av dessa byggstenar;  

 Space (rymd) är något som Newlove & Dalby (2003) beskriver genom att berätta 

att alla har ett individuellt sätt att röra sig på och vi använder vårt personliga 

utrymme beroende på våra gener, kroppsbyggnad, temperament och personliga 

tillvägagångssätt. Till skillnad från de flesta djur är vi människor kapabla att röra oss 

mer fritt. Vi kan röra oss rakt fram till dit vi vill komma och vi kan även irra runt på 

ett flexibelt sätt. För att över huvudtaget kunna röra oss behöver vår kropp personligt 

utrymme. De mest flexibla rörelserna vi kan göra kräver att vi böjer och vrider våra 

leder.  Ju längre bort våra lemmar rör sig från kroppen desto mindre flexibel och mer 

direkt blir kroppen.  

 Time (tid) handlar om hur lång tid en rörelse tar på sig. Newlove & Dalby (2003) 

skriver att Laban menar att det kan antingen vara en ihållande rörelse, eller en 

plötslig rörelse. Ett exempel på detta är att löv i vinden är en ihållande rörelse 

samtidigt som ett boxningsslag är en plötslig rörelse. 

 Weight (vikt) skriver Newlove & Dalby (2003) om att Laban ansåg att trots att 

människan kommer i alla former och storlekar, så kan de flesta av oss stå på två ben 
                                                        
8 Då de engelska uttrycken används av författaren finns både de engelska uttrycken och den svenska 

översättningen med.  
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utan problem. Från då vi var småbarn har vi utvecklat en passande spänning mellan 

vår kropp och kraften från gravitationen. Detta är något vi tar för givet tills denna 

naturliga spänning kommer ur balans, som exempelvis då vi blir yra, blir påverkade 

av alkohol eller försöker hålla balansen vid en jordbävning. Newlove & Dalby (2003 s. 

120) skriver att Laban menade att ”the centre of gravity of the upright body is 

approximately where the intersections of the three-dimensional cross meet, making 

this point the centre of our kinesphere.”Weight kan alltså delas in i en skala från fast 

till lätt och vart rörelsen hamnar på den skalan beror på hur vikten är fördelad och 

även hur tungt föremålet i fråga är. 

 Flow (flöde) är den fjärde och sista byggstenen i Labans ansträngningskvalitéer och 

Newlove & Dalby (2003) skriver att det handlar om hur fri rörelse är. Flow kan 

antingen vara en helt bunden rörelse eller en helt fri rörelse. Utan flow hade en 

rörelse varit tvungen att vara begränsad i en enda initiering och handling.  

 

Figur 4 visar hur Labans ansträngningskvalitéer är värderade och uppbyggda. Grafen är till 

för att tydligt visa hur Laban beskrev de åtta vanligaste rörelserna. Till exempel kan man se 

att float/att flyta förgrenar sig till flexibel, ihållande och lätt, samtidigt som att slash/att 

hugga förgrenar sig till plötslig, stark och flexibel.  

 

Figur 2 Labans ansträngningskvalitéer ( danceFIT, 2012) 

Ett tillägg till dessa fyra byggstenar är Labans definition av våra åtta vanligaste rörelser som 

han då har beskrivit med hjälp av skalan för sina ansträngningskvalitéer.  

Vridande9 är den första rörelsen och den kräver främst rörelser i motsatta riktningar, som 

när man vrider ur en handduk. Att vrida beskriver Laban på följande vis: Flexibel, ihållande 

och stark. 

Pressande är den andra rörelsen och den är effektiv i användandet av space samtidigt som 

den utförs med bundet flow, vilket innebär att rörelsen kan pausas men inte stoppas helt och 

hållet. Gravitation och vikt är närliggande till den här rörelsen eftersom de både kan hjälpa 

                                                        
9 De fetmarkerade verben är mina egna översättningar till de engelska termerna. 
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och hindra dig beroende på vilken riktning du pressar. Att pressa beskriver Laban på 

följande vis: Direkt, ihållande och stark. 

Huggande är den tredje rörelsen och den är oftast utförd med fritt flow. Att hugga 

beskriver Laban på följande vis: Plötslig, stark och flexibel. 

Slående är den fjärde rörelsen och denna involverar våldsamma, direkta rörelser, men kan 

utföras med bundet eller fritt flow. Att slå beskriver Laban på följande vis: Direkt, plötslig 

och stark. 

Tryckande är den femte rörelsen och den utförs oftast med fritt flow och är flexibel. Att 

trycka lätt beskriver Laban på följande vis: Direkt, plötslig och lätt. 

Snärtande är den sjätte rörelsen och det är en flexibel rörelse i sitt användande av space 

och den är inte beroende av weight eller time. Det är en rörelse med fritt flow. Att snärta till 

beskriver Laban på följande vis: Flexibel, plötslig och lätt. 

Glidande är den sjunde rörelsen och det är en jämn rörelse som oftast utförs med bundet 

flow. Att glida beskriver Laban på följande vis: Ihållande, lätt och direkt. 

Flytande är den åttonde och sista rörelsen, den kan utföras med bundet eller fritt flow. Att 

flyta beskriver Laban på följande vis: Flexibel, ihållande och lätt. 

(Newlove & Dalby, 2003) 
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3 Problemformulering  

Kroppsspråk är väsentligt för animation av karaktärer, ju tydligare personlighet en animerad 

karaktär har desto mer intresserad och fångad blir publiken (Williams, 2009).  Enligt 

Goman (2008) är kroppsspråk något som utvecklats sedan tidig ålder och därför sker 

majoriteten av det individuella kroppsspråket omedvetet.  

Goman (2008) beskriver, som redan nämnts ovan, hur vi människor bland annat hälsar på 

varandra olika beroende på vart i världen vi kommer från. Ett tydligt exempel på skillnader 

mellan kroppsspråk från japansk kultur och amerikansk kultur är då Weaver (2012) skriver 

om likheterna i handlingen mellan Tezukas animerade serie Kimba the white lion (1965-66) 

och Disneys film The lion king (1994). Det är lättare att jämföra kulturella skillnader i 

kroppsspråk då man har en amerikansk, respektive japansk film vars handling är så gott som 

identiska. Anledningen till att jag valt att undersöka kroppsspråk, som är influerad av två 

olika kulturer, är för att se om det kan uppstå missuppfattningar hos åskådaren och/eller 

spelaren om en karaktär använder sig av ett kroppsspråk som är influerat av en annan kultur 

än vad åskådaren själv är van vid.  

Det finns många akademiska texter och undersökningar kring kulturella skillnader gällande 

kroppsspråk och bland annat Isbister (2006) menar att det lätt kan ske missuppfattningar 

trots att vi bevisligen har globala ansiktsuttryck för känsloförmedling. I Japan är det 

vanligare att en person förväntas kontrollera sina ansiktsuttryck, gester och rösttoner, 

samtidigt som i Amerika gäller så gott som motsatsen. Därför menar Isbister (2006) att en 

person från Japan lätt kan uppfattas som kall och känslolös i Amerika, samtidigt som en 

person från Amerika lätt kan uppfattas som barnslig och självisk i Japan. Ett flertal analyser 

har som sagt gjorts om detta ämne och det är många som menar att det finns tydliga 

kulturella skillnader gällande kroppsspråk. De flesta undersökningar kring det här ämnet 

handlar om personer i verkliga livet och därför har jag valt att ta det ett steg längre genom att 

undersöka karaktärers kroppsspråk i animerad film och i datorspel. 

Mitt arbete bygger på antagandet att det finns tydliga skillnader på kroppsspråk beroende på 

om den animerade filmen är skapad för japansk publik eller amerikansk publik och detta 

kommer att undersökas genom analyser av Ghibli- och Disney-filmer. Analyserna kommer 

att utföras som en förstudie inför arbetets praktiska moment. Förstudien kommer även 

undersöka om samma sak gäller den icke-verbala kommunikationen i spel. Jag kommer att 

undersöka vilka skillnader man kan se i den icke-verbala kommunikationen hos två 

jämförbara karaktärer i mmorpg skapad för en japansk samt en amerikansk målgrupp. 

I den praktiska delen av arbetet skapades kroppsspråksanimationer efter de skillnader som 

hittats i de olika animationera från film och spel. 

Arbetets frågeställning: Om kroppsspråks-animationer skapas efter de skillnader som hittats 

i japanska samt amerikanska mmorpg-spel kommer betraktare då kunna placera in dem i 

rätt animations- kultur ? 
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3.1 Metodbeskrivning 

 3.1.1 Arbetsmetod 

En förstudie har först uförts och den förstudien består av två steg. Första steget gick ut på att 

analysera Ghibli- och Disney-filmer för att testa antagandet. Andra steget gick ut på att gå 

igenom diverse japanska och amerikanska mmorpg och studera karaktärernas kroppsspråk 

för att komma fram till om det är någon tydlig skillnad i hur karaktärerna blir porträtterade, 

inom respektive kultur. De spel som har analyserats är de japanska Blade Chronicle: 

Samurai online (2009), Uncharted Waters Online (2005) och Eclipse of Eden (2013), samt 

de amerikanska The lord of the rings online (2007), Second life (2003) och World of 

Warcraft (2004). Jag har därefter utgått ifrån huvudkaraktärerna i dessa spel då 

animationsklippen skapades för respektive kultur. Åtta animationsklipp har skapats, efter 

vad jag bedömt som hälften typiskt japanska animerade kroppsrörelser och andra hälften 

typiskt amerikanska animerade kroppsrörelser. Detta på grund av att det 

uppmärksammades tydliga skillnader under analysen av kroppsspråket hos karaktärer i de 

amerikanska samt japanska mmorpg-spelen. 

Lika mycket tid har lagts ner på varje animationsklipp, för att ge resultatet ett så likvärdigt 

resultat som möjligt. Det är viktigt att kvalitén i animationerna inte varierar för mycket för 

då kan man inte utgå från att resultatet av undersökningen stämmer i förhållande till det 

som faktiskt skall utredas. En så neutral modell som möjligt har använts till 

animationsklippen på grund av att fokus skall ligga helt och hållet på kroppsspråket och inte 

på särskilda drag hos karaktären. Den neutrala modell som har använts till 

animationsklippen kallas för Max och är en förproducerad ”standardkaraktär” inom 

programvaran Autodesk Maya (2013) och denna karaktär är passande för just det här 

arbetet på grund av att den har kontroller för både ansikte och kropp. Animationsklippen 

består av både kropps- och ansiktsrörelser, då jag sett tydliga skillnader även i ansiktet i 

japanska animationer i jämförelse med amerikanska, både under analysen av filmerna och 

mmorpg-spelen.  

Varje rörelse har producerats två gånger, en i japansk anda och en i amerikansk anda. På 

grund av de skillnader som upptäcktes i förstudien har rörelser som är lätta att känna igen 

valts, så som hälsningar, gång, spring och dans. Det program som använts är Autodesk 

Maya (2013). Animationsklippen gestaltar rörelser från både manliga och kvinnliga 

karaktärer, då de har en tendens att använda kroppen på olika sätt då de rör sig på grund av 

skillnader i form av kroppsliga former, storlek och styrka. Disneys 12 animationsprinciper 

har använts i klippen där kroppsspråket är influerade av amerikansk kultur för att det är en 

rörelseanalys som är skapad av den amerikanska filmstudion. Däremot har Labans 

rörelseanalys använts till klippen där kroppsspråket är influerade av japansk kultur, 

eftersom det är en analys som är mer genreanonym och är passande för flertalet typer av 

människor och kulturer. Anledningen till att två olika rörelseanalyser valts är för att 

ytterligare särskilja de olika kulturerna då det gäller kroppsspråk. En tidsbudget har använts 

vid skapandet av animationsklippen för att undvika att ett animationsklipp får mer arbetstid 

än något annat. 12 timmar har spenderats på varje animationsklipp, d.v.s. en och en halv 

arbetsdag.  
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3.1.2 Undersökningsmetod 

Östbye (2004) beskriver bland annat två olika undersökningsmetoder i sin bok. Den ena är 

kvantitativ undersökning. Den undersökningen har inte använts till det här arbetet för att en 

kvantitativ undersökning är mer passande då man inte vill ha detaljerade svar och inte heller 

har några följdfrågor att ställa. Kvantitativ undersökning kallas passande nog även för en 

statistisk analys och det passar inte in med det här arbetets frågeställning. Den andra 

undersökningen som Östbye (2004) nämner är kvalitativ undersökning och den typen av 

undersökning, med semistrukturerade intervjuer har valts, för att få svar på mer djupgående 

frågor angående kulturella skillnader gällande kroppsspråk. En semistrukturerad kvalitativ 

intervju består av både öppna och slutna frågor (Östbye, 2003). Det har varit av betydelse att 

träffa varje person som skall vara med i undersökningen för att kunna ställa följdfrågor om 

så behövts. Under en kvalitativ intervju kan egna hypoteser och kunskapsmodeller prövas då 

intervjun redan har börjat. Då kan en klarare bild fås på hur informanten tänker kring 

kroppsspråk i allmänhet, vilket en del av vad detta arbete gått ut på och eftersom 

kroppsspråk är ett så pass brett ämne i sig skulle det inte finnas tillräckligt med tid med 

information om en kvantitativ intervju användes istället. Östbye (2004) menar att resultatet 

man får av den här typen av undersökning är baserat på insikter, reflektioner och 

värderingar som informanten bär på.  

För att komma åt detta spontana tankesätt hos informanten skapades ett frågeformulär med 

två avsnitt, varav första avsnittet fick informanten svara på under tiden hen tittade på 

animationsklippen och det andra avsnittet är en intervjuguide där enbart slutna frågor ställs. 

Frågeformulär 1, avsnitt 1, tillät informanten, på ett spontant och fritt sätt, beskriva tankar 

och reflektioner kring varje animationsklipp. Frågeformulär 1, avsnitt 2, har använts mer 

som ett stöd under intervjun med informanterna då de sett alla åtta animationsklipp och det 

handlade mer om att få fram en tydligare majoritet om sättet att tänka kring kroppsspråk 

över olika kulturer. Därför är frågorna i avsnitt 2 slutna, det vill säga att informanten kom att 

ha ett visst antal svarsalternativ att välja mellan, dessa frågor besvarades enbart med kryss. 

Anledningen till att en semistrukturerad intervju var den mest passande intervjuformen för 

detta arbete är för att då kunde jag på förhand kunna definiera ett tema som intervjun skall 

handla om och samtidigt fanns det rum för flexibilitet eftersom den här intervjuformen gör 

det möjligt att på ett naturligt sätt ställa följdfrågor som inte varit planerade i förväg (Östbye, 

2004). Då det inte bara var ett antagande som skulle besvaras huruvida det är sant eller 

falskt, utan även vad för slags skillnader informanten kunde se valdes en kvalitativ 

undersökningsmetoden till att ge mig svaren på det.  

Animationsklippen visades för åtta personer, som inte nödvändigtvis hade någon tidigare 

kunskap om varken kroppsspråk eller animering, och därefter intervjuades de individuellt. 

Animationsklippen visades för en person åt gången för att inte riskera att en diskussion tas 

upp informanterna emellan. Det krävdes så spontana och ärliga svar som möjligt under 

intervjuns gång. Varannan japansk animation och varannan amerikansk animation spelades 

upp. Ibland varierade det mellan vilken typ av kultur som visas först för att på så vis 

förhindra att ett mönster bland animationerna upptäcks. Varje gång två varianter av samma 

rörelse spelats upp fick informanten besvara frågor om de två animationsklippen från 

frågeformulär 1 avsnitt 1. Då alla åtta animationsklipp spelats upp och frågeformulär 1 

avsnitt 1 var klar fick varje informant besvara frågeformulär 1 avsnitt 2, där de fick gradera 

mellan ett och fem hur kulturspecifikt de tyckte att kroppsspråket var. 
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3.1.3 Urval av informanter 

Urvalet av informanter för undersökningen var ett bekvämlighetsurval med snöbollseffekt 

(Östbye, 2004). Bekanta på internet blev tillfrågade att vara med i undersökningen, vilket 

därefter resulterade i att de frågade sina bekanta att delta, vilket däremed resulterade i en 

snöbollseffekt. På grund av att de flesta av informanterna ”hittades” på internet resulterade 

det i att länderna som informanterna kommer från varierar. Två kvinnor och sex män ingick 

i undersökningen, i åldrarna 18 till 50 år. Den stora skillnaden på ålder, informanterna 

emellan, var ett medvetet val då jag ville ha en så bred aspekt som möjligt på arbetets 

frågeställning. Majoriteten av informanterna har stor erfarenhet av att spela en stor variation 

av dataspel, samtidigt som vissa hade liten till ingen erfarenhet av att spela japanska 

mmorpg-spel. Detta var ytterligare ett medvetet val då jag ville undersöka om informanterna 

analyserade de animerade kroppsspråken på olika sätt beroende på hur liten eller stor 

erfarenhet de har av dataspel.  

 I undersökningen ingick, som redan nämnt, mer än hälften fler män än kvinnor och därför 

kunde det omöjligt dras någon slutsats på huruvida män och kvinnor tänker olika då det 

handlar om att analysera animerat kroppsspråk från två olika animationskulturer. Dock 

representerar antalet män och kvinnor i undersökningen den mansdominerade virtuella 

världen, där informanterna”hittades” och därav valet att inkludera informanternas kön. 

Diane Carr (2008) skriver om just kvinnor och spelande, att det länge funnits ett intresse att 

locka fler kvinnor till spelvärlden, där männen alltid varit en majoritet. 
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4 Genomförande 

Arbetet bygger på antagandet att det finns tydliga skillnader på kroppsspråk beroende på om 

den animerade filmen är skapad för japansk publik eller amerikansk publik och detta har 

således undersökts genom analyser av Ghibli- samt Disney-filmer. Analyserna har utförts i 

samband med en förstudie inför arbetets praktiska moment. Förstudien består av två delar. 

Första delen är analys av kroppsspråket hos karaktärer i Ghibli- samt Disney-filmer för att 

testa antagandet. Andra delen består av analys av kroppsspråket hos karaktärer i japanska 

samt amerikanska mmorpg-spel. 

4.1 Analys av Ghibli- samt Disneyfilmer 

Den första delen av förstudien består av analys av Ghibli- samt Disney-filmer för att jämföra 

kroppsspråket på huvudkaraktärerna sinsemellan och därefter dra slutsatser kring huruvida 

det finns skillnader eller inte. De filmer som analyserats är: 

Filmtitel – produktionsbolag (år) 

 Sen to Chihiro no kamikakushi - Ghibli (2001)  

 Tonari no Totoro - Ghibli (1988) 

 

 Beauty and the Beast – Walt Disney (1991)  

 Cinderella – Walt Disney (1950) 

 

 De fyra filmerna valdes på grund av att de innehåller ett tydligt kroppsspråk hos både 

manliga och kvinnliga karaktärer, utifrån egna tidigare observationer. Därigenom blev det 

antagandet en del av analysen, det vill säga att kroppsspråken skiljer sig en aning beroende 

på om karaktären är manlig eller kvinnlig. Det var i analysarbetet viktigt att utesluta hur de 

grafiska stilarna skiljer sig åt då det finns en viss risk att man låter sig påverkas av saker som 

miljöer och olika färgpaletter och stilar och det kan ändra resultatet av analysen. Därför har 

analysen en strikt fokus på karaktärernas kroppsspråk. 

Det finns många intressanta kroppsspråks-detaljer som skiljer de två animations-kulturerna 

åt. De små detaljerna beskrivs som en start för den här analysen. 

 Rädsla är något huvudkaraktärerna visar på olika sätt kulturerna emellan. Då 

Chihiro i Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) blir rädd när hennes föräldrar 

förvandlats till grisar syns det tydligt att hon ryser genom hela kroppen på så vis att 

varje muskel i kroppen rycker till. Detta sätt att visa rädsla används även i filmen 

Tonari no Totoro (1988) då Satsuki och Mei för första gången stöter på de små 

dammdjuren som bor i väggarna till deras hus. Däremot då Belle i Beauty and the 

Beast (1991) blir rädd, då hon stöter på odjuret i källaren där hennes pappa är inlåst, 

visar hon istället det med öppen mun, stora ögon och höjda ögonbryn. Generellt sett 

finns det mer rörelse genom hela kroppen hos karaktärerna i filmerna skapat av 

Ghibli än hos karaktärer i Disneyfilmerna då det kommer till att illustrera rädsla.  

 Ilska är ytterligare en känsla som verkar skilja sig åt, kulturerna emellan. I Sen to 

Chihiro no Kamikakushi (2001) visar Chihiros mentor ilska genom att puta med 

munnen och höja ögonbrynen, samt gå med armarna brett ut, med huvudet högt. 

Odjuret i Beauty and the Beast (1991) visar däremot ilska genom att göra ögonen 
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mindre, visa tänderna och dra tillbaka huvudet mot kroppen, det vill säga förkorta 

halsen en aning. Yubaba i Sen to Chihiro no Kamikakushi (2001) visar ilska genom 

att höja ögonbrynen, öppna munnen och göra ögonen större. Det vill säga det liknar 

sättet Chihiros mentor visar ilska. Kungen i Cinderella (1950) visar däremot ilska, på 

liknande sätt som Odjuret, genom att göra ögonen mindre och visa tänderna. 

 Bestämdhet är något som Ghiblis båda filmer tenderar att visa på samma sätt. Det 

syns tydligt då Chihiro i Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) och även Mei i Tonari 

no Totoro (1988) bestämt har gjort ett val i berättelsens gång genom att nicka lätt 

med huvudet och samtidigt knyta händerna hårt. Denna typ av kroppsspråk 

förekommer inte i Disneys Beauty and the Beast (1991) och Cinderella (1950), där 

visar de mer genom ansiktsuttryck att de är bestämda och motiverade. 

Ytterligare något som skiljer filmerna och kulturerna åt då det gäller kroppsspråk är;  

 Springanimationerna; Då Belle i Beauty and the beast (1991) springer är det 

mest benen som rör sig, resten av kroppen har endast små hintar av rörelser, 

även Cinderella i Cinderella (1950) tenderar att springa på liknande sätt. Haku 

från Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) tenderar att hålla armarna en aning 

bakom kroppen då han springer samtidigt som kroppen är framåtlutad. Han rör 

även mer på resten av kroppen än vad Belle gör. Det finns mer harmoni mellan 

varje kroppsdel hos Haku än hos Belle. Varje kroppsdel följer tydligare med 

varandra, samtidigt som Haku rör sig på ett mer individuellt sätt än Belle. Mei 

från Tonari no Totoro (1988) springer även hon med armarna något bakom 

bakom sig då hon springer, på liknande sätt som Haku. Ghibli tenderar att ge sina 

karaktärer tydliga skillnader på personligheter genom att ge de personliga 

kroppsrörelser, samtidigt som alla karaktärer följer samma grunder i form av 

kroppsspråk. Disneys karaktärer har kroppsspråk som liknar mer varandra än 

vad de gör hos Ghiblis karaktärer. I bilderna nedan kan man se skillnaden mellan 

hur Haku springer och hur Belle springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 & 4 Sen to Chihiro no Kamikakushi (2001) & Beauty & the beast (1991) 

 Gånganimationerna skiljer även de sig åt kulturerna emellan, de humanoida 

karaktärerna i Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) går vanligtvis med väldigt 

rak rygg, raka armar och raka ben då de går och de brukar även ha knutna 

händer. Detta gör tillräckligt många karaktärer i den filmen för att ett mönster 

ska kunna noteras. I Disneys Cinderella (1950) går de flesta karaktärer även de 

med rak rygg och raka ben, men de går oftast med böjda armar, som rör sig efter 

varandra längs kroppen. Karaktärerna i Ghiblis film känns mer stela och 

allvarliga då de går i jämförelse med Disneys karaktärer, som vanligtvis går mer 
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avslappnat. De specifika rörelserna i armarna påverkar intrycket man får av 

karaktären. 

 Hälsningsanimationer: Ytterligare något som skiljer sig åt mellan Disney och 

Ghibli, kulturerna emellan, är sättet karaktärerna hälsar på varandra. Satsuki i 

Tonari no Totoro (1988) hälsar på sin nya granne genom att böja överkroppen 

framåt, med nerböjt huvud och händerna ihop. Då storhertigen knackar på 

kungens dörr i Cinderella (1950) skakar de hand och har en mer närgången 

hälsning.  

 Hoppanimationer: Hoppanimationerna skiljer sig åt i Disneys Cinderella 

(1950) och Tonari no Totoro (1988). Då Satsuki och Mei hoppar av glädje i filmen 

Tonari no Totoro (1988) lyfter de både armar, ben och fötter upp i luften. Man 

kan säga att de hoppar uppåt med hela kroppen och inte bara med benen, 

samtidigt som då kungen hoppar i sin säng i Cinderella (1950) så ser man mest 

rörelser i nedre halvan av kroppen, det förekommer inte lika mycket rörelser i 

armarna och huvudet som hos Mei och Satsuki. Kungen böjer inte heller sina ben 

upp mot huvudet då han hoppar, som både Mei och Satsuki gör. 

4.1.1 Sammanfattning av analys av Ghibli- samt Disneyfilmerna 
Sammanfattningsvis upplevs de humanoida karaktärerna i Ghiblis filmer mer som 

marionettdockor, med överdrivna rörelser i allt de gör, samtidigt som Disneys humanoida 

karaktärer upplevs mer ”naturliga” och vardagliga i sina rörelser. Ghiblis karaktärer rör sig 

på ett mer överdrivet och påhittat sätt, karaktärerna passar mycket väl in i den fantasivärld 

som Miyazaki skapat för dem, samtidigt som Disneys karaktärer, i min mening, rör sig mer 

realistiskt och verklighetstroget. Trots detta känns Ghiblis filmer mer passande för vuxen 

publik än vad Disneys filmer gör och detta kan bero på att Miyazaki mer för att varje 

karaktär i hans filmer skall ha ett unikt kroppsspråk, som passar just den karaktärens 

personlighet. Trots att Ghiblis karaktärer har ett mer överdrivet kroppsspråk, i jämförelse 

med Disneys karaktärer, känns de mer realistiska på grund av att i verkliga livet finns det 

inte en enda individ som helt och hållet delar samma kroppsspråk som någon annan. Goman 

(2008) menar att vår personlighet, bakgrund, kultur och omgivning formar vårt 

kroppsspråk.  

Goman (2008) skriver att Japan är ett av de länder han kallar för ickeberöringskulturer och 

detta lyser igenom i Ghiblis filmer då de jämförs med Disneys filmer. Disneys karaktärer 

tenderar att ha en högre frekvens av beröring i jämförelse med Ghiblis karaktärer. 

Det är liten skillnad på kroppsspråk mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna i båda 

Disneyfilmerna. I Ghiblifilmerna är det svårare att avgöra hur lika eller olika kroppsspråken 

mellan könen är på grund av att i princip varje karaktär har fått sina egna specifika och 

överdrivna personlighetsdrag, dock delar varje karaktär samma grund gällande kroppsspråk. 

Denna analys av rörelser i film stödjer mitt antagande att det finns tydliga skillnader på 

kroppsspråk beroende på om den animerade filmen är skapad för japansk eller amerikansk 

publik, åtminstone i de fyra filmer som användes för den här analysen. 
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4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt 

Andra delen av förstudien består av analys av japanska samt amerikanska mmorpg-spel, där 

möjliga skillnader mellan kroppsspråksanimation analyserats. Spelen som valts för analysen 

är: 

Speltitel – produktionsbolag (år) 

 Blade Chronicle: Samurai online – DWANGO Co., Ltd. (2009) 

 Uncharted Waters Online - KOEI (2005)  

 Eclipse of Eden - Gameson (2013)  

 

 The Lord of the Rings Online - Turbine (2007) 

 Second Life - Linden Lab (2003) 

 World of Warcraft - Blizzard (2004) 

Anledningen till att just dessa spel valdes för att analysen skulle få en blandning av omtalade 

och populära spel samt mer okända spel. Här gäller samma som för filmanalysen, fokus 

ligger inte på miljön eller karaktärernas utseende, endast kroppsspråket har 

uppmärksammats för att få en så rättvis undersökning som möjligt gällande kroppsspråk 

mellan de amerikanska samt japanska kulturerna. 

 Springanimationerna: Både japanska Samurai online (2009) och Eclipse of Eden 

(2013) har likadana springanimationer och de liknar de animationer som 

uppmärksammades i Ghiblis filmer från den tidigare rubriken 4.1 Analys av Ghibli- 

samt Disneyfilmer. Karaktärerna springer med kroppen framåtlutad med armarna 

utsträckta långt bakom kroppen. Det finns dock en viss skillnad på 

springanimationen hos karaktärerna i Uncharted Waters Online (2005), där springer 

karaktärerna med armarna något böjda utåt från kroppen istället. I amerikanska 

spelen The Lord of the Rings Online (2007), Second life (2003) och World of 

Warcraft (2004) springer karaktärerna däremot med armarna böjda längs sidan av 

kroppen, precis som karaktärerna i Disneys filmer gör, under den tidigare nämnda 

rubriken, med en mer blygsam serie av rörelser i jämförelse med de japanska 

karaktärerna. Bilderna nedan visar de japanska karaktärernas sätt att springa i 

Eclipse of Eden (2013) i jämnförelse med karaktärerna i World of Warcraft (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 & 6 Eclipse of Eden (2013) & World of Warcraft (2004) 
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 Gånganimationerna: Karaktärerna i amerikanska spelen The Lord of the Rings 

Online (2007), Second life (2003) och World of Warcraft (2004) har liknande 

gånganimationer som de som diskuterades i Disneys filmer under rubriken ”4.1 

Analys av Ghibli- samt Disneyfilmer”, där karaktärerna går med rak rygg och raka 

ben och med något böjda armar, som rör sig efter varandra längs kroppen, de har 

relativt lite rörelse genom hela kroppen. I japanska spelen Uncharted Waters Online 

(2005) och Eclipse of Eden (2013) liknar karaktärernas gånganimationer de som 

uppmärksammades i Ghiblis filmer, med rak rygg, raka armar och huvudet högt. 

 Slaganimationerna: Något som tydligt skiljer sig åt i spelen är hur karaktärerna 

slåss. I de tre japanska mmorpg-spelen slåss karaktärerna med framåtlutad kropp, 

hastiga rörelser och då de slåss med ett svärd, yxa eller dylikt är varje hugg definierat 

med kinetiska linjer, på samma sätt som Cohn (2007) berättar om hur japanska 

mangaförfattare använder sig av kinetiska linjer för att visa ett objekt i rörelse där 

linjer strömmar bakom det. Resultatet är det samma i manga som i spel; 

läsaren/spelaren får en mer inlevande upplevelse av hur snabbt objektet faktiskt rör 

sig, det känns som att de själva rör sig i samma hastighet som objektet. I de 

amerikanska spelen är karaktärerna mer upprätta då de slåss och de saknar helt 

dessa kinetiska linjer för att påvisa hastighet och rörelse. 

 Idle-animationerna10: Denna rörelse förekommer inte i film, dock är den en viktig 

rörelse då det gäller spel och därför är den med som en del av undersökningen. 

Karaktärerna i japanska Eclipse of Eden (2013) och Blade Chronicle: Samurai online 

(2009) har liknande idles, där benen är brett isär och armarna är raka, ena benet är 

även längre fram än det andra. I japanska Uncharted Waters Online (2005) står 

karaktärerna med benen mer ihop, med armarna raka, lutade utåt från kroppen. I 

amerikanska World of Warcraft (2004) har alla raser (raser väljs beroende på vad 

för slags hjälte som önskas spela) liknande idles, där ryggen är något mer böjd än hos 

de japanska idle positionerna, något böjda armar och benen tätt ihop. Nämnvärt är 

dock att rasen ”Pandaren”, som  ska föreställa vara av asiatiskt ursprung p.g.a. att det 

är en panda, står med rakare rygg och med ett ben framför det andra. I både Second 

Life (2003) och World of Warcraft (2004) står dem kvinnliga karaktärerna med mer 

vikt på ena benet än det andra, vilket gör att höften sticker ut mer på ena sidan. 

Karaktärerna i Second Life (2003) och Lord of the Ring Online (2007) har för övrigt 

liknande idles som karaktärerna i World of Warcraft (2004). 

 Hoppanimationerna: Karaktärerna i japanska Eclipse of Eden (2013) och Blade 

Chronicle: Samurai online (2009) har liknande hoppanimationer, de hoppar med 

liknande stil som karaktärerna gör i japanska filmen Tonari no Totoro (1988), som 

tidigare nämnts under rubriken ”4.1 Analys av Ghibli- samt Disneyfilmer”, nämligen 

med hela kroppen, inklusive armar, ben och huvud upp i luften. Karaktärerna i de 

japanska spelen är dock väldigt stela då de hoppar, de intar sin hopp-pose, med ett 

ben lite högre än det andra och med en arm lite högre än den andra och sedan håller 

de posen tills de landar igen. I amerikanska The Lord of the Rings Online (2007), 

Second life (2003) och World of Warcraft (2004) delar karaktärerna stilen att 

hoppa. Rasen människa i World of Warcraft (2004) och samtliga karaktärer i de 

andra två spelen hoppar med något böjda ben och något böjda armar och de får en 

visuellt tydlig studs i landningen. 
                                                        
10 En Idle animation är en avvaktande loopad rörelse. En engelsk översättning används då detta 

uttryck oftast används även vid svenskt tal. 



 23 

4.2.1 Sammanfattning av analys av japanska samt amerikanska 

spelanimationer 

Sammanfattningsvis har de japanska karaktärerna, liksom karaktärerna i Ghiblis filmer, som 

tidigare nämnts, mer överdrivna rörelser. Alla rörelser skall vara ”stora” och påkostade, det 

vill säga att de har tagit ett steg längre än det som definierar ”Exaggeration” från Disneys 12 

animeringsprinciper. Det som skiljer de japanska karaktärerna i filmerna med de japanska 

karaktärerna i spelen är att det finns ingen direkt tydlig personlighet som skiner igenom 

kroppsspråket hos karaktärerna i spelen. I de amerikanska spelen rör sig karaktärerna mer 

vanligt och realistiskt. Det som dock skiljer de amerikanska karaktärerna åt i film och spel är 

att det, till skillnad från de japanska karaktärerna i spelen, finns en tydlig personlighet som 

lyser igenom karaktärernas kroppsspråk, speciellt i spelet World of Warcraft (2004) där det 

finns många olika så kallade raser att välja mellan. Ytterligare något nämnbart är att, till 

skillnad från karaktärernas kroppsspråk i filmerna, är det en tydlig skillnad på 

kroppsspråken mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna i spelen. De manliga 

karaktärerna är relativt stela och ”stora” i sina rörelser, samtidigt som de kvinnliga 

karaktärerna har en mer mjuk och harmonisk rörelse. Ytterligare en skillnad mellan filmerna 

och spelen är att det förekommer få ansiktsuttryck i spelen, både i de japanska och 

amerikanska. Spelkaraktären förmedlar känsloläge genom kroppen istället för ansiktet. 

Analysen visar på ett samband mellan film- och spelanimation, samtidigt som det visar vissa 

skillnader. 

4.3 Det praktiska arbetet 

4.3.1 Valda rörelser 
Fyra olika kroppsspråksanimationer som är influerade av japansk, samt fyra animationer 

som visar samma rörelser, men som är influerade av amerikansk kultur, skall skapas för 

detta arbete. 

 Springanimation, en med japanskt influerat kroppsspråk och en med amerikanskt. 

 Gånganimation, en med japanskt influerat kroppsspråk och en med amerikanskt. 

 Hoppanimation, en med japanskt influerat kroppsspråk och en med amerikanskt. 

 Idle-animation, en med japanskt influerat kroppsspråk och en med amerikanskt. 

I förstudien undersöktes även andra aspekter inom animation och dessa har nyttjats i 

samband med skapandet av de fyra animationer som står i texten ovan. Att analysera fler 

rörelser än de som finns med i det praktiska arbetet har gynnat arbetsprocessen då nyfunna 

kunskaper har nyttjats i animeringsprocessen gällande de fyra slutgiltliga rörelserna. 

Animationerna bygger på analysen av mmorpg-spel, se kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-

spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt”. 

Dessa animationer valdes på grund av att det är rörelser som skiljer sig tydligt åt i både 

animerad film och spel, kulturerna emellan. Det är dessutom rörelser som de flesta 

människor har lätt att känna igen då det är rörelser som utförs dagligen och/eller ses 

dagligen, antingen på TV eller i verkliga livet. Valet av dessa fyra igenkännliga rörelser har 

underlättat intervju-processen och det har gett ett tydligt resultat av tankar och åsikter. 

Målet har varit  att fokuset, under undersökningen, inte ska ligga på vad det är för slags 
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rörelser, utan om det finns någon tydlig och/eller otydlig skillnad på variationen av en 

rörelse.  

De fyra animationer, som är influerade av typiskt amerikanskt kroppsspråk, har Disneys tolv 

animeringsprinciper som grund, samtidigt som Labans rörelseanalys har använts för de fyra 

animationer som är influerade av typiskt japanskt kroppsspråk på grund av den 

rörelseanalysens mer neutrala utgångsläge. Alla animationer med samma slags rörelse är 

lika långa, så att de kunde spelas upp samtidigt bredvid varandra. Anledningen till att 

animationerna med samma rörelser skulle kunna spelas upp samtidigt var för att 

informanten lätt skulle kunna upptäcka likheter och skillnader. För att alla animationer skall 

hålla samma standard har samma mängd tid spenderats på varje animationsklipp. Varje 

animationsklipp gjordes klart på tolv timmar, d.v.s. en och en halv arbetsdag. 

Den första rörelsen som animerades var springanimationen. Animationen visas snett 

framifrån. Springanimationen har inspirerats av en manlig karaktär då jag, under min 

undersökning, fann mer tydliga skillnader i den rörelsen hos de manliga karaktärerna än hos 

de kvinnliga. 

Den andra rörelsen som animerades var gånganimationen, där informanten, även där,  fick 

se karaktären snett framifrån, för att få en så tydlig bild av rörelsen som möjligt. 

Gånganimationen har inspirerats av en kvinnlig karaktär. 

Den tredje rörelsen som animerades var hoppanimationen, där informanten fick se 

karaktären snett framifrån. Hoppanimationen inspirerades av en manlig karaktär. 

Den fjärde rörelsen som animerades är idleanimationen, där informanten fick se karaktären 

snett framifrån. Idleanimationen inspirerades av en kvinnlig karaktär. 

4.3.2 Program och arbetssätt 
De åtta animationerna har skapats genom handanimation med hjälp av programvaran  

Autodesk Maya (2013).  

Något att ta ställning till, inför skapandet av animationerna, var att välja mellan Straight-

ahead- och Pose-to-pose-metoden. Straight-ahead-metoden innebär att en animation 

skapas från början till slut och Pose-to-pose-metoden innebär att viktiga nyckelposer 

placeras ut på tidslinjen och därefter arbetar man med att koppla samman dessa nyckelposer 

till en flytande och jämn rörelse. I detta arbete valdes Pose-to-pose-metoden då jag av egen 

erfarenhet har märkt att det är lättast att skapa unika personligheter till de animerade 

karaktärerna då man använder sig av denna metod, vilket är viktigt då rörelserna inspireras 

av antingen en manlig karaktär eller av en kvinnlig karaktär. 

4.3.3 Vald karaktär för animationer 
Nästa steg i arbetet var att välja om det skulle användas en egenmodellerad karaktär eller en 

förproducerad karaktär till animationerna. Den huvudsakliga orsaken till att en 

förproducerad karaktär valdes till det här arbetet är tanken att det gynnar undersökningen 

att ha en så neutral karaktär som möjligt av anledningen att fokus skall ligga helt och hållet 

på kroppsspråket och inte på särskilda drag hos karaktären. Hade en egen karaktär skapats 

hade det funnits en risk att den personliga stilen hade lyst igenom för mycket i karaktären 

och det är nödvändigt att undvika så många distraktioner som möjligt. Tidigare studier har 

visat att olika typer av detaljerade karaktärer, då det kommer till animering, kan göra att 



 25 

resultatet blir svårare att läsa av och informanten/informanterna kan ha svårt att se förbi de 

fysiska attributen och fokuserar därmed mer på utseendet än på själva rörelsen (McDonnell, 

Jörg, McHugh & Newell, 2009). Den karaktär som valdes till animationsklippen kallas för 

Max och är en förproducerad ”standardkaraktär” inom programvaran Autodesk Maya 

(2013). Man ser tydligt att Max är en manlig karaktär på grund av att ansiktet är relativt 

detaljerat och även på grund av att hans kroppsform inte har några kvinnliga former. Det 

finns förproducerade karaktärer som är mer neutrala än Max, men till det här arbetet 

behövdes en karaktär med väl utförda ansikts-, hand- och fotkontroller för att kunna skapa 

ett helhetsintryck i animationerna, figuren skulle inte enbart röra kroppen, utan även 

ansiktet, tårna och fingrarna då de är viktiga delar då det handlar om att tolka en individs 

kroppsspråk. 

4.4 Det producerade materialet 

4.4.1 Genomförandet av amerikanskt inspirerade handanimationer 

Disneys 12 animeringsprinciper ligger som grund för de handanimationer som är 

inspirerade av animerat amerikanskt kroppsspråk. 

Springanimationen 

Ett flertal av Disneys 12 animeringsprinciper var väsentliga då springrörelsen animerades, så 

som: 

 Arcs - För att skapa rörelser som upplevs som naturliga och inte ansträngande och 

tillgjorda är det nödvändigt att använda sig av animeringsprincipen Arcs. En 

animation kan upplevas som hackig och onaturlig om man inte strävar efter 

bågliknande rörelser istället för linjära. I verkliga livet har vi alla människor starka 

personligheter i våra rörelser och för att en animation skall upplevas på samma sätt 

och inte som en marionettdocka, med plötsliga rörelser som bestäms av någon som 

drar i snören fastspända på karaktären, så är mjuka och ”naturliga” rörelser något 

som eftersträvats i skapandet av springanimationen. Denna animeringsprincip har 

varit viktig på så vis att en linjär och hackig rörelse lätt kan distrahera och detta var 

viktigt att undvika då tanken är att fokus enbart skall ligga på kulturella skillnader i 

kroppsspråk och inte på hackiga rörelser. Arcs nyttjades främst i animerandet av 

hand- och fotrörelserna. Det finns inget som kan rädda en springanimation om 

benrörelserna är hackiga och stela (Johnston & Thomas, 1995). 

 Exaggeration - Yttterligare en animeringsprincip som är ett faktum för att uppnå 

trovärdigt naturliga rörelser, enligt Johnston & Thomas (1995), är Exaggeration. En 

hel del rörelser som animeras blir näst intill osynliga om man inte strävar efter att 

överdriva dem. Det spelar ingen roll hur mycket detaljarbete som läggs ner på en 

animation om om inte varje rörelse blir något överdriven, annars går all den tid som 

lagts ner på animationen till intet och animationen får då inte den uppskattning som 

den kanske förtjänar. Exaggeration har använts till springanimationen då denna 

rörelse kräver mycket detaljarbete i form av arm-, hand-, ben- och fotrörelser och 

genom exaggeration kan detta synas. 

 Follow through and overlapping action – Enligt Johnston & Thomas (1995) är 

nyckeln till att uppnå ett bra flyt i animationen animeringsprinciperna Follow 

through and overlapping action. Follow through innebär att separata delar av 
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kroppen kommer att forsätta röra sig efter att karaktären har nått sin slutpose. 

Overlapping action går ut på att inte alla delar av kroppen håller en och samma 

hastighet. Dessa två principer har varit viktiga för springanimationen, då en karaktär 

vars armar, ben, torso och huvud rör sig precis samtidigt upplevs som livlös. Med 

dessa animeringsprinciper som grund kunde en mer livlig och sömlös animation 

skapas. 

 Timing - Då alla poserna för springanimationen var klara började arbetet av timing 

på rörelsen. Johnston & Thomas (1995) menar att en eller två bildrutor kan vara 

skillnaden mellan en för snabb och för långsam rörelse. Fler bilder mellan poser 

saktar ner och mjukar upp rörelsen, samtidigt som färre bilder mellan poser gör 

rörelsen snabbare. Med hjälp av denna animeringsprincip kunde hastigheten på 

rörelserna varieras och genom nyttjandet av snabba och mindre snabba rörelser  fick 

springanimationen mer liv och ett mer realistiskt uttryck. 

Bilden nedan visar en av springanimationens poser där man kan se hur armarna rör sig efter 

varandra och hur karaktärens vänstra arm är framför kroppen då karaktärens högra ben är 

framför kroppen. 

 
 

Figur 7 amerikanskt inspirerad springanimation, Autodesk Maya (2013) 
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Gånganimationen 

Denna rörelse liknar springanimationen då det kommer till animeringsprocessen och därför 

delar dessa två rörelserna ett flertal viktiga punkter från Disneys 12 animeringsprinciper så 

som: 

 Arcs - På grund av animationens tydliga arm- och benrörelser är det viktigt att 

sträva, även för den här animationen, efter att ge karaktären och animationen så 

bågliknande rörelser som möjligt 

 Follow through and overlapping action - Beatty (2010) menar att en mer 

asymmetrisk animation ser mer realistisk ut än en helt symetrisk animation. Därför 

användes denna princip även för gånganimationen där armar och ben fick en aning 

fördröjning efter varandra och därmed rör sig armarna och benen inte precis 

samtidigt. Trots att detta inte tydligt kan ses gjorde det synbar skillnad då denna 

princip nyttjades för animationen. 

 Timing - Denna princip nyttjades inte till samma grad som i springanimationen, 

dock var Timing en viktig animeringsprincip även för denna animation. Timing för 

armarnas och benens rörelser var viktigt på så vis att animationen skulle vara något 

asymmetrisk. Benen och armarna skulle, på grund av Follow through and 

overlapping action, röra sig efter varandra och inte samtidigt. 

Bilden nedan visar hur karaktärens högra arm är framför kroppen då karaktärerns vänstra 

ben är framför kroppen. 

 

Figur 8 amerikanskt inspirerad gånganimation, Autodesk Maya (2013) 
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Hoppanimationen 

Till denna rörelse nyttjades samma animeringsprinciper som för springanimationen, dock 

inte på samma sätt på alla punkter. De främsta animeringsprinciper som låg som grund för 

denna animering är: 

 Arcs - Denna animering innefattar tydliga arm- och benrörelser både innan, under 

och efter själv hoppet. Bågliknande rörelser behövdes för att få en så realistisk 

animation som möjligt. Även kroppen, specifikt överkroppen, har bågliknande 

rörelser från början av hoppet till landningen. 

 Exagerration - Animationen innehåller flera olika hand-, kropp- och benrörelser 

och för att ge dessa individuella rörelser ett trovärdigt uttryck nyttjades 

animeringsprincipen Exagerration för att informanter skulle kunna se de detaljer 

som finns genom hela animationen. 

 Follow through and overlapping - Denna princip nyttjades för att hoppet inte 

skulle bli för symmetriskt. Benen och armarna rör sig med en till två bildrutors 

mellanrum för att skapa assymetri och därmed en mer trovärdig rörelse. 

 Timing - Hastigheten på rörelserna genom denna animation varierar på grund av att 

förberedelsen och avslutet av hoppet är i regel något långsammare än själva hoppet. 

Även väl uppe i luften har rörelsen givits en långsammare rörelse för att skapa mer 

trovärdighet. 

 Anticipation – Hoppanimationen består av tre moment; Förberedelse av hoppet 

(informanten kan se vad som är påväg att hända), själva hoppet och till sist följden 

och avslutet av hoppet. Denna princip var därmed en viktig princip att nyttja för 

denna rörelse och i kombination med Follow through, overlapping action och 

Timing kunde animationen och rörelsen få mer liv och ett mer trovärdigt uttryck. 

Bilden nedan visar den japanskt inspirerade hoppanimationen då karaktären befinner sig 

som högst upp i luften. 

 

Figur 9 amerikanskt inspirerad hoppanimation, Autodesk Maya (2013) 
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Idle-animationen 

Denna rörelse är annorlunda från gång-, hopp- och springanimationerna på så vis att den 

har rörelser som inte har lika starkt uttryck, utan innefattar mindre och ”lättare” rörelser, 

eftersom en idle- animation börja loopa då en karaktär i ett spel inte rör sig på viss utsatt tid. 

De två animeringsprinciper som främst nyttjades i skapandet av denna animation är: 

 Timing - Till denna animation var animeringsprincipen Timing en av de främsta. 

Med så pass ”lätta” och diskreta rörelser var det viktigt att få in Timing på alla 

kroppsdelar, inklusive fingrar och tunga. Samma gäller för denna animation som för 

gång- och springanimationen, nämligen att en eller två bildrutor kan vara skillnaden 

mellan en för snabb och en för långsam rörelse och i detta fallet kan en eller två 

bildrutor även vara skillnaden mellan att skapa ett misstolkat kroppsspråk och att bli 

helt förstådd i sin animering. 

 Anticipation – Denna animeringsprincip nyttjas då animationen består av en 

förberedelse, en händelse samt ett avslut. Anticipation ger åskådaren en ledtråd av 

vad som kommer ske härnäst. Förfarandet behöver dock inte alltid avslöja vad som 

kommer att hända, utan det kan ge åskådaren enbart en ledtråd om att något snart 

kommer att hända. Idle-animationen består av tre moment där kropp, armar och ben 

först vaggar fram och tillbaka (vilket är förberelsen), därefter lyfter karaktären på 

armen mot sitt ansikte, samtidigt som han gäspar (detta är själva händelsen) och 

slutligen tar karaktären ner armen till sidan igen, ler och vinklar höften något (detta 

är följden av händelsen/avslutet). 

Bilden nedan visar den amerikanskt inspirerade idle-animationen då karaktären befinner sig 

i mitten av animationscykeln. 

 

Figur 10 amerikanskt inspirerad idle-animation, Autodesk Maya (2013) 
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4.4.2 Ansiktsanimationer hos samtliga fyra amerikanskt influerade 

kroppsspråksanimationer 
 

Trots att det tidigare nämnts i kapitel ”4.2.1 Sammanfattning av analys av japanska samt 

amerikanska spel” att spelkaraktären förmedlar känsla mer genom kroppen än ansiktet har 

ett antal timmar lagts ner på att ge samtliga rörelser en bätte helhetsuppfattning med hjälp 

av ansiktsanimationer. Ett stelt ansikte, som aldrig blinkar eller rör någon muskel i ansiktet 

under hela animations-cykeln skulle innebära en distraktion för informanten/informanterna 

då de tittar på animationsklippen (Wang, Emmi & Faloutsos, 2007). I springanimationen 

öppnar och stänger karaktären munnen för att illustrera andning, samtidigt som ögonen 

blinkar och tittar åt sidorna och framåt. Animationen av munnen var nödvändig på grund av 

att bröstkorgen rör sig inåt och därefter utåt för att påvisa ansträngning, informanten får en 

tydligare känsla av hur snabbt karaktären springer med hjälp av kompletterande rörelser i 

ansiktet. I gånganimationen tittar karaktären runt och blinkar, samtidigt som karaktären 

även ler. Detta för att ge en känsla av ansträngninglös gång, på samma vis som karaktärerna 

i de amerikanska spelen i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt”. I hoppanimationen blinkar karaktären och tittar uppåt då han hoppar, samt 

visar tänderna då karaktären väl är uppe i luften, detta för att ge informanten/informanterna 

en tydligare uppfattning av ansträngningen som ligger bakom hoppet. I idle-animationen 

gäspar karaktären för att tydliggöra hur uttråkad karaktären är av att inte användas. Detta är 

inspirerat av idle-animationen hos den kvinnliga karaktären, rasen människa i World of 

Warcraft (2004), där hon gäspar då hon inte ”används” under en längre tid. 

 

4.4.3 Genomförandet av japanskt inspirerade handanimationer 

Labans rörelseanalys har använts till de handanimationer som är inspirerade av japanskt 

animerat kroppsspråk. För samtliga fyra animationer beskrivs nedan hur de fyra 

byggstenarna samt ansträngningskvalitéerna från Labans rörelseanalys användes. 

Springanimationen 

 Space - Denna byggsten går bland annat ut på att vi människor är kapabla att röra 

oss mer fritt jämfört med de flesta djur och att våra rörelser både kan vara direkta 

och även flexibla. Denna byggsten beskriver även att de mest flexibla rörelserna vi 

kan göra kräver att vi böjer och vrider på våra leder och att ju längre bort från 

kroppen våra lemmar rör sig, ju mindre flexibel blir kroppen. Springanimationen 

innefattar en rad olika ben-, arm- och kroppsrörelser där lemmarna både är nära och 

längre från kroppen och därför var denna byggsten viktig att titta på. Då ena benet är 

framför kroppen är motsatta armen nära kroppen och tvärtom. Kroppen i denna 

animering har därför en blandning av flexibla och direkta rörelser. Armarnas och 

händernas rörelser då man springer liknar lätta slag i luften och därför ligger 

ansträngningskvalitén Att snärta till som grund för animeringen av just armarna. 

Armarna i springanimationen har därför fexibla, plötsliga och lätta rörelser precis 

som Laban beskriver den ansträngningskvalitén att vara (Newlove & Dalby, 2003). 

Space handlar även hur vi människor använder vårt utrymme bland annat beroende 

på vår kroppsbyggnad och eftersom springanimationen är inspirerat av en manlig 

karaktär var detta viktigt att ha i åtanke. Höfterna och ryggen i springanimationen 
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har inte lika tydliga vridningar och rörelser som de hade haft om de istället hade varit 

inspirerat av en kvinnlig karaktär. 

 Time – Springanimationen innehåller både ihållande rörelser,  som kroppens sätt 

att vrida sig då vi springer och även plötsliga rörelser, som armarnas konstanta 

rörelser framåt i form av lätta boxningsslag. 

 Weight – Gravitationen är viktig att ha i åtanke speciellt för en springanimation där 

karaktären befinner sig i luften mellan varje springsteg. För att karaktären skall få ett 

så realistiskt uttryck som möjligt måste därför vikten och gravitationen has i åtanke 

vid animering av axlar, bröstkorg och överarmar exempelvis.  

 Flow – Denna byggsten handlar om hur fri en rörelse är. Flow kan beskrivas från 

helt bunden till en helt fri rörelse. Kroppens rörelser i en springanimation kan 

kopplas ihop med Labans ansträngningskvalité Att glida, som Laban beskriver som 

ihållande, lätt och direkt med bundet Flow. Kroppen i denna springanimation har 

därför en ihållane rörelser där axlar, midja, rygg och bröstkorg rör sig i cykler efter 

varandra, där de knappt ändrar utseende genom animationen, dessa kroppsdelar rör 

sig även lätt, med snabba rörelser, precis som Laban beskriver att de ska vara. Som 

skrivet ovan har armarnas rörelser liknande rörelser som ansträngningskvalitén Att 

snärta till och denna beskriver Laban är en rörelse med fritt flow, därför låter 

händerna och underarmarna resten av kroppen bestämma hur de ska röra sig 

beroende på vikt, hastighet och så vidare. Händerna och överarmarna följer helt 

enkelt ”bara med”. 

Bilden nedan visar den japanskt inspirerade springanimationen där karaktären har armarna 

utsträckta bakom kroppen med kroppen överdrivet framåtlutad. 

 

Figur 11 japanskt inspirerad springanimation, Autodesk Maya (2013) 
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Gånganimation 

 Space - I gånganimationen rör sig armarna närmare kroppen i jämnförelse med 

springanimation och därför blir kroppen, enligt Labans rörelseanalys, mer flexibel i 

sina rörelser. Med detta sagt visade analysen av gånganimationer i japanska 

mmorpg-spel, i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt”, att karaktärerna tenderar att ha rak rygg, raka armar och huvudet högt 

och därför var en balans tvungen att skapas där kroppen både är flexibel, men rak för 

att både följa analysen av spelkaraktärerna och Labans rörelseanalys. Eftersom 

gånganimationen är inspirerad av de kvinnliga karaktärernas sätt att röra sig i 

japanska mmorpg-spel så har höfterna och nedre delen av ryggen fått större 

vridningar och rörelser i jämnförelse med springanimationen. Karaktären i 

gånganimationen har även lägre och mindre axlar för att ytterligare påvisa kvinnligt 

kroppsspråk. 

 Time - Gånganimationen består i princip enbart av ihållande rörelser både i armar, 

händer, ben och kropp. 

 Weight - Karaktären i denna gånganimation skulle inte på något vis vara varken 

påverkad, yr eller ostadig på benen (se underrubriken Weight i kapitel 2.3.2 Labans 

rörelseanalys), utan det är en gångcykel under så kallade normala förhållanden där 

enbart vikten från själva kroppen spelar in i animeringen och inte några utomstående 

element. Eftersom gånganimationen är inspirerad av en kvinnlig karaktär  har denna 

animation lätta steg och flytande rörelser i armarna för att visa att det är en relativt 

lätt och liten individ som går (då jag, från min analys av japanska mmorpg-spel, 

enbart sett nätta kvinnliga karaktärer). 

 Flow - Gånganimationen har fria rörelser i armarna och händerna, samtidigt som 

kroppens och benens rörelser är relativt bundna. Som skrivet ovan om 

springanimationen så följer armarna och händerna med resten av kroppens rörelser 

och blir på så vis per automatik mer fria i sitt sätt att röra sig, samtidigt som de 

förstås påverkas av gravitationen. 

Bilden nedan visar den japanskt inspirerade gånganimationen där karaktärens högra arm är 

påväg att flytta sig framför kroppen, samtidigt som karaktärens vänstra ben är påväg att 

flytta sig framför kroppen. 

 

Figur 12 japanskt inspirerad gånganimation, Autodesk Maya (2013) 
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Hoppanimationen 

 Space - I denna animation är armar och ben både nära och långt ifrån kroppen. I 

förberedelse till hoppet kurar karaktären ihop sig och kroppen blir därför mer 

flexibel, med grova böjningar. Väl uppe i luften är däremot armar och ben längre 

ifrån kroppen och kroppen får då mer direkta rörelser, med andra ord, den blir 

rakare. Hoppanimationen är inspirerad av en manlig karaktär och har därför mer 

”hårda” och raka rörelser i händer och armar och karaktären tenderar även att ha 

mindre vridningar i sina höfter, på grund av den typiskt manliga 

kroppsbyggnaden vi ser hos karaktärer i mmorpg-spel. 

 Time - Hoppanimationen har ihållande rörelser fram till själva hoppet, rörelsen 

uppe i luften blir plötslig och sedan på vägen ner blir rörelserna åter igen 

ihållande. I kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt” beskrivs hoppanimationerna i de japanska mmorpg-spelen som 

något stela där armar och ben håller i princip samma position hela vägen ner till 

marken och detta har då implementerats i animationen, samtidigt som även 

Labans rörelseanalys följs där armarna fått något mer flexibla rörelser. 

 Weight - Gravitionen spelar en viktig roll i hoppanimationen. Precis som en 

studsande boll, dras kroppen ihop något då vi landar på marken igen efter ett 

hopp och detta finns därför med i hoppanimationen. Kroppen dras ut vid själva 

hoppet, samtidigt som den trycks ihop en aning vid själva landningen. 

 Flow - Hoppanimationen består av ett flertal fria rörelser där gravitationen får 

avgöra hur armar, ben och kropp rör sig, speciellt under själva landningen efter 

hoppet. 

Bilden nedan visar den japanskt inspirerade hoppanimationen då karaktären befinner sig 

som högst upp i luften. 

 

Figur 13 japanskt inspirerad hoppanimation, Autodesk Maya (2013) 
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Idle-animationen 

 Space - I idle-animationen är armar och ben nära kroppen under hela 

animationscykeln och kroppen har därför mer flexibla rörelser. Idle-animationen har 

liknande rörelser som Labans ansträngningskvalité Att flyta som beskrivs som 

flexibel, ihållande och lätt. Denna animation är inspirerad av en kvinnlig karaktär 

och har därför tydliga rörelser i höfterna, med nedsjunka axlar för att få dem att se 

mindre ut. Även händer och armar har fått ett mer ”kvinnligt” uttryck med ”mjuka” 

och ”lätta” rörelser för att påvisa karaktärens vikt.  

 Time - Denna animation har en flytande och ihållande rörelse utan plötsliga 

händelser eftersom den här typen av animationscykel enbart är till för att skapa 

någon form av rörelse då karaktären inte används av spelaren. 

 Weight – Vikt har inte varit direkt viktigt att tänka på under skapandet av denna 

animation då karaktären står stilla på samma ställen med diskreta, ihållande rörelser 

i kropp, armar och ben.  

 Flow - Animationen har likheter med ett löv i vinden som stillsamt skapar sina 

rörelser efter luftmotståndet och därför har denna animation nästintill helt fria 

rörelser. 

 De japanska ansiktsanimationerna skiljer sig en aning från de amerikanska på grund 

av de skillnader som uppmärksammades i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-

spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt”. 

Bilden nedan visar den japanskt inspirerade idle-animationen då karaktären befinner sig i 

mitten av animationscykeln. 

 

Figur 14 japanskt inspirerad idle-animation, Autodesk Maya (2013) 
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4.4.4 Ansiktsanimationer hos samtliga fyra japanskt influerade 

kroppsspråksanimationer 

Animationerna i de japanska mmorpg-spelen från analysen tenderade att ha ett mer 

överdrivet sätt att röra sig. Därmed blir ansiktsuttrycken något mer överdrvina för att 

animationscykeln skall få rätt helhetsintryck. Springanimationen är den bland de japanska 

animationerna, som har ett mer diskret ansiktsuttryck i jämförelse med den amerikanska. 

Detta på grund av att hastigheten på den animationen är menad att uppfattas som snabbare 

än den amerikanska springanimationen. Ögonen är halvt stängda för att undvika 

luftmotståndet som uppstår av den höga farten och munnen är hela tiden stängd för att 

indikera koncentrerad andning genom näsan. Den japanskt influerade gånganimationen 

skiljer sig lite från den amerikanskt influerade gånganimationen. Karaktären blinkar, tittar 

runt och rör något på ögonbrynen och munnen. Detta är på grund av att det är en standard-

gång, en händelselös gång. I hoppanimationen har ögonbrynen mer extrema rörelsemönster 

då de bland annat åker upp under själva hoppet. Ögonen tittar runt på ett utforskande vis 

och även denna animationscykel innehåller en blinkning. Idle-animationen är den 

animationscykel som är det mest överdrivna ansiktsuttrycken av alla åtta animationer som 

skapats. Ögonen blinkar på ett ”flirtande” sätt, samtidigt som ögonbrynen och munnen 

kompletterar den handlingen. Trots att Isbister (2006) menar att människor i Japan 

tenderar att kontrollera sina ansiktsuttryck, gester och rösttoner till en större grad än i 

Amerika visar tidigare analys i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt 

möter amerikanskt” att de japanska animationscyklerna i japanska mmorpg-spel tenderar 

att ha ett mer överdrivet uttryck i jämförelse med animationscykler från amerikanska 

mmorpg-spel, vilket är intressant 

4.4.5 Svagheter hos det producerade materialet 

Då det kommer till animation så finns det alltid något man kan arbeta vidare på. Det är svårt 

att känna sig helt nöjd och klar med en animation och det finns en risk att sitta för länge med 

specifika rörelser och till slut är animationen istället överarbetad och fel. Det var därför en 

tidsbudget gjordes för animationerna, för att alla animationer skulle nå samma nivå. Något 

som dock inte togs med i beräkningen var att vissa animationer kräver nästintill dubbelt så 

många timmar som andra. Exempelvis innehöll springanimationerna betydligt fler rörelser 

än idle-animationerna och nu i efterhand skulle det varit bättre att ta hänsyn till själva 

handlingen i varje specifik animation. Mer tid borde lagts ner på både spring- och 

gånganimationerna än idle- och hoppanimationerna. Tidsbudgeten hade fungerat bättre om 

de förstnämnda animationera hade fått dubbelt så många timmar som de sistnämnda. Ett 

tillägg till detta, gällande tidsbudgeten, är att Labans rörelseanalys, som användes till de fyra 

animationscyklerna med typiskt japanskt kroppsspråk, visade sig var svårare att fullt tyda än 

Disneys 12 animeringsprinciper, som användes till de fyra animationscyklerna med typiskt 

amerikanskt kroppsspråk. De fyra japanska animationerna tog därför längre tid att 

färdigställa än de amerikanska, då Labans rörelseanalys tog längre tid att implementera i 

själva animationerna. Det hade hjälpt om tidsbudgeten hade fördelats med hänsyn till 

användandet av de två olika ”animationsvägledningarna” och på så vis hade det funnits 

ytterligare balans i kvalitén mellan de åtta animationscyklerna. 
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4.4.6 Sammanfattning av arbetsprocessen 

Syftet med det här arbetet har varit att först analysera och jämföra animerade karaktärers 

kroppsspråk i japanska samt amerikanska mmorpg-spel för att se vilka olika budskap de 

förmedlar beroende på vilken kultur de kommer från. Med vägledning av analyserna 

skapades animationer med kroppsspråk från de båda kulturerna för att se om skillnader 

mellan kulturerna är så pass tydliga att informanten/informanterna kommer kunna planera 

in dem i rätt kultur. Åtta animationer skapades, fyra olika animationer med kroppsspråk 

som är influerade av japansk, samt fyra animationer som visar samma rörelser, men som är 

influerade av amerikansk animationkultur.  

Arbetsprocessen för animationerna delades upp i flera sektioner. Första delen av 

arbetsprocessen var en förstudie där kroppsspråk hos karaktärer i amerikanska Disneyfilmer 

samt japanska Ghiblifilmer analyserades. Då en tydlig skillnad märktes mellan de två olika 

animationskulturerna då det kom till deras sätt att förmedla kroppsspråk gjordes även en 

analys av japanska samt amerikanska mmorpg-spel. Det var fyra rörelser som utmärkte sig, 

tre av de från analysen av filmerna och samtliga fyra från analysen av spelen, nämligen; 

springanimation, gånganimation, hoppanimation och idle-animation. De tre förstnämnda 

valdes på grund av tydliga skillnader både hos filmerna och hos spelen, den sistnämnda 

”rörelsen” valdes på grund av dess förmåga att ge mer liv och realism till ett spel och därmed 

är en viktig, dock diskret, animationscykel. 

Efter förstudien skapades åtta animationscykler i programmet Autodesk Maya (2013) där  

den förproducerade karaktären Max användes till samtliga animationer. De fyra 

animationerna som inspirerades av typiskt amerikanskt kroppsspråk skapades med Disneys 

12 animeringsprinciper som grund. De tre mest använda animeringsprinciperna för 

skapandet av de fyra första animationscyklerna var Arcs, Follow through and overlapping 

action och Timing. De 12 animeringsprinciperna var till stor hjälp för skapandet av samtliga 

animationer, då de pekar ut detaljer man kan tänka på för att få ett så realistiskt uttryck som 

möjligt. 

De fyra animationerna som inspirerades av typiskt japanskt kroppsspråk skapades utifrån 

Labans rörelseanalys, med inriktning på Labans fyra byggstenar; Space, Time, Weight och 

Flow och de åtta ansträngningskvalitéer, som Laban ansåg vara de vanligaste rörelserna hos 

oss människor. Labans rörelseanalys användes för de japanska animationscyklerna på grund 

av att den är mer genreanonym i jämförelse med Disneys 12 animeringsprinciper och för att 

få en tydligare skillnad mellan de två kulturella kroppsspråken i arbetet kändes det relevant 

att använda två olika ”animationsvägledningar”.  
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5 Utvärdering 

5.1 Sammanställningar 

En undersökning med åtta personer har genomförts för att undersöka hur stor grad 

kulturella skillnader i kroppsspråksanimation hos karaktärer i mmorpg-spel kunde 

upptäckas och om det i så fall var möjligt för informanterna att dela in animationerna i 

japansk respektive amerikansk kultur. Det ingick två kvinnor och sex män i undersökningen, 

anledningen till att könen på informanterna nämns är att det visar på sätt och vis hur 

mansdominerad den virtuella världen är idag. Diane Carr (2008) skriver att det länge 

funnits ett intresse att locka fler kvinnor till spelvärlden, där männen alltid varit en majoritet 

och att det är många som vill ändra på detta, eller åtminstone jämna ut det lite bättre mellan 

könen. Informanterna var mellan åldrarna 18 till 50 år. Majoriteten av intervjuerna utfördes 

med hjälp av programvaran Skype (2014). Detta för att jag ville ha en så varierad grupp av 

informanter som möjligt och för att åstadkomma det intervjuades individer från olika 

länder, vilket innebär att det endast var möjligt att ha de intervjuerna via internet. 

Informanterna fick studera två animationsklipp åt gången där de fick se samma slags rörelse, 

den ena influerad av japansk kultur och den andra influerad av amerikansk kultur. Då varje 

animationsklipp med samma slags rörelse visats för informanten fick hen svara på frågor i 

två frågeformulär (se Appendix A samt B). De åtta individer som deltog i undersökningen 

innefattade personer med olika mycket erfarenhet när det gäller att spela dataspel och även 

med olika mycket erfarenhet när det gäller att spela japanska mmorpg-spel. En del hade 

aldrig spelat ett japanskt mmorpg-spel och dessutom aldrig sett en japanskt animerad film, 

samtidigt som andra hade erfarenhet av en rad olika filmer och spel från båda kulturerna. 

Resultaten från frågorna från båda frågeformulären redovisas med hjälp av stapeldiagram 

som visar hur informanten svarat. Det ansågs inte relevant att genomföra några statistiska 

beräkningar på grund av att urvalsgruppen enbart bestod av åtta personer. En statistisk 

beräkning med en sådan liten urvalsgrupp skulle inte ge en rättvis bild av hur personer runt 

om i världen tänker kring kroppsspråksanimation. Östbye (2003) menar att en kvalitativ 

undersökning går mer in på det individuella än på helheten eftersom det behandlar mer 

ingående frågor med oftast färre personer i jämförelse med en kvantitativ undersökning och 

därmed skulle en statistisk beräkning ge en felaktig bild på hur människor generellt tänker 

kring animerat kroppsspråk. 

Innan animationsklippen visades och frågorna till frågeformulär 1 avsnitt 1 ställdes blev 

informanterna instruerade att försöka koppla bort karaktärens utseende och istället enbart 

försöka fokusera på karaktärens kroppsspråk. Intervjuerna genomfördes individuellt, med 

ett intervjuobjekt åt gången, för att öka möjligheten att få så många varierande svar som 

möjligt. Dessutom visades även animationsklippen individuellt för varje informant, Östbye 

(2003) menar att på så vis förhindras påverkan av åsikter från övriga informanter. 

Frågeformulär 1 avsnitt 1 (se Appendix A) fick informanten i samband med att 

animationsklippen spelades upp. Informanterna fick även veta att de kunde titta på varje 

animationsklipp så länge de kände att det behövdes, de fick veta att kroppsspråket var viktigt 

att ta in i denna undersökning och att de kunde sluta titta på varje animationsklipp då de 

kände att de fått in ett helhetsintryck av karaktären och dess kroppsspråk. Detta ledde till att 

vissa informanter spenderade mer tid än andra på varje animationsklipp och att även vissa 

animationklipp behövde spelas upp längre än andra klipp för att kroppsspråket skulle sjunka 

in och ge en rättvis uppfattning hos informanten. Frågeformulär 1 avsnitt 1 innehöll så 
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kallade öppna frågor där informanten inte fick några specifika svarsalternativ, utan de gav 

mer en möjlighet till en öppen diskussion. Informanten blev inte tillfrågad att skriva ner sina 

svar på blanketten, utan frågeformuläret gavs enbart för att informanten skulle kunna tänka 

igenom sina tankar kring de specifika frågorna som gavs samtidigt som animationsklippen 

spelades upp. Då varje två animationsklipp spelats upp fick informanten svara på två frågor 

från frågeformuläret (se Appendix A). Inspelningsprogrammet Evaer (2014) användes under 

samtliga intervjuer som ägde rum på Skype (2014), vilket innefattade sex av åtta intervjuer. 

Eaver (2014) startades då informanten tittat på de två första animationsklippen med samma 

slags rörelse och hen började svara på de två första frågorna från frågeformulär 1 avsnitt 1. 

Informanterna fick berätta om de första likheter och skillnader som upptäcktes i 

kroppsspråket mellan varje animationsklipp som innnefattade samma slags rörelse och de 

fick även svara på om de ansåg att det var en man eller kvinna som utförde rörelsen. Eckles 

(2000) talar om specifika skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att förmedla 

kroppsspråk (se kapitel 2.1.1 Skillnader i kroppsspråk mellan män och kvinnor). Att känna 

igen kön enbart från individens i fråga sätt att röra sig känns relevant för den här studien då 

resultatet av analysen av karaktärer i mmorpg-spel (se kapitel ”4.2 analys av mmorpg-

spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt”) visar att det finns tydliga skillnader i 

kroppsspråk även mellan manliga och kvinnliga karaktärer. Detta var en intressant 

observation då det även gav kunskap om hur vissa rörelser, trots att de noggrant skapades 

med rörelser influerade av ett specifikt kön, var svårare att tyda gällande genus än andra och 

detta kan berott på att karaktären som användes hade tydliga manliga drag, trots att tanken 

var att ha en så neutral karaktär som möjligt. Yingliang Ma m.fl. (2006) har studerat 

åskådarens förmåga att känna igen kön enbart genom rörelse och Ma m. Fl. (2006) menar 

att enbart med hjälp av att studera rörelsemönster har vi människor en förmåga att känna 

igen om det är en man eller en kvinna vi studerar. Att detta fenomen inte stämde för alla åtta 

animationsklipp för den här undersökningen kan, förutom  de manliga dragen hos 

karaktären, även bero på att det fanns för stora brister i utförandet av animationerna.  

Animationsklippen visades, som nämnt i ovanstående text, två åt gången och 

animationsklipp 1A och 1B består av manligt inspirerade karaktärer som genomför varsin 

hoppcykel, den förstnämnda är influerad av amerikansk animationskultur och den 

sistnämnda är influerad av japansk animationskultur. Animationsklipp 2A och 2B består av 

kvinnligt inspirerade karaktärer som genomför varsin idle-cykel, den förstnämnda är 

inspirerad av amerikansk animationskultur och den sistnämnda är inspirerad av japansk 

animationskultur. Animationsklipp 3A och 3B består av manligt inspirerade karaktärer som 

genomför varsin springcykel, den förstnämnda är inspirerad av japansk animationskultur 

och den sistnämnda är inspirerad av amerikansk animationskultur. Animationsklipp 4A och 

4B består av kvinnligt inspirerade karaktärer som genomför varsin gångcykel, där den 

förstnämnda är inspirerad av japansk animationskultur och den sistnämnda är inspirerad av 

amerikansk animationskultur. 
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Tabell 1 visar hur informanterna svarade på om det var en man eller kvinna som utförde 

rörelserna i de fyra animationsklippen, vars kroppsspråk är influerat av amerikansk 

animationskultur (informanterna fick ingen vetskap om vilka animationer som var från 

vilken animationskultur). 

 

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

utför rörelsen? 

 

Tabell 2 visar hur informanten svarade på om det var en man eller kvinna som utförde 

rörelserna i de fyra animationsklipp, vars kroppsspråk är influerat av japansk 

animationskultur (informanterna fick ingen vetskap om vilka animationer som var från 

vilken kultur). 

 

Tabell 2, Resultat från frågeformulär 1 avsnitt 1, där frågan löd, Upplever du att det är en man eller 

en kvinna som utför rörelsen? 
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Den andra frågan informanterna fick svara på från frågeformulär 1 avsnitt 1 (se Appendix A) 

är vad för likheter och/eller skillnader de kunde se hos de olika animationsklippen. Detta 

resulterade i en rad varierade svar där man bland annat kunde se olika tankar beroende på 

om informanten spelat japanska mmorpg-spel innan eller inte. Dessa varierande svar kan 

läsas i Appendix C. Likheter och skillnader hos de olika animationsklippen var dock svårt att 

visa med hjälp av ett stapeldiagram och kommer därför presenteras i text i kapitel ”5.2 

Analys” och de svaren kommer även kopplas ihop till stapeldiagrammen ovan. 

Inför Frågeformulär 1 avsnitt 2 (se Appendix B) gavs informanten möjligheten att åter titta 

på animationsklippen då frågan ställdes hur kulturspecifik varje rörelse är. Informanten blev 

tillfrågad att gradera hur kulturspecifik varje animerad rörelse var på en skala ett till fem, 

där ett innebär att rörelsen är mer kulturspecifik och fem innebär att rörelsen känns helt 

kulturanonym. Ansåg informanten att en rörelse kändes mycket kulturspecifik, fick hen en 

följdfråga där hen fick berätta hos vilken kultur rörelsen passade bäst in, den amerikanska 

eller den japanska. Det var alltså först under andra delen av intervjun då informanterna fick 

ta del av vad undersökningen faktiskt gick ut på, nämligen kroppsspråksanimation från 

japansk och amerikansk kultur hos karaktärer i mmorpg-spel. 

 

Tabell 3 visar resultatet från frågeformulär 1 avsnitt 2, det vill säga hur kulturspecifikt 

informanten upplever att kroppsspråket är på en skala från ett till fem. Eftersom det var åtta 

informanter som intervjuades kunde varje animationsklipp få högst 40 poäng. Ju lägre 

poäng ett animationsklipp har i diagrammet, desto kulturspecifikare är kroppsspråket i det 

animationsklippet. 

 

Tabell 3, Resultat från frågeformulär 1 avsnitt 2, där frågan löd, Upplevde du att karaktären i 

animationsklippet utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt (på en skala mellan ett till fem)? 
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5.2 Analys 

För att lättare förstå varför tabell 3 ser ut som den gör har svaren från frågeformulär 1 

avsnitt 1 samt frågeformulär 1 avsnitt 2 (se appendix A och B) kopplats ihop. Informanterna 

har både gett positiv och negativ kritik angående animationerna och då det flesta av 

informanterna har talat om likheter och skillnader mellan animationsklippen med samma 

slags rörelse har de även talat om vilka som ser naturliga och mindre naturliga ut. Onaturlig 

kan tolkas som något negativt, dock har majoriteten av informanterna sagt att de mer 

onaturliga animationerna får informanterna att tänka på Japan och den japanska kulturen. 

Även de få informanter som aldrig spelat ett japanskt spel, eller tittat på någon japanskt 

animerad film kände likadant, dock hade de större svårigheter än de med erfarenhet av 

japanska spel att specifikt koppla ihop dem till Japan. Detta var en intressant observation då 

det kan förstås som att en överdriven rörelse hos en karaktär kopplades ihop med Japan och 

en mer realistisk rörelse i de flesta fallen kopplades samman med amerikansk kultur, eller 

som helt kulturanonym. 

Genom att studera mätningarna från tabell 3 kan man konstatera att de animationsklipp 

som innefattar animerat kroppsspråk, som är influerade av japansk kultur, var de 

animationsklipp som de flesta informanter ansågs vara mest kulturspecifika. Trots att det 

inte skiljer många poäng mellan exempelvis de båda hoppanimationerna, så fick de japanska 

animationerna lägst poäng genom hela frågeformulär 1 avsnitt 2 (se appendix B). I min 

studie visade det sig som sagt att de animationer vars kroppsspråk är influerade av japansk 

kultur uppfattades som mer överdrivna och ”tecknade”, samtidigt som de animationer vars 

kroppsspråk är influerade av amerikansk kultur ansågs vara mer realistiska och vardagliga. 

Detta var en intressant observation då informanterna aldrig fick veta vilka av 

animationsklippen hörde till vilken kultur. Gånganimationerna, som inte skiljer sig mycket 

åt från varandra, konstaterades även de av de flesta informanter som en mer överdriven 

respektive en mer realistisk. Det tydligaste exemplet på överdrift är animationsklippen 3A 

och 3B som bygger på en manlig karaktär som springer. Den japanskt influerade 

springanimationen fick 10 poäng, vilket indikerar att den är ytterst kulturspecifik, samtidigt 

som 3B fick 21 poäng, vilket tyder på att den skulle kunna passa in i båda kulturerna. 

Resultatet av 3B kan även tyda på att informanterna var osäkra på vart den skulle kunna 

passa in rent kulturellt, men att den ändå inte kändes helt kulturanonym. Vad som går att 

tyda från kommentarerna i frågeformulär 1 avsnitt 1 (se appendix A) är att 3A springer med 

onaturligt raka armar, bakom kroppen, i jämnförelse med 3B, som ansågs springa på ett mer 

realistisk sätt med något böjda armar längs sidan av kroppen. 3A ansågs även vara 

överdrivet framåtlutad i jämförelse med 3B. Överdrivet och ”cartoonish”11 var två ord som 

var de mest förekommande för att beskriva de olika animationsklippen, realistiskt var 

ytterligare ett av de vanligaste beskrivande orden under intervjuerna och en uppfattning av 

hur människor ser på karaktärer från japanska, kontra amerikanska spel kunde snabbt 

bildas. Då de flesta av informanterna skulle förklara hur kulturspecifika animationsklippen 

var använde de sig av argument, som liknar resultatet av analysen av mmorpg-spel i kapitel 

”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt”. Nämligen att de 

japanska karaktärerna förväntades ha större personlighet i sitt sätt att förmedla kroppsspråk 

och även ett mer överdrivet sätt att röra sig på, med stora arm- och bengester. De flesta 

beskrev 1A som anspråkslös och realistisk, samtidigt som de flesta beskrev 1B som mer 

                                                        
11 Detta är ett direkt citat från de som blev intervjuade, ordet betyder bland annat tecknat, eller serie-

aktigt. 
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överdriven och till och med mer klumpig i sitt sätt att hoppa, varpå de flesta av 

informanterna kopplade ihop det sistnämnda till japanska spel. 2A och 2B är de enda 

animationsklipp som informanterna fann svårigheter med. Ansiktsanimationerna till 2A och 

2B verkade distrahera informanten till den grad att de glömde bort att titta på resten av 

kroppen. Hälften av informanterna ansåg att 2A var influerat av japansk kultur, samtidigt 

som andra hälften ansåg att 2B var influerat av japansk kultur. De som kopplade Japan med 

2A menade att armens rörelse i mitten av klippet är för överdriven för att kunna kopplas 

ihop med den amerikanska kulturen, samtidigt som de som kopplade ihop Japan med 2B 

menade att den ”flirtande” blinkningen i mitten av klippet ansågs vara en för överdriven 

handling för den amerikanska kulturen. Stel och överdriven var ord som de flesta av 

informanterna använde för att beskriva 4A och det var även deras argument till att den 

passade bättre in i den japanska kulturen i jämförelse med 4B, som av de flesta ansågs vara 

mer avslappnad och realistisk. 

De två första animationsklippen som informanterna fick se var animationsklipp 1A och 1B, 

där karaktären hoppar. Detta klipp fick relativt lika resultat i form av hur kulturspecifika de 

ansåg att det animerade kroppsspråket var, dock ansåg de flesta att det fanns stora skillnader 

i hur armarna och benen rör sig. De flesta ansåg att 1a hoppade på ett mer realistiskt sätt, det 

var även en informant som nämnde att de inte ens uppfattade hur armarna, eller fingrarna 

rörde sig då det var en så pass neutral hoppanimation. 1B ansåg de flesta vara mer 

överdriven och även mer glad i sitt sätt att hoppa. Trots att poängen är så pass lika för 1A och 

1B i tabell 3 hade de flesta ändå lättare att koppla 1B till japansk kultur än 1A till amerikansk 

kultur, detta är värt att nämna då det förekom en del diskussioner även för frågeformulär 1 

avsnitt 2, som inte visas i några tabeller. Nästa två animationsklipp som visades för 

informanten var 2A och 2B, där karaktären utför en så kallad idle-rörelse. Här skiljer sig 

resultaten mer än för 1A och 1B då de flesta ansåg att 2B var mer överdriven rent generellt än 

2A. Nästa par animationsklipp som informanterna fick ta del var animationsklipp 3A och 3B, 

där karaktären springer. Alla utom en som såg 3A sa med en gång att den animationscykeln 

hörde hemma i ett japanskt spel. De kommenterade även hur det såg ut att karaktärerna 

sprang olika fort. 3A såg ut att springa mycket fortare i förhållande till 3B och detta var på 

grund av att i 3A är karaktären mer framåtlutad, med något stängda ögon och armarna 

flygandes bakom kroppen. Det sista paret animationsklipp som visades för informantetna 

var 4A och 4B, där karaktären går. 4A ansågs, av de flesta informanter, vara mer överdriven 

på grund av karaktärens raka rygg och raka armar, med huvudet högt och därför fick 

animationsklipp 4A lägre poäng och anses därmed vara mer kulturspecifik än 

animationsklipp 4B. Det jag borde tänkt på mer från början rör animationsklipp 2A och 2B 

där de flesta blev distraherade av ansiktsanimationerna. Anledningen till att 

ansiktsanimationer uppfattades som en viktig del att ha med i den praktiska delen är för att 

resultatet av analysen i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt” visar motsatsen till det som Ekman (1978) bevisade gällande ansiktsuttryck i 

verkliga livet, nämligen att det finns sju ansiktsuttryck som är globala. Det vill säga att det 

spelar ingen roll vilken kultur man kommer från, dessa sju kan kännas igen av de flesta 

människor världen över. Det är intressant och relevant för denna undersökning att det som 

gäller hos verkliga människor, inte nödvändigtvis gäller hos tecknade karaktärer, att Ekmans 

globala ansiktsuttryck inte nödvändigtvis gäller i den animerade världen.  Det jag dock borde 

tänkt på är att antingen ha haft ansiktsuttrycken i en annan studie och därmed endast 

animerat karaktärens kropp för undersökningen, eller ha något mer nedtonade 

ansiktsuttryck för idle-animationerna. Trots att ansiktsanimationerna till idle-
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animationerna var inspirerade av japanska, samt amerikanska spelkaraktärer, verkade det 

som sagt dominera ut resten av kroppsspråket. Idle-animationen, vars animerade 

kroppsspråk var inspirerat av amerikanskt animerat kroppsspråk, gäspar i mitten av  

animationscykeln och detta tolkade vissa av informanterna som att karaktären istället var 

förvånad. Förvåning är en av Ekmans sju så kallade globala ansiktsuttryck och därför var det 

en intressant observation. 

Jag valde att göra två stapeldiagram som visar hur informanterna tänkte gällande 

karaktärens kön i de olika animationsklippen. Detta redovisas i tabell 1 för de amerikanska 

klippen och i tabell 2 för de japanska klippen. För de flesta av animationsklippen var 

informanterna relativt enade och delade samma åsikter kring karaktärens kön. De klippen 

som fick det otydligaste resulatet var 1A och 1B där de flesta av informanterna hade 

svårigheter att se om det var en man eller kvinna som utförde rörelsen. Ungefär hälften av 

informanterna svarade olika gällande det amerikanska klippet och exakt hälften av 

informanterna svara olika gällande det japanska klippet. Detta var för att majoriteten ansåg 

att kvinnor och män hoppar relativt lika och de hade svårigheter att föreställa sig ett 

kvinnligt eller ett manligt hopp. Resultatet av 2A och 2B skiljer sig kulturerna emellan på så 

vis att alla åtta informanter var eniga om att rörelserna i animationsklipp 2A utfördes av en 

kvinna, samtidigt som att det endast var tre informanter som ansåg att rörelserna i 2B 

utfördes av en kvinna. Detta var för att de flesta tydligare såg höftrörelserna hos 

animationsklipp 2A och de ansåg även att 2A innehöll mjukare hand- och armrörelser, som 

informanterna förknippade med kvinnliga rörelser. Resultatet av 3A och 3B visade att 

samtliga åtta informanter var överens om att rörelsen i båda klippen utfördes av män och 

detta är för på grund av bristen på rörelser i höften och även de hastiga och något ”hårda” 

rörelserna i armarna hos animationsklipp 3B. Resultaten av 4A och 4B visade att majoriteten 

av informanterna ansåg att rörelserna i båda klippen utfördes av en kvinna, på grund av 

stora rörelser i höfterna och även sättet karaktären rör sina armar, händer och fingrar. Det 

flesta ansåg att det var en mer ”mjuk” och kvinnlig rörelse. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Detta arbete hade som mål att besvara frågan; Om spelanimationer skapas efter de 

skillnader som hittats kommer  betraktare då kunna planera in dem i rätt animationskultur? 

Kan informanten genom att enbart analysera animationsklippen märka vilken 

animationskultur kroppsspråket är influerat av, och därmed även argumentera för skillnader 

och likheter animationskulturerna emellan? För att undersöka detta skapades åtta 

animationsklipp, fyra av dem innefattar kroppsspråk som är influerad av japansk 

animationskultur, samt de andra fyra innefattar kroppsspråk som är influerade av 

amerikansk animationskultur. Fyra olika rörelser valdes ut med hjälp av analys av 

karaktärers animerade kroppsspråk i spel (se kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-

spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt”) och därefter skapades de fyra rörelserna 

med japanskt influerat animeringskroppsspråk, samt med amerikanskt influerat 

animeringskroppsspråk. Anledningen till att samma slags rörelser användes för de båda 

animationskulturerna var för att underlätta för informanterna, så att de lättare skulle kunna 

se skillnader och likheter animationskulturerna emellan. 

Resultatet som illustrerades i stapeldigrammen visar att de animationer som innehöll 

animeringskroppsspråk influerat av japanskt animeringskroppsspråk var lättare att urskilja, 

i jämförelse med de som innehöll animeringskroppsspråk influerat av amerikanskt 

animeringskroppsspråk. De japanska animationsklippen upplevdes mer överdrivna och 

tecknade, samtidigt som de amerikanska animationsklippen upplevdes mer som realistiska 

och kunde därmed placeras i nästan vilken animeringskultur som helst. 

6.2 Diskussion 

Denna undersökning skulle främst besvara om informanter skulle kunna placera 

spelanimationer, skapade efter de kulturella skillnader som hittats, i rätt animeringskultur? I 

samband med detta skulle informanterna även svara på om de ansåg att det var en man eller 

kvinna som utförde rörelsen. Kulturella animeringskroppsspråk och genus går hand i hand 

då analysen i kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter amerikanskt” 

visar skillnader på kroppspråk, inte bara kulturer emellan utan även mellan det manliga och 

kvinnliga könet. Eckles (2000) menar att kvinnor är icke-verbalt varmare än män, att 

kvinnor tenderar att le och luta sig mot varandra under en konversation. Eckles (2000) 

berättar att män har observerats använda raka och skarpa rörelser i sitt kroppsspråk, 

samtidigt som kvinnor använder sig av mer flytande och fria rörelser. Genusfrågan kändes 

relevant för undersökningen då det, som nämnts tidigare, förekommer skillnader hos 

kvinnor från olika kulturer, och samma gäller även för män från olika kulturer. För att även 

undersöka genus användes en 3D-modellerad karaktär, som var tänkt att vara så nära 

genusneutral som möjligt och samtidigt fortfarande ha detaljerade ansiktskontroller, för att 

utföra alla animationer, både de som var av en man och av en kvinna. Något som är värt att 

notera är att trots att karaktären var tänkt att fungera för både kvinnligt och manligt 

inspirerad kroppsspråkanimation fokuserade vissa av informanterna på små fysiska attribut 

som talade för att karaktären var en man. Exempelvis har karaktären stora händer och det 

kopplade vissa informanter ihop med att rörelsen utfördes av en man och därför kändes det 

nödvändigt att ge samtliga informanter instruktioner, under intervjuns gång, att enbart 
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fokusera på kroppsspråket och inte hur karaktären ser ut rent fysiskt. Nu i efterhand är det 

tydligt att karaktären Max in var ett optimalt val för den praktiska delen, valet av karaktär 

kan t.o.m. äventyrat resultatet av genusfrågorna i undersökningen. 

I den kvalitativa undersökningen som gjordes för detta arbete ingick det personer från 

åldrarna 18 till 50 år, där majoriteten har stor erfarenhet av att spela dataspel. De flesta av 

informanterna kom även från olika länder, på grund av att min egen bekantskap, som var 

med i undersökningen, på internet involverar personer från ett flertal olika länder och 

kulturer. Trots flertalet olika kulturer som urvalsgruppen bestod av visade det sig att det var 

ytterst liten skillnad mellan svaren från varje informant, vilket var en intressant observation 

för den här undersökningen. De få informanter som hade mindre erfarenhet av dataspel 

tenderade att tycka att de flesta av de japanska animationerna var orealistiska och rent ut 

sagt konstiga. Ett annat ord som kan beskriva vad de tyckte är ”dåliga”, på grund av att de 

aldrig tidigare sett en sådan rörelse och det resulterade i en intressant undersökning, då jag 

fick ta del av fördomar och stereotyper istället för vad de tidigare sett i japanska filmer eller 

spel. Inför undersökningen förväntade jag mig att de med liten till ingen dataspelsvana 

skulle vara de mindre kräsna, samtidigt som de som ofta spelade dataspel skulle titta mer i 

detalj på animationerna och komma med detaljerad kritik. Undersökningen visar motsatsen 

till vad jag hade förväntat mig då de med liten dataspelsvana tenderade att titta på varenda 

minsta detalj från tå- till fingerrörelser, samtidigt som de med stor dataspelsvana tenderade 

mer att titta på själva helheten av animeringen. 

6.2.1 Etiska aspekter 
I frågan hur undersökningen genomförts gällande de etiska apsekterna så har informanterna 

själva fått välja om de vill delta. En kort sammanfattning kring arbetet och undersökningen 

presenterades och varje informant fick själva välja om de ville vara en del av den eller inte. 

En del av informanterna hade svårigheter att besvara alla frågor, exempelvis skillnader 

mellan den japanskt inspirerade och den amerikanskt inspirerade gånganimationen och 

informanten blev då informerad om att det var valfritt att besvara frågorna. Ansåg 

informanten att det inte fanns någon synbar likhet och/eller skillnad var det valfritt att avstå 

från att ge något svar. Intervjuerna var bekväma och fria från stress och detta kan ha berott 

på att samtliga intervjuer ägde rum hemma hos varje informant, majoriteten över internet 

med hjälp av Skype (2014) och videokamera. Östbye (2003) menar att det är, under en 

kvalitativ undersökning, viktigt att komma fram till vilken den bästa platsen för intervjun är 

för att få det bästa resultatet från en kvalitativ undersökning. Eftersom målet var att få 

informanterna att känna sig så bekväma som möjligt var deras egna hem det bästa 

alternativet. Då informanterna var i deras hem under intervjuerna tilläts de därmed att vara 

på en plats där de kan omringas av en igenkännlig miljö och på så vis undvika utomstående 

distraheringar. 

6.2.2 Samhälleliga aspekter 
Målet med undersökningen har inte varit att försöka skapa en universell kultur där olikheter 

slätas ut. Undersökningens mål har varit att skapa en bättre uppfattning kring  stereotyper 

och fördomar och därigenom öka acceptansen för olikheter och variation. Perry Hinton 

(2003) menar att stereotyper är resultatet av människors kognitiva förmågors begränsningar 

vars innehåll bestäms av kulturen. Enligt Hinton (2003) ger stereotyper nästan alltid en 

falsk bild av verkligheten och det finns därmed ett tydligt samband mellan begränsade 

stereotyper och fördomar. Människor tenderar att ha stereotypa bilder av andra människor i 
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sin omgivning och Hinton (2003) menar att dessa stereotyper kan styra vårt sätt att bemöta 

andra och där igenom behandla människor, olika från vår egen kultur, orättvist. Goman 

(2008) talar om kroppsspråkssignaler som är Acquired, kroppsspråkssignaler som uppnås 

genom en individs sociala omgivning och därmed varierar beroende på kulturella normer 

och värderingar. Att öka kunskapen och förståelsen kring olika kulturer, då det handlar om 

kroppsspråk och stereotyper och fördomar som ligger bakom det, kan kanske denna falska 

bild av verkligheten, som Hinton (2003) talar om, minskas. Att ge ökad kunskap och 

förståelse kring olika stereotyper kan även vårt sätta att betrakta animerat kroppsspråk i 

filmer och spel. I kapitel ”6.2 Diskussion” står det hur en del av informanterna upplevde 

vissa av de japanskt inspirerade animationerna som ”dåliga” och detta kan bero på brist på 

kunskap och förståelse för andra kulturer (den japanska kulturen i detta fall). På grund av att 

den amerikanska animationskulturen kanske har en mer universell spridning i jämförelse 

med den japanska animationskulturen  kan det innebära att den amerikanska 

animationskulturen är lättare att acceptera och förstå. Genom att bredda spridningen av den 

japanska animationskulturen kan kanske acceptans och förståelse ökas för den 

animationskulturen. 

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade innefattat mer tid finns det mycket som skulle kunna förbättras. En av de 

största delarna är att läsa vidare på ansiktsuttryck mellan könen, samt läsa vidare på mer 

artiklar där de jämför kroppsspråk, kulturerna emellan. Ytterligare något att jobba vidare på 

är att ha med fler filmer och spel i förstudien i kapitel ”4.1 Analys av Ghibli- samt 

Disneyfilmer” och kapitel ”4.2 Analys av mmorpg-spelsanimationer, japanskt möter 

amerikanskt”. För att på så vis få en bredare grund till hur animationerna i slutändan skall se 

ut 

Hade mer tid funnits till hands borde den även lagts ner på att hitta en karaktär med ett mer 

genusneutralt utseende på grund av användandet av både kvinnligt och manligt inspirerade 

rörelser i den praktiska delen. Ett alternativ till en mer genusneutral karaktär skulle varit att 

istället använda både en kvinnlig och en manlig karaktär. Hade något av dessa två alternativ 

använts istället för karaktären Max, under den praktiska delen, hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut och kvinnliga och manliga rörelser hade kanske då varit lättare att känna igen 

och diskutera. 

För framtida arbete kan en studie som enbart rör ansiktsuttryck skapas för att få djupare 

inblick och förståelse i animerat ansiktsuttryck i jämförelse med ansiktsuttryck från verkliga 

livet. Även en studie kring skillnader på animerat ansiktsuttryck i film i jämförelse med 

animerat ansiktsuttryck i spel skulle vara av intresse. 

Tidsbudgeten visade sig vara ett problem, som tidigare nämnts i kapitel 4.4.5 Svagheter hos 

det producerade materialet, hade mer tid lagts ner på tidsbudgeten hade animationsklippen 

blivit mer balanserade eftersom olika rörelser kräver olika mycket arbete. 

Vid fortsatta studier och undersökningar skulle man bland annat kunna använda detta 

arbete som grund för att fortsätta undersöka kulturella skillnader hos 

animationskroppsspråk i spel, inte bara mmorg-spel, utan även spel från andra genrer. 

Undersökningen skulle dessutom få ytterligare intressanta resultat om fler människor 

iuntervjuades från olika kulturer runt om i världen, detta skulle även vara intressant för 

individer som växt upp med fördomar kring en specifik kultur. 
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Appendix A - Frågeformulär 1 avsnitt 1 
 

1. Man        Kvinna   
 
2. Ålder: 
 
3. Hur ofta spelar du dataspel?  

 

 

 

 

 

 
4a. Hur upplever du kroppsspråket i animation 1A i förhållande till animation 1B? 
(likheter/skillnader)  
 
 
 
4b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen? 
  
 
 
5a. Hur upplever du kroppsspråket i animation 2A i förhållande till animation 2B? 
(likheter/skillnader)  
 
 
 
5b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen?  
 
 
 
6a. Hur upplever du kroppsspråket i animation 3A i förhållande till animation 3B? 
(likheter/skillnader) 
 
 
  
6b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen? 

 

7a. Hur upplever du kroppsspråket i animation 4A i förhållande till animation 4B? 

(likheter/skillnader) 

 

7b. Upplever du att det är en man eller en kvinna som utför rörelsen? 

 

 

 



 II 

Appendix B – Frågeformulär 1 avsnitt 2 
 

1. Upplevde du att karaktären i klipp 1A utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
2. Upplevde du att karaktären i klipp 1B utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
3. Upplevde du att karaktären i klipp 2A utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
4. Upplevde du att karaktären i klipp 2B utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
5. Upplevde du att karaktären i klipp 3A utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
6. Upplevde du att karaktären i klipp 3B utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
7. Upplevde du att karaktären i klipp 4A utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  
 
 
8. Upplevde du att karaktären i klipp 4B utförde sina rörelser på ett kulturspecifikt sätt? 
 
Mycket kulturellt                                                                                        Kulturanonym 
 
       1.                                2.                            3.                           4.                            5.  



 III 

Appendix C – Resultat från frågeformulär 1 avsnitt 1 
 

De åtta animationsklippen består av fyra med japanskt inspirerat kroppsspråk, samt fyra 
med amerikanskt inspirerat kroppsspråk och för att informanterna inte skulle veta vilket 
animationsklipp tillhörde vilken kultur döptes de olika animationsklippen för 1,2,3,4,A,B. 
För att ytterligare förhindra att informanterna skulle kunna lista ut vilket animationsklipp 
tillhörde vilken kultur kastades ordningen ibland om under visningen av de animationsklipp 
med samma slags rörelse. Nedan står en lista med följande animationsklipp och dess 
tillhörande kultur; 
 

 1A – Amerikansk kultur 

 1B – Japansk kultur 

 2A – Amerikansk kultur 

 2B – Japansk kultur 

 3A – Japansk kultur 

 3B – Amerikansk kultur 

 4A – Japansk kultur 

 4B – Amerikansk kultur 
 
 

 
Hur upplever du kroppsspråket i animation 1A i förhållande till animation 1B? 

(likheter/skillnader) 

 Relativt stor skillnad 

 Armarna på 1B har ett mer utmärkande rörelsemönster, vilket gör att man lätt 

glömmer av rörelserna till armarna i 1A 

 1B har ett mer onaturligt sätt att röra sina ben 

 1A i förhållande till 1B ser mer realistisk ut 

 De överdrivna rörelserna i ben och armar i 1B gör att man lätt glömmer bort hur 1A 

rör sig. 

 1B påminner om en tecknad seriefigur, samtidigt som 1A påminner om någon som 

kan hämtas från verkliga livet. 

 Större personlighet finns i 1B 

 1B har mer krökt rygg än 1A 

Hur upplever du kroppsspråket i animation 2A i förhållande till animation 2B? 

(likheter/skillnader) 

 1A har ett mer överdrivet kroppsspråk, med hens vänsterarm som hastigt rör sig mot 

pannan. 

 1B har ett mer överdrivet ansiktsuttryck, där hen blinkar flirtaktigt mot ”kameran”. 

 2B har ett gladare uttryck i förhållande till 2A, främst tack vare ansiktsanimationen, 

samt det öppna kroppsspråket. 

 2A gäspar, samtidigt som 2B flirtar 

 2B innehåller mjukare rörelser i fingrar och händer i förhållande till 2A 

 2A har större och tydligare rörelser i höften i förhållande till 2B 

 



 IV 

Hur upplever du kroppsspråket i animation 3A i förhållande till animation 3B? 

(likheter/skillnader) 

 Stor skillnad 

 3A har armarna rakt bakom sig, samtidigt som 3B springer med böjda armar, som 

går längs sidorna av kroppen 

 3A ser ut att springa betydligt snabbare än 3B 

 3B ser mer realistisk ut än 3A 

 3A kan endast hittas i animerade filmer och spel och inte i verkliga livet 

 3B känns mer glad och bekymmerlös i sitt sätt att springa 

 Båda har liknande benrörelser 

 3A lutar är mer framåtböjd än 3B 

Hur upplever du kroppsspråket i animation 4A i förhållande till animation 4B? 

(likheter/skillnader) 

 Liten skillnad 

 4A är stelare i ryggen än 4B 

 4A känns mer som en ”standard-walk” i förhållande till 4B, som har mer personlighet 

i sitt sätt att gå 

 4B innehåller större armrörelser än 4A 

 4A ser stoltare ut då hen går 

 4A är mer överdriven i förhållande till 4B, på grund av stelheten i rygg och nacke 

 4B känns mer realistisk och trovärdig i sitt sätt att gå i förhållande till 4A 

 4B känns mer avslappnad än 4A 

 4a har rakare ben i sin gång än 4B 

 

 


