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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur man som animatör bör gå tillväga för att gestalta karaktärer 

med dominanta alternativt undergivna personligheter. Ett antal faktorer som förväntas 

förmedla dominans respektive undergivenhet identifieras i bakgrundskapitlet och används 

sedan som bas för att gestalta sex olika animationer där dessa faktorer kombineras på olika 

sätt. Dessa faktorer inkluderar kraftcentrumets placering, expansivitet i poser, samt Labans 

efforts. Undersökningen genomförs med hjälp av en online-enkät där respondenterna får 

svara på frågor om hur de tolkar karaktärerna. Resultatet indikerar att de identifierade 

faktorerna alla har betydelse för hur dominant kontra undergiven karaktärerna uppfattas. 

Det finns utrymme för vidare arbete inom ämnet genom att fokusera på hur dominans 

uppfattas olika baserat på faktorer som exempelvis kön. Det vore även intressant att jämföra 

hur olika grupper av människor tolkar dominans olika. 

Nyckelord: animation, dominans, kraftcentrum, efforts, karaktärsgestaltning. 
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1 Introduktion 

Att gestalta karaktärer med övertygande och fängslande personligheter är centralt inom 

animation. Leslie Bishko (2007) menar att karaktärsgestaltning ofta lider av att skaparna 

applicerar teorier så som exempelvis Disneys animationsprinciper utan att ha dess effekter i 

åtanke, vilket resulterar i karaktärer som saknar äkthet. Denna studie bidrar genom att ge 

animatörer ytterligare kunskap om hur övertygande karaktärer med autentiska 

personligheter kan gestaltas. 

Studien undersöker hur dominans respektive undergivenhet kan gestaltas hos 

tredimensionella spelkaraktärer med hjälp av tre olika faktorer. Den första faktorn är 

placerandet av karaktärens kraftcentrum. Kraftcentrumet nyttjas av många animatörer för 

design av karaktärer. Det beskriver en virtuell punkt som finns i eller utanför alla karaktärer, 

och fungerar som källa till karaktärens agerande. Ed Hooks menar att en tumregel för hur 

kraftcentrumet påverkar agerandet hos en karaktär är ”The higher the power center, the 

quicker the rhythm of the character.” (Hooks, 2011:29) Ger man en karaktär ett tydligt 

kraftcentrum kan det underlätta att hålla dess rörelsemönster konsekvent och därmed 

markant förstärka karaktärens personlighet. Den andra faktorn är varierande expansivitet i 

karaktärernas poser. Baumeister m.fl. (2007) och Cuddy (2010) menar att poser som är mer 

expansiva, det vill säga med lemmar längre utanför kroppen uttrycker mer dominans än 

poser som har lemmar närmare kroppen, som istället uttrycker undergivenhet. Den tredje 

och sista faktorn beskriver rörelserna hos karaktärerna med hjälp av så kallade efforts 

(”ansträngning” på svenska, begreppet effort används i studien då det är den etablerade 

termen inom animation och studier av rörelser). Där kämpande efforts bör förmedla 

dominans, och kapitulerande efforts kan indikera undergivenhet (Newlove & Dalby, 2004). 

Uppfattningen om andra människors dominans kontra undergivenhet är en viktig del i vad 

som avgör hur vi hanterar nya människor. Syftet med denna studie är att utvärdera hur 

animatörer kan gestalta dominanta och undergivna karaktärer, med stöd av teorier kring 

faktorerna kraftcentrum, expansivitet och efforts. För att utvärdera detta skapades sex olika 

animationer baserade på kombinationer av de olika faktorerna. Tre av dessa hade 

kraftcentrum placerade i övre delen av kroppen, och resterade tre hade kraftcentrum 

placerade i nedre delen av kroppen. Tre animationer hade expansiva poser och tre hade 

ihopdragna poser. Tre animationer hade kämpande efforts, och tre hade kapitulerande 

efforts. Dessa animationer applicerades på en avskalad och androgyn humanoid karaktär 

utan visuella karaktärsdrag. Sedan fick ett antal respondenter ta ställning till vilka av dessa 

animationer de uppfattade som dominanta kontra undergivna, samt om de uppfattade att 

karaktärerna var i tillfälliga känslotillstånd eller om de visade upp sina faktiska 



 2 

personligheter. De fick även svara på om de uppfattade karaktärerna som trovärdiga eller 

övertygande. 

Denna studie tar avstamp ur animationsskapandet för spelet Passpartout (2016). Detta spel 

går ut på att man producerar konst och säljer denna i en galleria. Kunderna som köper 

konsten är medborgare i en odefinierad fransk stad och är alla designade enligt stereotypa 

karaktärsarketyper. Då kunderna går runt i gallerian så uttrycker de positivt intresse 

alternativt missnöje med de tavlor som sitter på väggarna. Animationerna måste då både 

spegla personligheterna hos karaktärerna samt vilka känslor de uttrycker. Extra viktigt är 

detta i och med det faktum att karaktärerna inte har några repliker, spelaren måste ha 

möjlighet att avgöra vad kunderna tycker om olika tavlor huvudsakligen genom deras 

kroppsspråk. Vissa kunder kommer ha mer av en utåtriktad och dominant personlighet 

medan andra kunder är mer undergivna. Valet av ämnet för denna studie är ett direkt 

resultat av behovet av att med hjälp av animation gestalta känslor och personligheter i 

spelet. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet behandlar animation och dess relevans i dagens medier. Det fokuserar även på hur 

människor tolkar och uppfattar andra individer baserat på olika faktorer. Att bilda en 

förståelse för hur vi tolkar andra individer och varför vi tolkar dem på de sätt vi gör är 

väsentligt för att ha möjlighet att utforma relevant material för undersökningen, samt för att 

kunna dra slutsatser utifrån resultaten. Slutligen behandlar även bakgrundsavsnittet 

begreppet kraftcentrum, vad det innebär, psykologiska teorier som stöttar begreppet, hur det 

kan appliceras, samt vilka effekter det har på karaktärsdesign och karaktärsanimation. 

Kraftcentrum är ett koncept som beskrivs av Hooks (2011). Kraftcentrumet är en virtuell 

punkt i en karaktär som beskriver var karaktärens energi och dess poser utgår ifrån. Detta 

används för att ge karaktärer en konsekvent personlighet eller ett tydligt humör, vilket kan 

vara ett effektivt verktyg i animationsproduktion där man strävar efter att etablera ett 

rörelsemönster med poser som konsekvent representerar karaktärens personlighet. Denna 

studie avser att utvärdera om och i vilken utsträckning förflyttandet av ett kraftcentrum 

påverkar hur dominant kontra undergiven en karaktär uppfattas. I studien analyseras vidare 

om skillnader i expansivitet respektive effort hos en karaktär påverkar upplevelsen av dess 

dominans eller undergivenhet. I detta kapitel beskrivs därför studier kopplade till området, 

för att ge läsaren möjlighet att etablera en förståelse för sammanhanget som studien utförs i. 

2.1 Animation 

Begreppet animation syftar huvudsakligen på processen där man skapar en illusion av liv 

och rörelse i ett digitalt medium. Detta kan uppnås genom att man skapar en sekvens av 

handmålade stillbilder som spelas upp snabbt för att skapa en synvilla av att det finns 

rörelse. Alternativt skapas animation av fotograferade bilder av dockor eller lerfigurer som 

skiljer sig ytterst lite från bild till bild, för att ge en illusion av rörelse då de spelas upp 

snabbt. Man kan även använda datorbaserad 3D-teknik för att manipulera rörelser hos 

virtuella karaktärer och objekt. Det grundläggande målet i animationsskapande ligger i att ge 

illusionen av att någonting livlöst upplevs som levande, eller att efterlikna rörelser hos 

vitalitetslösa fysiska ting på ett sätt som är övertygande. Denna studie är fokuserad på 

skapandet av karaktärsanimation, här är det centralt att man fångar känsla, personlighet och 

ett övertygande medvetande hos karaktären. 

De första historiska exemplen av animation dök upp under perioden Paleolitikum, även känd 

som äldre stenåldern. Här ritades djur av olika slag i extremposer och med extra antal ben, 

vilket tolkas som ett försök att fånga liv och rörelse i en stillbild. Under slutet av 1800-talet 
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uppkom det teknologiska hjälpmedel som tillät konstnärer att skapa det som i dagens läge 

representerar den allmänna uppfattningen av begreppet animation. Här kunde man 

manuellt skapa varje stillbild i en sekvens för att ge en illusion av rörelse och liv (Johnston & 

Thomas, 1981). 

I dag används animation för många olika typer av produktioner. Digitalt animerade filmer 

har sedan filmen Toy Story (1995) lanserades blivit mycket populära. Den amerikanska 

animationsmarknaden värderades år 2008 till 68,4 miljarder amerikanska dollar, vilket i 

svenska kronor är ungefär 580 miljarder. Man använder även animation som specialeffekter 

i filmer. Exempel på detta är dinosaurierna i Jurassic Park (1995), och jätteapan King Kong i 

filmen med samma namn (2005). Datoranimation används även till stor grad inom dataspel. 

Storleken av animation- och dataspelsmarknaden är förväntad att växa med nästan 100 

procent från 2010 till 2016, visar en rapport från MarketsAndMarkets.com. Det finns alltså 

inga tecken som tyder på att behovet av animation, åtminstone för dataspelsproduktion, är 

på väg att minska. Eftersom marknaden växer blir även behovet av kvalitativ animation 

större, vilket innebär att det läggs mer vikt på gestaltandet av övertygande personligheter. 

Detta knyter an till syftet med denna studie. 

För att på ett effektivt sätt kunna beskriva och analysera animation är det viktigt att ha ett 

ramverk att utgå ifrån. Leslie Bishko (2007) menar att Disneys 12 animationsprinciper 

erbjuder en terminologi som kan användas för att skapa autentiska karaktärer inom 

animation. Hon menar även att Labans rörelseanalys är väl applicerbart på 

animationsproduktion, då det erbjuder ett rikt språk som beskriver icke-verbal 

kommunikation. Nedan beskrivs fördelar och nackdelar med dessa två teorier, samt vilken 

roll de har i denna studie. 

2.1.1 Disneys 12 animationsprinciper 

De tolv grundläggande animationsprinciperna används i stor utsträckning av animatörer 

som måttstock för vad som är kvalitativ animation. Dessa är definierade och utvecklade av 

animatörerna som arbetade med Disney på några av de första animerade filmerna, de togs 

fram för att definiera vilka aspekter som var utmärkande för övertygande och tilltalande 

animation. Animationerna för denna studie kommer att skapas med dessa principer i åtanke, 

då de öppnar upp för möjligheten att diskutera runt olika aspekter av animation, som annars 

hade varit problematiskt. Något som bör has i åtanke är att dessa principer är anpassade för 

en viss typ av animationsstil. Att använda mycket ”squash and stretch” gör exempelvis att en 

animation upplevs mer tecknad, och kanske inte är lämpligt för mer realistisk animation. 

Många av dessa principer kan dock appliceras på alla typer av animation, och jag kommer 
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endast utgå från dem som visar sig relevanta för studien. Frank Thomas och Ollie Johnston 

(1981) beskriver dessa principer på följande sätt: 

Anticipation – En rörelse som förbereder publiken på kommande handling. Exempelvis då 

en golfspelare håller upp sin golfklubba bakom sig innan hen slår. 

Appeal – Ett begrepp som kan tolkas mycket olika, dess huvudsakliga innebörd menar att en 

karaktär ska vara tilltalande, oavsett dess grafiska stil, tematik eller utseende. 

Arcs – Organiska rörelser följer nästan uteslutande rundade banor. Att efterlikna detta inom 

animation och undvika linjära rörelser gör karaktärer mer levande. 

Exaggeration – Enligt Walt Disney är animation en ”karikatyr av verkligheten” (1981). Detta 

innebär att det inom animation är viktigt att överdriva de rörelser som ska förmedla 

specifika känslor för att publiken lättare ska kunna tolka karaktärer. 

Follow-through and overlapping action – Rörelser i objekt som inte är helt stela bör 

påbörjas längst in och avslutas i dess yttersta del. När en karaktär exempelvis lyfter en arm 

för att vinka så kommer axeln roteras upp först, och handleden sist. 

Timing – Detta innebär att det är viktigt att ha en bra förståelse för hur lång tid vissa 

rörelser bör ta och hur länge vissa poser skall hållas. 

Secondary Action – En sekundär rörelse som kompletterar den huvudsakliga rörelsen ger 

mer variation och gör animationen mer intressant. Ett typiskt exempel är en karaktär som 

går och vinkar, den huvudsakliga rörelsen är gången, medan den sekundära rörelsen är 

handen som vinkar. 

Slow-in and slow-out – Nästan alla rörelser hos både organiska och vitalitetslösa ting 

accelererar då de påbörjas, och retarderar då de avslutas. Om man inte har detta i åtanke då 

man animerar kan det resultera i att rörelser upplevs som mekaniska och stela. 

Solid drawing – Detta handlar huvudsakligen om att man inom 2D-animation måste 

upprätthålla korrekt volym och form hos karaktärer som visas i perspektiv och från olika 

vinklar. Inom 3D-animation kan detta tolkas som vikten i att upprätthålla en korrekt balans 

hos karaktärer. 

Staging – Då man poserar en karaktär är det viktigt att ge den en tydlig och intressant pose, 

samt kameravinklar som stöttar tydligheten i dessa poser. 

Squash and stretch – En av de mest centrala principerna. Detta begrepp innebär att man på 

ett bra sätt måste förmedla hur föremål deformeras då de utsätts för rörelser och krafter av 
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olika slag. Ett exempel är hur en tennisboll snabbt trycks ihop och sedan sträcks ut då den 

studsar mot en tennisracket. Denna princip används huvudsakligen för att tydliggöra ett 

föremåls hastighet och massa. 

Straight ahead action and pose-to-pose – Denna princip beskriver två olika typer av 

arbetsmetoder inom animation. Den förstnämnda går ut på att man animerar en hel 

sekvens, en bildruta i taget. Den sistnämnda syftar på att man etablerar ett antal 

nyckelposer, för att sedan skapa alla bildrutor mellan dessa poser. Inom 3D-animation 

arbetar man nästan uteslutande med pose-to-pose. 

Alla dessa principer kommer inte appliceras inom denna studie, dels eftersom vissa specifikt 

är skapade för 2D-animation, som exempelvis Solid Drawing, och dels eftersom 

animationerna som kommer skapas för studien inte är menade att ha en ”cartoony” stil. 

Leslie Bishko (2007) menar att om man följer Disneys animationsprinciper till fullo inom 

3D-animation så får resultatet en stil som till stor del efterliknar det tecknade utseendet av 

klassisk handritad animation. Detta är dock inte målet med denna studie. De viktigaste 

principerna som tas med från detta ramverk är Follow-through, Timing, Anticipation och 

Exaggeration. Dessa principer är grundpelare när det gäller gestaltning av övertygande 

personligheter inom animation, och kan appliceras på vilken stil av animation som helst. De 

behöver tillämpas i denna studie för att gestaltningarna ska upplevas som tydliga och 

trovärdiga. 

2.1.2 Labans rörelseteori 

Labans rörelseteori erbjuder ett ramverk som är stil-neutralt, vilket innebär att det kan 

appliceras på vilken typ av animation som helst. På det sättet skiljer det sig från Disneys 

animationsprinciper, som har en tendens att ge animationer ett visst utseende, känt som 

”cartoony”. Rudolf Laban var en europeisk dansteoretiker och koreograf som levde fram till 

1958. Hans teorier innefattar flera områden, det som i allmänhet är mest relevant för 

animatörer är hans teori om efforts (det vill säga ansträngningar, refereras till som ”efforts”, 

då detta som tidigare nämnt är den etablerade termen inom animation) (Newlove & Dalby, 

2004). Efforts utgår ifrån fyra grundläggande dimensioner, vilka han kallade space, time, 

weight, och flow. Dessa dimensioner har poler som motsvarar rörelser som antigen ger vika 

inför eller kämpar emot dimensionen. Space beskriver hur någonting rör sig genom rymden, 

det kan vara en direkt rörelse som motsträvar dimensionen och går rakt från punkt A till 

punkt B, eller en flexibel rörelse, som kapitulerar och har ett mer obestämt rörelsemönster 

från punkt A till punkt B. Time beskriver hur snabbt en rörelse utförs. Den kan vara plötslig 

och ske snabbt och därmed kämpande, och den kan vara ihållande och utdragen, vilket sker 

då den ger vika. Dimensionen weight beskriver hur mycket energi som krävs i rörelsen. En 
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stark rörelse motsträvar ansträngningen och kan upplevas som tung och svårare att utföra, 

medan en lätt rörelse upplevs som avslappnad. 

Dessa ansträngningar kan kombineras på olika sätt för att gestalta och beskriva rörelser. 

Kombinerar man två efforts så får man något som resulterar i en effort state (2004). Detta 

tillstånd är ofta då en rörelse är svårdefinierad, alternativt i en övergående rörelse. Då tre 

efforts kombineras så resulterar det i en effort drive. Dessa kännetecknas generellt av den 

uteblivna effort-dimensionen. Basen för detta är den så kallade action drive, som saknar 

flow. Resterande effort drives består av passion drive (saknar space), spell drive (saknar 

time), och vision drive (saknar weight) (2004). Ur action drive kan man kombinera de tre 

dimensionerna space, time, och weight på åtta olika sätt, vilket resulterar i något som Laban 

beskriver som de åtta grundläggande ansträngnings handlingarna (The eight basic effort 

actions) (Newlove & Dalby, 2004). De beskrivs av Newlove och Dalby (2004) på följande vis: 

Dabbing – Rörelser som tolkas som dabbing är direkta, plötsliga och lätta. Detta kan vara då 

man skriver på ett tangentbord eller målar en tavla. 

Flicking – En rörelse som är flicking är raka motsatsen till pressing, den är flexibel, snabb 

och lätt. Ett typiskt exempel på denna typ av rörelse är då man viftar bort en bananfluga eller 

liknande.  

Floating – Den sista typen av rörelse är flexibel, ihållande och lätt. Detta utförs då vi 

exempelvis flyter på vattnet. 

Gliding – En “glidande” rörelse är direkt, ihållande och lätt. Ett typiskt exempel på 

utförandet av denna typen av rörelse är hos konståkare. Det kan också vara då man klappar 

ett husdjur eller liknande. 

Pressing – Dessa rörelser är direkta, ihållande och starka. Exempel på detta kan vara när 

man puttar någonting tungt. 

Slashing – Denna typ av rörelse är flexibel, plötslig och stark. Detta kan vara då man vevar 

en piska eller liknande. 

Thrusting – Denna typ av rörelse är direkt, snabb och stark. Detta kan vara då man för in en 

adrenalinspruta under huden, eller ett knytnävslag. 

Wringling – Dessa rörelser utmärker sig genom att de är flexibla, ihållande och starka. Detta 

kan exempelvis vara då man vrider ur en våt trasa. 

För att underlätta processen av att koppla vissa rörelser i artefakten till olika karaktärsdrag, 

och för att underlätta analysen av undersökningens resultat överlag, så är det fördelaktigt att 
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ha en terminologi som beskriver animation och rörelse som man kan utgå ifrån. Om det 

exempelvis visar sig att det finns en trend där många respondenter kopplar animationer med 

många slashing-rörelser till en specifik personlighetstyp så är det bra att ha möjlighet att 

identifiera detta. Syftet med dessa teorier är att fylla detta behov. 

En potentiell problematik med Disneys animationsprinciper (1982) och Labans 

rörelseanalys (2004) kan vara att de har en svag vetenskaplig grund, och främst är baserade 

på arbetserfarenhet. Det kan i och med detta finnas en viss felmarginal i hur begreppen 

beskriver rörelse, vilket i sin tur kan resultera i analyser som inte är helt korrekta. Dock är 

både Disneys animationsprinciper (1982) och Labans rörelseanalys (2004) väl beprövade 

koncept som används i mycket stor utsträckning av animatörer över hela världen, så trots 

sina brister är detta en vedertagen metodik. En annan aspekt som eventuellt kan innebära 

problematik är det faktum att 3D-animationer generellt sett är väldigt komplexa, ofta med 

många kombinerade rörelser. Detta kan resultera i att det blir svårt att identifiera specifika 

rörelser och dela in dem i kategorier. Detta är dock en problematik som inte kan undvikas, 

utan man får välja en passande detaljnivå efter vad man vill uppnå. 

2.2 Kraftcentrum 

Hooks (2011) menar att ett effektivt sätt att gestalta personligheter och känslor hos 

karaktärer är genom placerandet av deras kraftcentrum. Lango (årtal okänt) definierar 

kraftcentrum som en hypotetisk punkt i en karaktär som är en energipunkt för karaktären 

och därmed källan till hur karaktären agerar. Man kan föreställa sig denna punkt som en 

drivande kraft hos en karaktär. En neutral karaktär kommer ha kraftcentrumet placerat 

ovanför höfterna och under bröstkorgen. Om man exempelvis vill gestalta en karaktär som 

har en självsäker, och kanske nästan arrogant personlighet så kan man placera 

kraftcentrumet högt i bröstkorgen, detta får karaktären att lyfta fram bröstet och stå rakt 

upprätt. Ett bra exempel på en karaktär som uppvisar denna typ av personlighet är Mr. 

Increadible från The Increadibles (2004). Han går alltid med axlarna bakåtdragna, huvudet 

riktat framåt och uppåt, samt med bröstkorgen framskjuten. Om man istället placerar 

kraftcentrumet långt ner på karaktären, eller på marken framför den så kan man skapa 

uppfattningen av att karaktären är sorgsen eller bekymrad, se figur 2. Ett exempel på en 

karaktär med ett sådant kraftcentrum är Eeyore (Winnie the Pooh, 1977). I boken Acting for 

animators (2011) menar Hooks att en tumregel för hur man bör hantera kraftcentrum är 

”The higher the power center, the quicker the rythm of the character” (Hooks, 2011:29). 
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Figur 1 

Det är självfallet viktigt att förstå att kraftcentrum inte är det enda som påverkar hur man 

uppfattar en karaktär, om man tittar på figur 1 så är det dels karaktärernas poser som 

förmedlar de olika personligheterna, men det är även deras ansiktsuttryck. Kraftcentrumet 

är dock ett kraftfullt verktyg när det gäller att utforma en karaktärs kroppsspråk, och 

underlättar processen med att göra kroppsspråket konsekvent genom karaktärens alla poser. 

Tesen kring kraftcentrum är inte baserad på resultat från vetenskapliga studier, utan snarare 

på beprövad erfarenhet av animatörer med gedigen erfarenhet inom animationsproduktion. 

Det finns dock tydliga likheter mellan kraftcentrum och beteenden hos djur och hos 

människor. Ett exempel är hur schimpanser gör för att uttrycka sin dominans kontra sin 

undergivenhet. I boken Encyclopedia of Social Psychology beskriver Roy Baumeister m.fl. 

detta beteende på följande vis: 

“Chimpanzees, for example, are highly dominance oriented and will battle 

one another for places atop the hierarchy. Dominant chimps tend to puff 

themselves up, often strutting around as a way of asserting their power over 

others, while chimps lower in the hierarchy often grovel at their feet, 

exhibiting submissive gestures and persuading dominant chimps not to 

attack.” (2007:261) 

Kroppsspråket hos dessa schimpanser beskriver tydligt var deras kraftcentrum är placerade, 

baserat på vilken plats individerna har i den sociala hierarkin. Schimpanser som har en 

högre social status visar på ett högt kraftcentrum. De mer undergivna individerna är ofta 
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mer ihopdragna och krälar ibland längs marken (2007:261), de visar därmed, enligt Hooks 

(2011) definition, på ett mycket lägre kraftcentrum. 

Baumeister m.fl. (2007) menar att människor visar på många likheter med detta beteende. 

Dominanta människor tenderar att stå högt, prata högt och har lätt för att delegera ansvar 

till andra individer som ligger längre ner i den sociala hierarkin (2007). Detta kan komma 

från att individer i människans evolutionära historia som lyckades nå dominans över sina 

medmänniskor ofta belönades med olika typer av resurser som underlättade deras 

reproduktion, vilket innebar att individer som var mer inställda på att etablera dominans 

över andra oftare hade möjlighet att föra vidare sina gener till kommande generationer 

(2007). Män är i större utsträckning intresserade av att uppnå dominans än kvinnor 

(Baumeister m.fl., 2007). Baumeister m.fl. (2007) menar att detta är ett resultat av att 

kvinnor inte hade möjlighet att fortplanta sig i samma utsträckning som män. Kvinnorna 

valde därför ofta manliga partners som hade en högre nivå av dominans, eftersom dessa 

hade en större tillgång till resurser. Detta ledde till att männen i större utsträckning än 

kvinnorna försökte erhålla dominans, för att säkerställa att de fick möjlighet till 

fortplantning (2007). 

Det kan även dras vissa paralleller mellan kraftcentrum och expansiva poser, och ett begrepp 

känt som power posing (Cuddy, 2010). Som det nämns i förra stycket har både djur och 

människor har en tendens att uttrycka dominans och styrka genom expansiva poser, och 

uttrycka en brist på dominans genom poser som är mer ihopdragna. Generellt sett är dessa 

poser ett resultat av att en individ finner sig i en dominant eller undergiven social position, 

det kan dock enligt Cuddy m.fl. (2010) fungera åt andra hållet också. En studie som gjordes 

2010 visade på att människor uppvisar en högre produktion av testosteron då de poserar i 

expansiva och öppna poser och därmed känner sig mer dominanta och självsäkra, medan de 

uppvisar en lägre produktion av testosteron i poser som är ihopdragna. Teorin om 

kraftcentrum säger att karaktärer som är expansiva och självsäkra generellt sett har ett 

kraftcentrum placerat högt upp, och karaktärer med mer undergivna personligheter har ett 

lägre placerat kraftcentrum. Dessa likheter pekar på att det finns betydande logik bakom 

konceptet av kraftcentrum, även om just det begreppet inte är vetenskapligt beprövat. 
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Figur 2 

Figur 2 visar några exempel på placerande av kraftcentrum. Hos Sid (Ice Age, 2002) så är 

kraftcentrumet placerat långt ner, någonstans under hans midja. Då han rör på sig så vaggar 

han framåt, och agerar som att han har en drivande kraft någonstans runt hans rumpa. Sid 

som karaktär är relativt osäker och något klumpig. I de två exemplen på höger sida ser vi 

Tigger (Winnie the Pooh, 1977) och Buzz Lightyear (Toy Story, 1995), hos båda dessa 

karaktärer ligger kraftcentrumet högt upp. Hos Buzz Lightyear ligger det i bröstkorgen, 

vilket man ser eftersom han alltid har bröstkorgen framskjuten, samtidigt som hans axlar är 

bakåtdragna med händerna placerade på midjan. Båda dessa karaktärer utstrålar mycket 

självsäkerhet, framförallt Buzz Lightyear, som även ofta tar en ledande och dominant roll 

över de andra karaktärerna i Toy Story (1995). Tigger är precis som Buzz Lightyear 

självsäker, men utstrålar även mycket glädje, hans rörelsemönster är också mer lättviktigt 

och snabbare än det hos Buzz, vilket enligt Hooks definition (2011) pekar på att hans 

kraftcentrum ligger väldigt högt upp. 

Placerandet av kraftcentrumet är inte något som är begränsat till endast vertikal förflyttning. 

Man kan även placera kraftcentrumet framför, på sidan av, eller ovanför karaktären, vilket 

kan ge olika resultat. Denna undersökning fokuserar dock endast på vertikal förflyttning av 

kraftcentrumet. Syftet med detta är att det begränsar antalet faktorer och omfattningen av 

artefakten. Att fokusera på just vertikal förändring ger utrymme för störst variation i 

karaktärens poser med minst antal ytterligare påverkande faktorer, vilket ger möjlighet att 

lägga mer energi på varje pose och underlättar processen med att analysera resultat från 

undersökningen. 

Kraftcentrumets placering och graden av extraversion i figurerna ovan är korrelerade med 

varandra. Extraversionen i poserna behandlas i denna studie som en separat faktor från 



 12 

kraftcentrumet, då det var fördelaktigt att ha möjlighet att variera detta i animationerna. 

Den huvudsakliga aspekten av kraftcentrumet som togs med till undersökningen var hur 

detta påverkar karaktärens energiplacering längs en höjdaxel. Ett högt kraftcentrum gör 

därmed karaktären rakare och mer uppspänd, medan ett lågt kraftcentrum gör karaktären 

framåtböjd och krokryggad. Även om många menar att posers expansivitet är en del av 

teorin runt kraftcentrum, så behandlas den alltså som en separat faktor för denna studie. 

2.3 Personlighet 

Isbister (2006) menar att personlighet är en komplex och svårdefinierad term. I och med att 

en individs beteende påverkas till mycket stor grad av vilken situation denne befinner sig i är 

det svårt att skapa en konsekvent bild av en specifik individs beteende. Beteende, menar 

hon, är lika mycket ett resultat av omständigheter som det är ett resultat av interna 

karaktärsdrag. För att kunna kategorisera individer utifrån drag som inte påverkas av 

temporära omständigheter har man etablerat ett ramverk som kallas för ”The big five”. Detta 

ramverk utgår ifrån fem olika faktorer, och för att underlätta att folk kommer ihåg dessa 

faktorer använder man akronymen ”OCEAN”, vilket står för openness (öppenhet), 

conscientiousness (grad av samvetsgrannhet), extroversion (utåtvändhet), agreeableness 

(vänlighet), och neuroticicim (emotionell instabilitet) (Isbister, 2006). 

Isbister (2006) menar att några av de första uppfattningarna man bildar av en ny individ är 

dess agreeableness (vänlighet) och deras dominance (dominans). Man kan visualisera detta 

i ett cirkeldiagram där motpolen till ”dominans” är ”undergivenhet”, och motpolen till 

”vänlighet” är ”fientlighet”, se Figur 1. Om man i detta diagram placerar en individ uppe till 

höger så kommer hen uppfattas som vänlig och socialt dominant, vilket tolkas som extrovert. 

Om man skulle placera någon i mitten till vänster så skulle hen uppfattas som ett hot, dock 

varken med eller utan någon utmärkande social status (Isbister, 2006). 
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Figur 3 

Den första uppfattningen man bildar av en ny person är hur potentiellt fientlig denne är 

(agreeableness), alltså den horisontella axeln i cirkeldiagrammet (Figur 3). Den andra 

uppfattningen man bildar är nivån av social dominans en individ har (dominance), vilket 

beskrivs av den vertikala axeln i diagrammet. Kombinationen av dessa två faktorer ger en 

generell uppfattning om vilket potentiellt hot en ny individ kan vara, och är ett sätt för oss att 

säkerställa att vårt mest grundläggande fysiologiska behov är tillfredsställt (Isbister, 2006). 

Dimensionen som beskriver hur dominant kontra undergiven en individ är central för denna 

studie. Anledningen till att jag väljer att titta främst på just denna faktor är att vänlighet 

respektive aggression inte är faktorer som är relevanta hos karaktärerna i spelet Passpartout 

(2016). 

Det finns många andra sätt att tolka personligheter. Ett ramverk som skiljer sig från Isbisters 

(2006) är en teori känd som ”De fyra temperamenten”, som menar att det finns fyra 

grundläggande personlighetstyper. Dessa består av det sangviniska vilket kommer från 

latinets sangius, vilket betyder blod. Detta temperament beskrivs som livligt och 

oregelbundet. Det koleriska temperamentet innebär mycket energi och är närapå aggressivt. 

Det kommer från grekiskan och betyder gul galla. Det melankoliska temperamentet är 

långsamt och känsligt, ordets innebörd är kopplat till grekiska och betyder svart galla. Till 

sist det flegmatiska temperamentet, detta är trögt, lugnt, eller likgiltigt. Ordets innebörd är 

slem. Detta ramverk etablerades av den grekiske fysikern Hippocrates, och har i nuläget 

avfärdats av många forskare, men används ändå i viss utsträckning av vissa. Dock har jag 

valt att för denna studie använda mig av det ramverk som beskrivs av Isbister (2006), detta 

dels eftersom det behandlar dominans kontra undergivenhet, vilket är det huvudsakliga 
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fokuset för studien, men även eftersom The big five är accepterat och använt i mycket större 

utsträckning av dagens forskare. 

2.4 Stereotyper 

Stereotyper är enligt Isbister (2006) mentala uppfattningar av olika typer av människor som 

kan innefatta exempelvis klädsel, kön, etnicitet, umgänge och kroppsspråk. Syftet med 

stereotyper är att de underlättar för människor att skapa uppfattningar av individer de inte 

har någon tidigare bekantskap med. Stereotyper möjliggör att man kan kategorisera 

människor snabbt, och undvika att behöva bilda uppfattningar av nya människor helt från 

grunden (Isbister, 2006). Hinton (2000) menar även att vi i vår vardag möter många 

människor, men lär oss inte mycket om vilka de är. Dock använder vi oss av visuella drag för 

att kategorisera individer, och på så vis placera dem i en grupp som vi redan känner till, 

vilket låter oss få en uppfattning om vilka de är utan att faktiskt lära känna dem. 

Spelutvecklare använder sig ofta av stereotyper för att gestalta karaktärer. Detta för att 

spelaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om en karaktärs avsikter och potentiella 

handlingar. I vissa fall använder man även stereotyper i miljöer där man kanske inte 

förutsatt att den typen av karaktär skulle befinna sig i. Alternativt ger man en stereotyp 

karaktär vissa egenskaper och karaktärsdrag som inte passar med stereotypen, för att göra 

karaktären mer unik och minnesvärd (Isbister, 2006). 

Det är dock viktigt att undvika stereotyper som kan uppfattas som nedsättande eller 

fördomsfulla. Brief beskriver i Diversity at Work (2008) hur människor som tillhör 

minoriteter ofta blir diskriminerade på arbetsplatser, vilket sker både medvetet och 

undermedvetet. Isbister (2006) menar att stereotyper som innefattar etniska drag lätt kan 

förolämpa publiken. Hon konstaterar att det är viktigt att förstå att inte alla individer ur en 

grupp är exakt likadana, och att kulturer hela tiden ändras då de påverkar varandra. Hinton 

(2000) menar även att den huvudsakliga problematiken med användandet av stereotyper 

uppkommer då vi ignorerar det faktum att det alltid finns en viss variation inom grupper av 

människor, och att alla individer ur en grupp inte bör antas representera stereotypen för den 

gruppen. Han menar även att trots att vi ofta bevittnar exempel på individer som är del av en 

grupp men som inte representerar gruppens stereotyp, så tolkar vi det i många fall som att 

den individen är ”undantaget som bekräftar regeln”, och därmed förstärker den negativa 

stereotypen (Hinton, 2000). Det är alltså viktigt att man som karaktärsdesigner inte utgår 

ifrån utdaterat referensmaterial eller drar förutfattade slutsatser gällande stereotyper, och 

att man har en bra förståelse för när och hur man eventuellt kan förolämpa sin publik. 
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Eftersom syftet med denna studie inte är att undersöka hur olika stereotyper som rör 

exempelvis kön eller yttre attribut eventuellt påverkar upplevelsen av dominans och 

undergivenhet hos spelkaraktärer används en avskalad, androgyn humanoid spelkaraktär 

utan några visuella karaktärsdrag i undersökningen. 



 16 

3 Problemformulering  

Animation är en konstform som kan appliceras i många olika typer av medium, och behovet 

av kvalitativ animation fortsätter att växa. Disney’s animationsprinciper (Johnston & 

Thomas, 1982) erbjuder ett ramverk som kan användas för att beskriva och konkretisera 

olika aspekter av animation. Trots att vissa delar av detta ramverk inte kan appliceras på alla 

typer av animation så erbjuder det ändå vissa som är nyttiga för studien, exempelvis follow-

through och timing (Johnston & Thomas, 1981). Labans rörelseanalys (Newlove, m.fl., 

2004) är en annan teori som är skapad för att erbjuda en terminologi som kan användas för 

att beskriva och för att analysera dans och rörelse. En sektion ur denna teori som kallas för 

efforts är allmänt känd inom animation och beskriver faktiska rörelser av olika slag. Detta 

utgår ifrån de fyra grundläggande ansträngningarna space, time, weight och flow (Newlove 

& Dalby, 2004). I och med att studien är fokuserad endast på humanoida karaktärer och 

deras rörelser så är denna kunskap också relevant för studien. En arbetsmetod som används 

av många animatörer för att gestalta karaktärer är något som är känt som ”kraftcentrum”. 

Kraftcentrumet beskriver en punkt i eller utanför en karaktär som fungerar som en källa till 

hur karaktären agerar. 

Dominans och undergivenhet är en viktig del av den första uppfattningen man bildar sig av 

andra människor och deras personligheter (2006). Studier av schimpanser och deras 

beteende när det gäller dominans och undergivenhet visar tydligt hur expansiva poser 

uttrycker dominans och ihopdragna poser uppvisar undergivenhet. Detta är även ett 

exempel på hur viktig denna klassificering är när det gäller sociala interaktioner (Baumeister 

m.fl., 2007). Cuddy diskuterar samma ämne och stöttar samma tes i hennes verk om 

konceptet power posing (2010). 

Stereotyper är också ett viktigt verktyg som människor använder för att kategorisera andra 

individer och bilda uppfattningar om andra människor utan att behöva lära känna dem 

(Isbister, 2006). En förståelse för detta är viktig inom en studie som går ut på att studera hur 

människor uppfattar andra människor. Eftersom denna studie fokuserar på hur karaktärers 

rörelsemönster uppfattas är det därför viktigt att konstruera en karaktär som inte har synliga 

könsmässiga, utseendemässiga eller etniska egenskaper. 

Denna studie tar avstamp i animationsskapandet för spelet Passpartout (2016). Här är det 

relevant att utforma karaktärer med ett kroppsspråk som tydligt förmedlar karaktärernas 

personligheter, och hur dominanta kontra undergivna karaktärerna är. Målet med denna 

studie är därför att undersöka hur man bör gestalta dominans och undergivenhet hos 

spelkaraktärer genom animation. För att utvärdera detta används kraftcentrumet, Cuddys 
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(2010) och Baumeisters m.fl. (2007) kunskap om expansiva poser, samt efforts för att 

gestalta sex olika animationer där dessa faktorer kombineras på olika sätt. Hypotesen är att 

variationer i expansivitet och effort kan förstärka eller försvaga kraftcentrumets betydelse för 

hur dominant eller undergiven en karaktär uppfattas. Utifrån teorierna om expansiva poser 

och efforts så är det rimligt att förvänta sig att en karaktär som har ett högt kraftcentrum, 

expansiva poser och rörelser som kämpar emot sina effort-dimensioner uppfattas som mer 

dominanta än karaktärer som endast har ett högt kraftcentrum. 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs processen för framtagandet av artefakten och vilken metod som 

använts för att besvara frågeställningen. Då undersökningen söker att kunna generalisera 

sitt resultat och identifiera trender i de svarandes upplevelser valdes en kvantitativ 

undersökningsmetod. Alternativet som var en kvalitativ undersökning med intervjuer valdes 

bort eftersom få fördjupade svar förmodligen inte hade gett mer för besvarandet av 

frågeställningen än ett stort antal respondenter. En kvalitativ metod hade dock kunnat ge 

fördjupad kunskap om hur enskilda personer reflekterar kring karaktärerna. Det bedömdes 

dock som mer angeläget att få mer generell kunskap, givet syftet för denna studie. 

3.1.1 Artefakt 

För att undersöka frågeställningen skapades totalt sex animationer där tre faktorer varierade 

mellan klippen. Tre av dessa animationer hade ett kraftcentrum i övre delen av kroppen, och 

de andra tre hade ett kraftcentrum i nedre delen. Den andra faktorn som varierade mellan 

animationerna gällde huruvida karaktärernas utgångspose var expansiv eller ihopdragen. 

Baumeister m.fl. (2007) och Cuddy (2010) menar att poser som är mer expansiva, alltså med 

lemmar längre utanför kroppen uttrycker mer dominans än poser som är mer ihopdragna, 

där armar och ben ligger närmare kroppen, som istället ofta uppfattas som undergivet. Den 

tredje faktorn är vilka efforts (Newlove & Dalby, 2004) karaktärerna uppvisar. Teorin om 

efforts menar att rörelser antingen kan sträva mot en dimension eller underkasta sig 

dimensionen. Detta beskriver beteenden som kan tolkas som antingen aktiva (för de rörelser 

som motsträvar dimensionerna), eller passiva (för de rörelser som kapitulerar till 

dimensionerna). De dimensioner som användes var space, time och weight. Då dimensionen 

space motsträvas får man rörelser som är direkta, medan rörelser som ger vika till 

dimensionen blir mer obestämda. Då dimensionen time motsträvas så blir rörelserna 

snabba, samtidigt som kapitulerande rörelser går långsamt. Då den sista dimensionen 

weight motsträvas, så uppfattas rörelserna som tunga och svåra att utföra, medan 

kapitulerande rörelser känns lättviktiga. Ett dominant beteende kan lätt tolkas som ett aktivt 

tillstånd, medan ett undergivet beteende lättare tolkas som ett passivt beteende. Slutsatsen 
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kring detta är att efforts som strävar emot en dimension ofta gör en karaktär mer dominant, 

och efforts som kapitulerar till dimensionen ofta gör en karaktär med undergiven. 

De sex animationerna kombinerade de ovan nämnda faktorerna vilket resulterade i att två av 

animationerna hade kriterium som alla passade en dominant kontra en undergiven karaktär, 

och kriterierna hos de resterande fyra animationerna kombinerades på olika sätt för att ge 

karaktärer som hade konflikterande element som uttryckte dominans och undergivenhet. 

Anledningen till detta var för att ha möjlighet att utvärdera vilka faktorer som väger tyngst 

när det gäller hur dominant en karaktär uppfattas. Animationerna som skapades var 

följande: 

 Högt kraftcentrum, expansiva poser och motsträvande efforts (helt dominant 

matchning) 

 Lågt Kraftcentrum, ihopdragna poser och passiva efforts (helt undergiven 

matchning) 

 Högt kraftcentrum, ihopdragna poser och passiva efforts (dominant faktor, 

undergiven faktor, undergiven faktor) 

 Lågt Kraftcentrum, expansiva poser och motsträvande efforts (undergiven faktor, 

dominant faktor, dominant faktor) 

 Högt kraftcentrum, expansiva poser och passiva efforts (dominant faktor, dominant 

faktor, undergiven faktor) 

 Lågt Kraftcentrum, ihopdragna poser och motsträvande efforts (undergiven faktor, 

undergiven faktor, dominant faktor) 

 

Animationerna applicerades på en androgyn karaktär. Syftet med att ha en karaktär utan ett 

definierat kön var för att undvika att respondenterna utgick ifrån stereotyper om hur 

dominanta exempelvis kvinnor är i relation till män. Som tidigare forskning visade finns det 

anledningar att tro att man lätt uppfattar män som mer dominanta än kvinnor, oberoende av 

övriga omständigheter, vilket kunde resultera i icke representativa resultat. Att ha en 

karaktär som inte har något definierat kön kan även resultera i en viss problematik. I och 

med att respondenterna inte blir informerade om vilket kön karaktären har, så finns det en 

risk att olika respondenter uppfattar att karaktären har ett visst kön, vilket kan påverka 

undersökningsresultatet. Karaktären kommer heller inte ha några utmärkande 

karaktärsdrag som inte är kopplade till dess rörelser, så som exempelvis klädesplagg eller 

hårstil. Detta av samma anledning som exkluderandet av ett definierat kön, att det kan 

finnas stereotyper som är kopplade till olika visuella karaktärsdrag, och som drar 

respondenternas uppmärksamhet från karaktärens rörelser. 
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Animationerna eftersträvade att följa animationsprincipen exaggeration (Johnston & 

Thomas, 1982), då denna princip tydliggör karaktärens personlighet. Dock inte i alltför stor 

grad, då animationer som är för överdrivet gestaltade eventuellt kan göra 

undersökningsfrågorna ledande. För att stötta denna animationsstil utformades även 

karaktären med överdrivna proportioner, med längre armar och ben, samt ett något större 

huvud än vad som är realistiskt. Denna karaktärsdesign valdes även för att ha möjlighet att 

gestalta tydliga silhuetter i animationerna, enligt animationsprincipen staging (Johnston & 

Thomas, 1982). 

I varje animation som skapades rörde sig karaktären framåt på något sätt. Syftet med att ha 

denna typ av animation var för att ha möjlighet att ge uttryck för olika typer av efforts och 

kraftcentrum bättre, då båda dessa faktorer påverkar karaktärens rörelser till stor grad. Att 

därmed ge varje animationsklipp den typen av rörelser innebar en möjlighet att gestalta de 

olika kraftcentrumen och efforts på ett representativt sätt. Hastigheten och sätten som 

karaktären förflyttades sig på varierade mellan de olika animationerna, vilket var ett resultat 

av att karaktärens agerande ändrades utifrån var dess kraftcentrum var placerat och vilka 

efforts som användes i varje animation. 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Insamlingen av data genomfördes med hjälp av online-enkäter. En kvantitativ metod valdes 

då det är ett effektivt sätt att mäta människors generella uppfattning, i detta fall till vilken 

grad olika faktorer påverkar hur dominant kontra undergiven en animerad karaktär 

uppfattas. Enkäten utvecklades med stöd av en pilotstudie, där fyra respondenter 

individuellt fick besvara enkäten och i samband med det reflektera över hur de tolkade 

frågorna och i vilken utsträckning de upplevde frågorna som otydliga eller oklara. 

Online-enkäten som respondenterna fick fylla i introducerades med information om vad 

syftet med enkäten var, samt vilket arbete det var kopplat till. Detta för att påvisa 

transparens och motivera respondenterna att delta och att ta undersökningen på allvar. 

Information om att studien berörde just kraftcentrum, expansivitet i poser och efforts 

exkluderades dock. Syftet med att utelämna denna information var för att säkerställa att 

respondenternas tolkning i så stor utsträckning som möjligt var baserad på det som 

animationerna förmedlade. Även om en respondent inte hade erfarenhet av 

animationsskapande så fanns det även en risk att hen kände till något av begreppen och 

deras innebörd. 

De första frågorna fokuserade på att samla in demografisk data och tidigare kunskap om 

animation. Detta innefattade frågor om respondenternas erfarenhet om 

animationsproduktion, deras spelvana, samt deras ålder och kön. Syftet med detta var att ha 
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möjlighet att analysera om resultatet varierade med avseende på egenskaperna hos den som 

svarade, och vilken referensram varje respondent hade. För att minska risken att 

respondentens definition av dominans och undergivenhet skiljde sig från den definition som 

denna studie har använt så gavs en kort beskrivning av begreppen i början av enkäten. 

Respondenterna fick sedan titta på varje enskild animation och sedan ta ställning till 

huruvida de uppfattade karaktären som dominant eller undergiven, och om de uppfattade 

det som att karaktären befann sig i ett tillfälligt känslotillstånd eller om dess rörelser visade 

dess faktiska personlighet. De fick även svara på frågor om huruvida de uppfattade 

karaktären som trovärdig. Tolkningen av trovärdighet visade sig i pilotstudien vara något 

problematisk, då respondenterna inte förstod exakt vad detta innebar. Det gavs därför en 

kort beskrivning där det beskrevs att trovärdighet i detta sammanhang inte innebar hur 

pålitlig karaktären är, utan snarare hur övertygande dess personlighet är. Det vill säga att 

den spontana tolkningen av karaktären är att denna är levande, snarare än bara ett digitalt 

föremål som rör på sig men som inte innehar något medvetande. Respondenterna besvarade 

dessa tre frågor på en skala mellan ett till fem, det inkluderades även ett alternativ för om 

respondenten inte hade någon åsikt. Anledningen till att ha en udda skala och ett extra 

alternativ för avsaknad av åsikt var dels för att ge respondenterna möjlighet att kunna 

uttrycka neutralitet om de upplever sig vara neutrala, och även ha möjlighet att inte ha 

någon bestämd åsikt. Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer efter varje fråga som 

rörde animationerna. Detta var för att respondenterna skulle ha möjlighet att motivera 

varför de uppfattade varje karaktär som de gjorde. 

Efter att respondenterna hade svarat på frågor om alla sex karaktärerna fick de även 

rangordna alla karaktärer baserat på hur dominanta de uppfattade dem. Här visades varje 

karaktär med tillhörande animation upp samtidigt, och varje karaktär kopplades till en 

bokstav. Respondenterna fick sedan koppla varje bokstav till ett nummer mellan 1 och 6, där 

varje siffra endast kunde kopplas till en bokstav. Syftet med detta var att tvinga 

respondenterna att ta ställning till vilka karaktärer de tolkade som mest dominanta och vilka 

de tolkade som minst dominanta. 

3.1.3 Urval 

I och med att undersökningen inte specifikt ämnar att utvärdera hur någon specifik 

målgrupp uppfattar dominans och undergivenhet hos spelkaraktärer så bestod inte heller 

urvalet av någon specifik målgrupp. Målet var att nå en så stor grupp individer som möjligt, 

helst med så stor spridning inom geografisk hemvist och ålder som möjligt. Målet var även 

att nå en så jämn könsfördelning som möjligt, för att resultaten inte skulle ha större 

representation för det ena könet. Anledningen till att ha så många respondenter som möjligt 
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är för att minska felmarginalen och få en mer korrekt bild av hur den generella 

uppfattningen ser ut. Den online-baserade enkäten lades upp på olika internetforum så som 

exempelvis Reddit, och delades via Skype och Facebook under första halvan av juni 2016. 

Enkäten var utformad på engelska för att inte exkludera personer som inte pratar svenska. 

Ett eventuellt problem med att utgå från en online-enkät är att det huvudsakligen är yngre 

människor som använder internet, personer inom äldre åldersgrupper var därför sannolikt 

inte möjliga att nå i samma utsträckning. Alternativet att dela ut fysiska formulär och samla 

personer för att genomföra insamlingen av svar skulle förmodligen ha begränsat antalet 

deltagare som kunde nås till studien och gav därför inte samma möjlighet till generalisering. 

Dessutom utgör yngre personer den mest relevanta målgruppen för studien, eftersom det 

främst är något yngre personer som spelar spel, så problemet med att äldre personer inte 

skulle kunna delta i samma utsträckning upplevdes inte som alltför allvarligt. Vilka individer 

som försöksgruppen bestod av presenteras i avsnitt 5.1. 
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4 Genomförande 

All modellering, riggning och animation utfördes i Maya (Autodesk, 2016), som är ett 

program skapat av Autodesk som hanterar 3D-modellering, animation, simulation, 

rendering med mera. Syftet med valet att använda denna mjukvara och inte andra alternativ 

så som exempelvis Cinema 4D (Maxon, 2015) var huvudsakligen att jag själv är mest bekväm 

med att använda det, och produktionstiderna för karaktären och dess animationer kunde 

därmed begränsas. Karaktären byggdes upp av polygoner. En polygon är en tresidig 

geometrisk form som används nästan uteslutande för att gestalta objekt inom digital 3D 

grafik. Polygonerna kan kopplas till virtuella leder, och man kan med hjälp av dessa leder 

skapa ett skelett inuti en karaktär där dess leder kan rotera och förflyttas för att deformera 

karaktärens geometri på ett kontrollerat sätt.  Dessa metoder användes för denna studie, och 

en karaktär skapades till att börja med av polygoner. Formen hos karaktären var mycket 

enkel, och den hade inga visuella karaktärsdrag som inte var kopplade till dess rörelser. 

Målet med karaktärens design var även att gestalta den androgynt, det vill säga utan någon 

tydlig könstillhörighet. För att uppnå detta undveks bredare höfter eller bredare axlar, som 

eventuellt kan associeras med de normativa bilderna av könstillhörighet, och karaktären fick 

en relativt platt design överlag. Armarna och benen gjordes överdrivet långa och smala, samt 

med extra stora händer, fötter och huvud. Syftet med detta var att underlätta att posera 

karaktären på ett tydligt sätt, enligt animationsprincipen staging (1982). För att ytterligare 

förtydliga karaktärens former användes även en renderingsmetod känd som smooth mesh 

preview, vilket konverterar de hårda och kantiga polygonerna till matematiska kurvor. Detta 

var fördelaktigt då karaktären bestod av relativt få polygoner, och dess silhuett blev därför 

inte lika tydlig då smooth mesh preview inte användes. Skelettet för karaktären kopplades 

till kontroller som på så vis kunde styra de olika delarna av skelettet, och dessa kontroller 

användes för animationerna av karaktären, se Figur 4 och Figur 5. 

 

Figur 1 
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Figur 2 

 

Metoden som användes för att gestalta animationerna går ut på användandet av så kallade 

keyframes. Keyframes används för att ge ett eller flera objekt, i detta fallet kontrollkurvorna 

hos karaktären, positions- och rotationsvärden vid en specifik tidpunkt, och andra värden 

vid en annan tidpunkt. Maya använder sedan dessa värden för att interpolera objektet 

mellan de två tidpunkterna, och skapa en mjuk rörelse som sedan kan manipuleras. Om man 

exempelvis vill att en karaktär ska luta huvudet från vänster till höger så ger man 

kontrollkurvan som styr huvudet ett rotationsvärde som representerar en lutning åt vänster 

vid en tidpunkt, och ett rotationsvärde som representerar en lutning åt höger vid en senare 

tidpunkt. En alternativ animationsmetod kallas för motion-capture, och går ut på att man 
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spelar in fysiska rörelser hos en skådespelare, och digitaliserar dessa till animationer som 

appliceras på en 3D-karaktär. Anledningen till att keyframe-baserad animation valdes var 

dels för att spara tid, då animation för hand går snabbare att producera, att genomgå 

processen av att skapa motion-capture animationer är mer tidskrävande då det kräver en 

viss typ av utrustning, mer planering, samt fler än en deltagare. Keyframe-metoden tillåter 

även att man lättare kan gestalta mer överdrivna animationer, enligt animationsprincipen 

exaggeration (1982), vilket var gynnsamt för studien då det är lättare att tolka karaktärer 

med överdrivna rörelsemönster.  

Kameravinkeln som valdes för animationerna var något till vänster från karaktärens 

perspektiv, med en vinkel på ungefär 30 grader. Anledningen till att jag valde detta 

betraktelseperspektiv var att respondenterna skulle ha möjlighet att ta del av alla rörelser 

som animationerna bestod av. Hade kameran istället varit placerad rakt framför karaktären 

så hade rörelser framåt och bakåt inte varit möjliga att urskilja, och hade den varit placerad 

rakt från sidan av karaktären så hade rörelser till höger och vänster inte varit möjliga att 

identifiera. De alternativ som fanns var antingen att ha en kamera som roterade runt 

karaktären, eller att ha flera klipp som spelades samtidigt från olika perspektiv. Anledningen 

till att dessa alternativ valdes bort var för att de antingen hade inneburit mycket förflyttning 

i kameran och därmed tagit fokus från karaktären och dess rörelser eller gjort det svårt för 

repondenten att fokusera på flera kameravinklar. Alla animationsklipp använde exakt 

samma perspektiv, för att eliminera risken att ett varierande perspektiv ledde till att 

respondenterna uppfattade karaktärerna olika. 

Två poser med tillhörande animationer gestaltades inför pilotstudien, en pose med ett högt 

kraftcentrum och en med ett lågt kraftcentrum. I den första posen låg kraftcentrumet högt 

uppe i bröstet, vilket gjorde att karaktären lyfte fram bröstkorgen, hade raka ben och höll 

bak axlarna och armarna. I den andra posen låg kraftcentrumet i höjd med knäna, detta fick 

karaktären att luta fram överkroppen och hänga med armarna. Benen var i denna pose böjda 

och huvudet hängde ner tillsammans med överkroppen, se Figur 6. 
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Figur 3 

 

För den slutliga undersökningen skapades sex olika animationer, dessa var utformade enligt 

listan nedan: 

 Högt kraftcentrum, expansiva poser och motsträvande efforts (dominant matchning) 

 Lågt Kraftcentrum, ihopdragna poser och passiva efforts (undergiven matchning) 

 Högt kraftcentrum, ihopdragna poser och passiva efforts. 

 Lågt Kraftcentrum, expansiva poser och motsträvande efforts. 

 Högt kraftcentrum, expansiva poser och passiva efforts. 

 Lågt Kraftcentrum, ihopdragna poser och motsträvande efforts. 

Den första animationen hade ett högt kraftcentrum och lyfte därför fram bröstet och hade 

kroppen högt uppe. Den hade även armarna och benen placerade långt ut för att visa på 

expansivitet. Rörelserna hos denna karaktär var relativt snabba och bestämda, för att 

uppvisa motsträvande efforts. I den andra animationen gick karaktären med överkroppen 

framåtlutad, och den gick med benen något böjda, i och med det lågt placerade 

kraftcentrumet. Karaktären höll ihop händerna i höjd med bröstet och benen var nära 

varandra, vilket gjorde posen ihopdragen. Rörelserna var i allmänhet relativt långsamma och 

karaktären uppvisade inte mycket ansträngning för att utföra dem. Detta uppvisade mer 

passiva och kapitulerande efforts. Den tredje animationen hade på samma sätt som den 

första ett högt kraftcentrum, dock med ihopdragna poser och med passiva efforts. Det höga 

kraftcentrumet gjorde att karaktären blev utsträckt och lyfte fram bröstet. Armarna och 

benen hamnade nära kroppen, och rörelserna blev något obestämda, karaktären rörde sig 

även lätt. I den fjärde animationen låg kraftcentrumet långt ner, utgångsposen var dock 
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expansiv och rörelserna i animationen följde motsträvande efforts. Det låga kraftcentrumet 

gjorde att karaktären lutade sig framåt och gick med böjda ben, armarna hamnade långt 

utanför kroppen och benen var även placerade långt från varandra. Rörelserna hos denna 

karaktär var mycket bestämda och snabba, stegen uppvisade mycket tygnd och armarna 

rörde sig i väl definierade banor. Denna animation efterliknade till stor del den första, 

bortsett från att den istället för att gå upprätt med bröstet framåt gick framåtlutad och hade 

mycket av sin energi i nedre delen av kroppen. Den femte animationen hade ett högt 

kraftcentrum och hade därför mycket av sin energi högt upp, den hade även expansiva poser 

och kapitulerande efforts. Rörelserna hos denna karaktär var obestämda, lätta och något 

utdragna, den hade även armarna utsträckta i luften och benen låg relativt långt från 

varandra. Den sjätte och sista animationen hade ett lågt kraftcentrum, ihopdragna poser och 

kämpande efforts. Detta gjorde att karaktärens energi hamnade långt ner, alla lemmar låg 

nära varandra medan rörelserna var snabba och bestämda. 

 

Karaktär 1   Karaktär 2   Karaktär 3 

 

Karaktär 4   Karaktär 5   Karaktär 6 

Ovan visas bildexempel från varje animation. Notera att individuella bilder från en animerad 

sekvens inte kan förmedla en representativ bild av vad animationen som helhet förmedlar. 

Dock kan man få en uppfattning om utgångposen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Resultat 

5.1.1 Deltagande 

Antal deltagare i undersökningen uppgick till 83 personer. Dessa nåddes genom ett antal 

olika Facebookgrupper, samt genom ett subforum på Reddit vars syfte är att hjälpa individer 

som vill delta i online-enkäter att hitta sådana, och att hjälpa individer som utformat enkäter 

att hitta respondenter. Facebookgrupperna var huvudsakligen fokuserade på spelutveckling 

och animation, vissa grupper bestod av människor som inte hade något speciellt förhållande 

till varken spel eller animation. Användandet av subforumet på Reddit gjorde att enkäten 

nådde individer över hela världen. 

5.1.2 Demografisk data 

De första frågorna avsåg att samla in demografisk data om respondenterna. Denna 

demografiska data bestod av erfarenhet inom animationsskapande, tid som lades på 

spelande, könstillhörighet, samt ålder. Resultaten från dessa frågor presenteras nedan: 

 

En stor del av respondenterna svarade att de spenderar en betydande mängd tid på att spela 

spel, nästan 40 procent menar att de lägger mer än 15 timmar i veckan på att spela mobil-, 

data-, eller TV-spel. Detta innebär att många av respondenterna är vana vid att observera 

spelkaraktärer, och de bör därför ha haft lättare för att besvara frågorna i undersökningen 

jämfört med om de inte spenderade mycket tid på spel. 
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En majoritet bestående av 51,8 procent av respondenterna menade att de inte besatt någon 

tidigare erfarenhet av animationsskapande. Detta innebär att en betydande del av 

respondenterna troligen inte utgick från teoretiska koncept om animation då de besvarade 

frågorna, utan snarare från vad de spontant uppfattade hos karaktärerna, i enlighet med 

syftet med frågan. 
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När det gäller köns- och åldersfördelningen består respondenterna främst av män i tidiga 

tjugoårsåldern. Endast en respondent var yngre än 15 år och ingen respondent var över 35 

år. Enligt en demografisk rapport från Entertainment Software Association som gjordes 2015 

är den genomsnittliga åldern hos spelare 35 år, och 56 procent av spelare är män (2015). 

Detta innebär att män är överrepresenterade i studien och att de deltagande inte utgör ett 

representativt urval av populationen, då mer än tre fjärdedelar av de svarande var män, och 

den genomsnittliga åldern hos respondenterna var markant lägre än 35 år. Detta diskuteras 

och problematiseras mer i sista avsnittet. 

Resultaten från enkäten visade på tydliga skillnader i hur de olika karaktärerna uppfattades. 

Under var och en av kommande rubriker i detta avsnitt visas resultaten på frågorna gällande 

varje karaktär, dessa resultat analyseras sedan i avsnitt 4.3. Notera att stapeln längst till 

höger i varje diagram är ”ingen åsikt”, och att den lila stapeln representerar alternativet ”5”. 

Notera även att många av kommentarerna som tas upp är på engelska, eftersom enkäten var 

skriven på engelska och inte endast riktad till svensktalande. 

5.1.3 Karaktär 1 - högt kraftcentrum, expansiva poser, kämpande efforts 
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Den första karaktären vars rörelser var baserade på faktorer som, utifrån teorier som 

diskuterats i tidigare avsnitt, förväntades skapa en dominant karaktär uppfattades i stor 

utsträckning också som dominant. Ingen respondent svarade under ”3” på den femgradiga 

skalan om hur dominant de uppfattade karaktären. En tydlig merpart av respondenterna 

uppfattade att karaktärens rörelser reflekterade dess personlighet snarare än att den befann 

sig i ett tillfälligt känslotillstånd, på denna fråga svarade 61 procent av respondenterna ”4” 

eller högre. Gällande trovärdigheten hos karaktären så lutade svaren något mot att 

karaktärens rörelser var övertygande. Flest svarande, 24 stycken, valde alternativet ”4” och 

71 procent av respondenterna svarade ”3” eller högre. 

Kommentarerna i anslutning till denna karaktär menade i stor grad att hen uppvisade 

egenskaper som exempelvis ”dryg” och ”bestämd”, vilket lätt kan liknas med dominans. 

Någon lämnade kommentaren ”It seems to be pretending to be dominant” vilket menar att 

denne respondent uppfattade det som att karaktären försökte härma en dominant individ. 

Någon menade även att karaktären hade väldigt stela leder, vilket fick hen att uppfatta 

karaktären som mer dominant. 

5.1.4 Karaktär 2 – lågt kraftcentrum, ihopdragna poser, kapitulerande efforts 
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Den andra karaktären uppfattades nästan uteslutande som undergiven. 76 procent av de 

svarande valde alternativet ”1” på den femgradiga skalan, vilket var förväntat då dess 

rörelser var baserade på ett lågt kraftcentrum, ihopdragna poser och passiva efforts, som 

enligt tidigare studier borde förmedla en undergiven personlighet. Om respondenterna 

tolkade det som att karaktären befann sig i ett tillfälligt känslotillstånd eller inte varierande 

dock, endast fem respondenter svarade ”3” på denna fråga, resterande svar var fördelade 

någorlunda jämt åt båda sidor. Denna karaktär uppfattades i relativt hög grad som trovärdig, 

59 procent av respondenterna angav alternativ ”4” och ”5” som svar på frågan om hur 

trovärdig karaktären uppfattades. 

Bland kommentarerna för den andra karaktären var det relativt många som angav att 

karaktären inte framstod som undergiven, utan snarare rädd. Några menade även att 

karaktären framstod som nervös eller blyg. En respondent menade med en kommentar att 

karaktären verkade planera något ondskefullt. 
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5.1.5 Karaktär 3 – högt kraftcentrum, ihopdragna poser, kapitulerande efforts 

 

 

 

Hos den tredje karaktären kombinerades ett högt kraftcentrum med ihopdragna poser och 

kapitulerande efforts. En övertygande majoritet bestående av 74 procent av respondenterna 

svarande att de uppfattade karaktärens dominans som neutral. Ett fåtal fler respondenter 

lutade något mot undergivenhet med tolv respondenter som angav ”2” och sex ”4”, men givet 

den relativt begränsade försöksgruppen kan man inte dra några bestämda slutsatser utifrån 

denna skillnad. Tolkningen av både personligheten och trovärdigheten hos denna karaktär 

lutade precis som dominansen mot neutralt, dock var svaren mer utspridda än i den första 

frågan om karaktärens dominans. 37 procent svarade ”3” på frågan om karaktärens 

personlighet och 34 svarade ”3” på frågan om trovärdighet, medan resterande svar var 

relativt jämt utspridda på båda frågorna. 
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Enligt kommentarerna på denna karaktär var det många som uppfattade det som att 

karaktären behövde använda en toalett, vilket är svårt att koppla till både dominans och 

undergivenhet. Andra kommentarer bestod av ”Neither dominant nor submissive”, ”Hard to 

read”, och “Just seems happy, not much else to add”, som alla pekar på att varken dominans 

eller undergivenhet uppfattades som tydliga hos karaktären. 

5.1.6 Karaktär 4 – lågt kraftcentrum, expansiva poser, kämpande efforts 

 

 

 

I den fjärde karaktären kombinerades ett lågt kraftcentrum med expansiva poser och 

kämpande efforts. Denna karaktär uppfattades som dominant av en majoritet av 

respondenterna, 48 procent svarande ”4” och 28 procent svarade ”5”. Tolkningen av 

huruvida dess rörelser karaktäriserade personligheten eller ett tillfälligt känslotillstånd var 
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dock mycket varierande, det svar som flest angav, 28 procent, var ”4”. Det näst vanligaste 

svaret var ”1” som angavs av 25 procent, resterande svar var relativt jämt fördelade på de 

övriga alternativen. Den fjärde karaktären uppfattades enligt svaren på den sista frågan 

huvudsakligen som trovärdig med 54 procent av rösterna på alternativ ”4” och ”5”. 

Kommentarerna i anslutning till den fjärde karaktären indikerade främst att respondenterna 

uppfattade karaktären som bestämd, upprörd eller arg. Vissa påstod att karaktären verkade 

tydligt dominant med kommentarer som: ”Very dominant” och ”Seems like a really angry 

detrmined [!] person”. 

5.1.7 Karaktär 5 – högt kraftcentrum, expansiva poser, kapitulerande efforts 
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Hos den femte karaktären kombinerades ett högt kraftcentrum med expansiva poser och 

kapitulerande efforts. Den tolkades precis som den tredje karaktären som huvudsakligen 

neutral på dominansskalan, dock lutade det mer mot undergivenhet. 59 procent svarade ”3”,  

endast en individ svarade ”4” och ingen svarade ”5”. Respondenternas tolkning av både 

personligheten och trovärdigheten varierande, dock lutade relativt många svar rörande 

personligheten mer mot att karaktären befann sig i ett tillfälligt känslotillstånd, snarare än 

att karaktärens rörelser indikerade dess personlighet, 41 procent av respondenterna angav 

”1” och ”2”. Trovärdigheten lutade mer mot en brist på trovärdighet, svaren på denna fråga 

var också utspridda, endast tre respondenter svarade ”5”, de övriga svaren var relativt jämt 

fördelade på de andra alternativen. 

Kommentarerna i anslutning till denna karaktär indikerade att den var svårtolkad i 

förhållande till de andra karaktärerna. De flesta menade antingen att de inte kunde se 

varken dominans eller undergivenhet, eller att de uppfattade karaktären som neutral. 

Exempel på sådana kommentarer är påståenden som ”No idea what so ever [!]”, ”I can’t tell”, 

och ”looks absent minded”. 

5.1.8 Karaktär 6 – lågt kraftcentrum, ihopdragna poser, kämpande efforts 
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I den sista animationen kombinerades ett lågt kraftcentrum med ihopdragna poser och 

kämpande efforts. Denna karaktär uppfattades av nästan alla respondenter som olika grader 

av undergiven. Majoriteten, 63 procent, svarade en etta på frågan om karaktärens dominans, 

att de uppfattade karaktären som mycket undergiven. Personligheten tolkades 

huvudsakligen som att karaktären befann sig i ett tillfälligt känslotillstånd, med 51 procent 

av svaren på alternativ ”1”. Denna karaktär uppfattades dock som mest trovärdig av alla 

karaktärer, 18 procent av respondenterna angav alternativ ”4” och 45 procent av 

respondenterna angav alternativ ”5”. 

Kommentarerna på den sista karaktären visade att respondenterna i stor utsträckning 

uppfattade karaktären som rädd, till skillnad från karaktär 2 som också beskrevs som rädd 

eller osäker var det dock många som ansåg att denna karaktär verkade mer spänd, och 

troligen lättare att skrämma. Exempel på kommentarer är: ”Scared and insecure, implying 

submissiveness”, ”Nervous about being found”, samt ”People can easily be scared and this 

walkcycle is not unrealisic of how people walk”. 

5.1.9 Avslutande gradering 

 

 

I den sista frågan uppmanades respondenterna att gradera varje karaktär från “mest 

dominant” till “mest undergiven”. Resultaten från denna fråga speglade till största del 

resultaten från de tidigare sex frågorna. Man kan se att de karaktärerna som tolkades som 
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mest dominanta var karaktär 1 och karaktär 4, eller som de är listade i sista frågan, karaktär 

A och D. De karaktärerna som tolkades som mest undergivna var karaktär 2 och 6, eller 

karaktär B och F, och de som tolkades som huvudsakligen neutrala på dominansskalan var 

karaktär 3 och karaktär 5, eller karaktär C och E. 

5.2 Analys 

Överlag tolkades de olika animerade sekvenserna till stor del som förväntat, det vill säga som 

tidigare forskning indikerade att de skulle tolkas. Animationen som var baserad på de 

faktorer som förväntades tolkas som dominant - ett högt kraftcentrum, expansiva poser och 

kämpande efforts - uppfattades som dominant, och animationen med en motsatt 

kombination av faktorer, och därför undergiven matchning tolkades främst som undergiven. 

Då kraftcentrumet kombinerades med motsägande faktorer, som exempelvis i karaktär 3, 

där ett högt kraftcentrum kombinerades med ihopdragna poser och passiva efforts, så visade 

svaren att respondenterna nästan uteslutande uppfattade karaktären som neutral. Detta kan 

indikera att kraftcentrumets effekt på hur dominant en karaktär uppfattas i vissa fall 

nollställs om karaktärens rörelser och expansivitet säger motsatsen. I den fjärde karaktären 

var detta dock inte fallet, dess kraftcentrum var placerat långt ner och dess rörelser visade 

kämpande efforts och expansiva poser. Här uppfattades karaktären som huvudsakligen 

dominant, vilket verkar tyda på att dominanta poser och rörelser har en större effekt på en 

karaktärs dominans om karaktärens kraftcentrum ligger långt ner. 

Då matchande kraftcentrum och poser kontrasterades med efforts blev resultaten mer 

intressanta. I den femte animationen där kraftcentrumet var placerat högt, poserna var 

expansiva, och rörelserna var baserade på kapitulerande efforts så blev resultaten främst att 

karaktären uppfattades som neutral gällande dess dominans, med en subtil lutning mot 

undergivenhet. Hos denna karaktär var dock svaren väldigt varierande, många av 

respondenterna uppvisade osäkerhet om hur de skulle tolka karaktären. Detta kan ha att 

göra med att man i verkligheten sällan uppvisar expansiva poser och höga kraftcentrum 

tillsammans med avslappnade och obestämda rörelser som följer kapitulerande efforts. 

Detta kan även vara anledningen till att karaktärens trovärdighet inte uppfattades som 

särskilt hög. Hos den sista animationen uppfattade en majoritet av respondenterna en tydlig 

undergivenhet. Här kombinerades ett lågt kraftcentrum med ihopdragna poser och 

kämpande efforts. Jämför man denna karaktär med karaktär 4 som också hade ett lågt 

kraftcentrum och kämpande efforts, fast expansiva poser istället för ihopdragna poser så ser 

man en mycket tydlig skillnad i resultatet. Karaktär 4 var en av de animationerna som 

tolkades som mest dominant, och karaktär 6 tolkades som tydligt undergiven. Utifrån detta 
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kan man dra slutsatsen att om en karaktär har bestämda rörelser och ett lågt kraftcentrum så 

har dess expansivitet avgörande betydelse för hur dominant karaktären kommer uppfattas. 

Överlag så framstod inte kraftcentrumet som en avgörande faktor i hur dominant 

karaktärerna uppfattades. Den enda karaktären som hade ett högt kraftcentrum och 

uppfattades som tydligt dominant var den första karaktären, som även hade expansiva poser 

och kämpande efforts. De andra två karaktärerna med höga kraftcentrum uppfattades båda 

som någorlunda neutrala i dominansskalan. Det låga kraftcentrumet förmedlade enligt 

resultaten undergivenhet i större utsträckning än det höga kraftcentrumet förmedlade 

dominans. Två utav de tre animationerna med låga kraftcentrum uppfattades som tydligt 

undergivna, den som inte tolkades som undergiven var den fjärde karaktären som hade 

expansiva poser och rörelser baserade på kämpande efforts. 

De animationer med kämpande efforts uppfattades i relativt stor utsträckning som 

dominanta, karaktär 1 och karaktär 4 hade båda kämpande efforts och tolkades båda som 

tydligt dominanta. Karaktär 6 däremot hade också kämpande efforts men tolkades ändå som 

undergiven, denna karaktär hade ett lågt kraftcentrum och ihopdragna poser. Ingen av 

karaktärerna som hade kapitulerande efforts tolkades som dominanta, två av dem tolkades 

som neutrala medan den tredje tolkades som tydligt undergiven. 

Två av animationerna som hade expansiva poser, karaktär 1 och karaktär 4 uppfattades båda 

som tydligt dominanta. Den tredje animationen med expansiva poser tolkades som relativt 

neutral på dominansskalan. De animationer med expansiva poser som tolkades som 

dominanta var även de som hade kämpande efforts. Två av animationerna med ihopdragna 

poser, karaktär 2 och karaktär 6, tolkades som tydligt undergivna medan den tredje, 

karaktär 3, uppfattades som neutral. 

Det man kan se från dessa resultat är att ingen av faktorerna verkar ha en helt avgörande 

inverkan på om animationerna uppfattas som dominanta eller undergivna. Det fanns 

exempelvis ingen faktor som skapade en karaktär som alltid uppfattades som dominant 

oavsett vilka andra faktorer som den kombinerades med. I vissa fall verkade en viss faktor 

inte ha någon påverkas alls. Om man exempelvis jämför karaktär 1 med karaktär 4 så 

uppfattades båda som tydligt dominanta, det framstår i denna jämförelse som att 

kraftcentrumets placering inte hade någon avgörande inverkan. Fast om man jämför 

karaktär 2 med karaktär 3, där båda hade samma faktorer bortsett från kraftcentrumet, så 

ser man en tydlig skillnad i hur dominanta karaktärerna uppfattades, karaktär 2 tolkades 

som undergiven nästan uteslutande, medan karaktär 3 tolkades nästan uteslutande som 

neutral. 
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Sammanfattningsvis så kan man dra slutsatsen att genom att applicera en viss kombination 

av dessa faktorer ökar chanserna att gestalta animerade karaktärer med trovärdigt 

dominanta eller undergivna personligheter. Kombinationerna kan varieras på olika sätt, men 

om det främsta syftet är att förmedla dominans alternativt undergivenhet så är det mycket 

effektivt att använda kombinationerna i enlighet med karaktär 1 och karaktär 2, där 

karaktärens kraftcentrum, expansivitet och efforts alla matchade för att gestalta en 

dominant kontra en undergiven karaktär. Man kan även konstatera att de identifierade 

faktorerna fungerade i detta sammanhang till stor grad på det vis som var förväntat. Ett högt 

kraftcentrum tolkades i stor utsträckning som dominant, och ett lågt tolkades som 

undergivet, vilket förväntades då det är så kraftcentrumet beskrivs av exempelvis Hooks 

(2011). Detsamma gäller för graden av expansion i poserna, där respondenterna i stor 

utsträckning tolkade animationer med expansiva poser som dominanta, och vice versa. 

Denna koppling mellan dominans och expansiva poser, samt mellan ihopdragna poser och 

undergivenhet stödjs även av Baumeister m.fl. (2007). Man kan även konstatera att de 

rörelser som uppvisade efforts som kämpade emot sina dimensioner i stor utsträckning 

tolkades som dominanta, och de som uppvisade efforts som kapitulerade sina dimensioner 

tolkades som undergivna. Resultaten för denna faktor stämde överens med förväntningarna 

trots att dessa inte var grundade helt i akademiska källor. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie utfördes för att ge insikt i hur man som animatör bör gå till väga då man 

gestaltar karaktärer med dominanta kontra undergivna personligheter. Tre faktorer som 

förväntades förmedla dominans identifierades, och användes sedan för att gestalta sex olika 

animationer där dessa faktorer kombinerades på olika sätt. Faktorerna bestod av ett 

kraftcentrum, inspirerat av bland annat Hooks (2011), som förflyttades längs en höjdaxel, 

expansiva eller ihopdragna poser, samt kapitulerande eller kämpande efforts baserat på 

teorierna presenterade av Newlove och Dalby (2004). Undersökningen genomfördes med 

hjälp av en online-enkät där totalt 83 respondenter fick avgöra hur dominanta, alternativt 

undergivna de uppfattade var och en av de sex animerade karaktärerna. De fick även svara 

på om de uppfattade att karaktärerna befann sig i tillfälliga känslotillstånd eller om de 

uppvisade sina personligheter, samt om de tolkade karaktärerna som trovärdiga eller inte. 

Resultatet från undersökningen är förenliga med förväntningarna, baserade på Hooks (2011) 

samt Newlove och Dalby (2004) och indikerar att alla de valda faktorerna förmedlar 

dominans eller undergivenhet på det sätt som förväntades till hög grad. Det var dock ingen 

av faktorerna som verkade ha en större påverkan än någon annan faktor, det framstår 

snarare som att vissa specifika matchande kombinationer av faktorerna ger bäst effekt då 

man vill förmedla dominans eller undergivenhet. 

6.2 Diskussion 

En betydande problematik i denna studie har varit den relativt begränsade försöksgruppen 

och överrepresentationen av män i urvalet. Bland de 83 individer som deltog var mindre än 

en fjärdedel kvinnor, två tredjedelar av respondenterna var även i åldrarna 21 till 25. Detta 

innebär att det inte är möjligt att generalisera resultatet från studien för de delar av 

populationen som var underrepresenterade eller inte var delaktiga i studien. Detta innefattar 

exempelvis äldre individer och kvinnor. Man kan även konstatera att resultatet inte är 

representativt för individer som spelar lite spel, då en betydande del av respondenterna 

ägnade relativt mycket tid åt spel av olika slag. Dock är detta inte problematiskt i samma 

utsträckning som ålder och kön, då syftet med studien är att underlätta produktion av 

trovärdiga spelkaraktärer, och dessa spelkaraktärer kommer i sin tur att observeras av 

individer som ägnar sig åt spelande. 

Säkerheten i hur de olika animationerna gestaltades baserat på de olika faktorerna är inte 

heller möjlig att fastställa med fullständig säkerhet. Animation är en konstform som till en 
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viss grad kräver subjektiv tolkning under skapandeprocessen, och det är därför mycket svårt 

att skapa animationer utifrån den typen av faktorer som använts i denna studie utan att de 

präglas av en personlig tolkning. Någon annan animatör med andra erfarenheter och 

kunskaper hade troligen tolkat faktorerna på andra sätt och därmed skapat animationer som 

inte ser ut som de som skapades för denna studie. Detta hade lett till att animationerna hade 

tolkats annorlunda i undersökningen och potentiellt gett väldigt annorlunda resultat. 

Många av kommentarerna på frågorna refererade till karaktärerna med pronomen ”he” eller 

”han”, vilket indikerar att många uppfattade karaktären som en man. Detta kan vara ett 

resultat antingen av att designen på karaktären inte fullt ut lyckades vara androgyn, och 

uppvisade vissa manliga attribut, alternativt kan det vara ett resultat av att rörelserna 

framstod som mer manliga än kvinnliga. Kvinnor roterar exempelvis på höfterna mer än 

män, och detta var en rörelse som sällan fanns i animationerna i artefakten. Oavsett vad som 

var orsaken till att respondenterna ofta verkade tolka karaktärerna som män, så finns det en 

risk att detta kan ha påverkat hur dominanta karaktärerna uppfattades, då respondenterna 

kan ha baserat sina tolkningar på könsbaserade stereotyper, vilket tas upp av Hinton (2000), 

och beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4. Baumeister m.fl. (2007) menar även att män 

historiskt sett hade mer anledning att uppvisa dominans än kvinnor, vilket har lett till att vi 

lättare uppfattar män som dominanta i dagens läge. Det är alltså rimligt att tro att vissa av 

karaktärerna kunde ha tolkats som mindre dominanta om de inte uppfattats som män. För 

att ha tacklat denna problematik kunde artefakten ha inkluderat både en man och en kvinna, 

där vissa rörelser som exempelvis roterande höfter varierades mellan könen. I det fallet hade 

man även kunnat fastställa hur dominanta eller undergivna kvinnor uppfattas i förhållande 

till män. 

6.3 Fortsatt arbete 

För att vidare utveckla förståelsen för hur man bör gestalta dominans och undergivenhet hos 

spelkaraktärer genom animation kan det vara fördelaktigt att utvärdera om dominans och 

undergivenhet uppfattas annorlunda då faktorer som exempelvis kön eller etnicitet varieras. 

Det finns exempelvis, baserat på tidigare forskning, anledning att tro att vissa kön tolkas 

som mer undergivna eller dominanta än andra trots att de uppvisar samma rörelser, vilket 

kan vara gynnsamt att utvärdera närmare. Det är även troligt att olika grupper av människor 

tolkar dominans annorlunda än andra, exempelvis personer som skiljer sig i ålder, kön, eller 

erfarenhet av spel och animation, detta kan även vara fördelaktigt att etablera en tydligare 

förståelse för, exempelvis genom att komplettera denna studie med en kvalitativ 

undersökningsmetod. 
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Kunskap om hur man förmedlar dominans kontra undergivenhet täcker i praktiken mycket 

mer än endast rörelsemönster. Exempelvis kan detta bestå av färgteori, bildkomposition och 

berättelsesammanhang. Om exempelvis en karaktär filmas underifrån så är det sannolikt att 

den karaktären kommer tolkas som mer dominant i förhållande till om den hade filmats 

ovanifrån. Färgen röd är även ett bra exempel på en färg som kan ge en karaktär ett mer 

dominant intryck, Bellantoni (2005) menar att rött är en färg som kan ge styrka till både 

onda och goda karaktärer. Detta arbete fokuserade endast på att avgöra hur man bör 

förmedla dominans genom rörelsemönster. Studien lägger dock en grund för framtida arbete 

inom studier av dominans och undergivenhet, där man kan fortsätta arbetet genom att titta 

på andra faktorer inom karaktärsgestaltning som exempelvis de ovan nämnda faktorerna. 
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