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Sammanfattning 
I denna studie behandlas effort shapes kopplat till digital animation med syfte att 

undersöka om det finns en könsbaserad skillnad i uppfattning och bedömning av 

karaktärsdrag. De animationer som har producerats är grundade på effort shapes som 

härstammar från Laban Movement Analysis. Metoden som har tillämpats för att samla 

in data är en kvalitativ enkät med öppna frågor som har besvarats av tio män samt tio 

kvinnor. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan könen i bedömningen av 

karaktärerna men inte i uppfattningen av karaktärsdragen.  

Nyckelord: Effort shapes, digital karaktärsanimation, könsinriktad stereotypi av 

datorspelare.
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1 Introduktion 
I arbetet som animatör kan man ställas inför problemet att kunna skapa animationer som 

tilltalar olika publiker. Ibland vill man att animationen ska kunna tilltala både män och kvinnor 

och det kan eventuellt vara svårt att skapa en karaktärisering som har element som tilltalar båda 

könen. Det är detta som ligger till grund för det här arbetet. Finns det några speciella aspekter av 

en människas beteende som är mer önskvärt i en animation beroende på observatörens kön och 

är då ”kvinnligt” och ”manligt” variabler där uppfattning och bedömning skiljer sig åt? Om det 

finns en skillnad beror den på genus eller är det egentligen någonting annat som ligger till grund 

för uppfattningen och bedömningen av karaktärsdrag? Det här arbetet handlar om den 

bedömning som sker när en person ser en 3D-karaktär med tillhörande animation och vad 

den bedömningen grundar sig på. Hypotesen var att uppfattningen och bedömningen kan 

skilja sig åt mellan kvinnor och män. 

I kapitel 2 ges en överblick av den moderna animationens utveckling från dess uppkomst fram till 

dagens användningsområde. Det ges en överblick av vad effort shapes är och var de härstammar 

ifrån. Då undersökningen handlar om kvinnor och män i förhållande till digitala medier tas det 

under kapitel 2.4 upp studier på könets roll i media och vad, från unga år, kvinnor och män 

föredrar inom media.  

Det har skapats fyra stycken animationer och skapandet av dessa kan följas under kapitel 4. Det 

ges även en förklaring till bakomliggande designidéer för varje animation som har skapats och 

vad för syfte designen är tänkt att fylla. Inspirationskällor och animationsmetoder  diskuteras 

för att ge läsaren en inblick i vilka animationsmetoder som har tillämpats och vad dessa innebär 

för animationen.  

Länkar till animationerna bifogades i enkäten och utöver frågor om deltagarnas kontakt med 

effort shapes fick deltagarna svara på öppna frågor rörande deras uppfattning och bedömning av 

animationerna. Deltagarna fick inte reda på att undersökningen behandlade effort shapes. De 

frågor som rörde effort shapes handlade om deltagarnas tidigare kontakt med skådespeleri, film 

och digitalt animerade karaktärer.  
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2 Bakgrund 
Här ges en historisk tillbakablick i animationens förändring från analog till digital samt granskning 

av studier inom könsbundet mediainnehåll. Här visas hur animationen gick från att vara ritade 

bilder i följd på papper till 3D-karaktärer som animeras direkt i ett 3D-rum och vilken effekt detta 

fick på animatörerna. Här ges även en genomgång av vad effort shapes är och var de 

härstammar ifrån.  

Detta kapitel är till för att läsaren ska kunna få en bild av hur animationen har utvecklats det 

senaste århundradet och därmed ge läsaren en ökad förståelse för animation som verktyg och 

presentationsmedium av känslor och karaktärstyper samt hur effort shapes har blivit 

introducerat i animationsindustrin. Det är viktigt att veta vad effort shapes är för att kunna 

identifiera dessa i en animation och med detta kunna se och känna till skillnaden mellan de 

animationerna som ingår i den här undersökningen. I bakgrunden presenteras hur skillnaden 

mellan könen ser ut i spelvärlden i samhället.  

2.1 Tidig analog animation  
Många har säkert sett en animerad Disneyfilm från tiden då dessa var nyskapande och 2D 

animation var en nyhet. Denna traditionella animationsmetod, cel-animation, går ut på att man 

ritar en bild, föreställande exempelvis en karaktär, i en utgångspose, det vill säga en viss sorts 

kroppsställning. Man ersätter sedan denna bild med en annan bild på samma karaktär i nästan 

samma pose fast posen har ändrats minimalt. Tillräckligt många bilder efter varandra får den 

tecknade karaktären att "röra" på sig (Wells, 2006). 

För att få rätt pose på rätt bild tillämpas en teknik som kallas rotoscoping. Det går ut på att ta en 

sekvens med foton på exempelvis en människa som utför den rörelse man vill efterlikna. 

Tecknaren tar fotona från samma vinkel som denne ska rita karaktären ifrån och sedan för han 

eller hon över posen från fotot till teckningspappret genom att teckna av den. Detta resulterar i 

en exakt animation med helt korrekta poser i varje bild. Rotoscoping patenterades år 1917 av 

Max Fleischer (Chong, 2006).  

Eadweard Muybridge använde en rotoscopingmetod när han 1879 sekvensfotograferade en häst 

under galopp, i syfte att ta reda på om alla hovarna någon gång under cykeln lyfte från marken 

samtidigt, vilket de gjorde. Hans arbete räknas som en av de första motion capture-momenten i 

historien (Kitagawa & Windsor, 2008). Motion capture är när animatören hämtar exakta poser 

och rörelser från en person och applicerar det i exempelvis ett digitalt sammanhang. 

En annan metod Muybridge använde för att få liv i bilder var den så kallade phenakistoscope-

disken. Metoden gick ut på att skapa bilder i följd på en skiva där observatören endast såg en 

bild i taget. Skivan snurrade sedan och man fick på det sättet en cykel. Även här är det en form 

av cel-animation då det är flera olika analoga bilder i en följd som skapar en animation. Denna 

metod uppfanns redan 1823 av Joseph Plateau (Bendazzi, 1994).  

Den första huvudsakliga animerade filmen var El Apóstol (Aposteln) som visades  första gången 9 

november 1917. Den gjordes av Quirino Cristiani och var lite över en timme lång. Det existerar 

inget exemplar av filmen idag (Bendazzi, 1994).   
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2.2 Övergången till digital animation  
Analog och digital animation kanske inte kan särskiljas av den utomstående betraktaren men för 

animatörerna själva är det helt olika tillvägagångssätt att animera. 

In the animation world, people who understand pencils and paper usually aren't computer 

people, and the computer people usually aren't the artistic people, so they always stand on 

opposite sides of the line. - Don Bluth (Chong, 2006, s.33)  

Digital animation började användas runt mitten av 1900-talet. Den var fortfarande i sin linda och 

kunde inte på långa vägar mäta sig med de analoga animationerna på marknaden. De flesta av 

de första digitala animationerna som dök upp i medier, var i form av grafiskt användargränssnitt 

på datorskärmar. Ett exempel kan ses i X-Wing planen i Star Wars IV: A New Hope (Lucas, 1977) 

som kan ses i figur 1. 

 

Figur 1 Exempel på ett av de första digitala animationerna.  

Det skulle dröja ända till 2000-talet innan digital animation, d.v.s. CGI-animation (Computer-

Generated Imagery-animation), kom att dominera marknaden. År 1986 gav John Lasseter en 

förhandsvisning av den framtiden för branschens CGI-animatörer. Det gjorde han genom den två 

minuter långa Luxo Jr (Lasseter, 1986). John Lasseter var en av animatörerna på Disney och hade 

erfarenhet av de traditionella animationsprinciperna. När han tog dessa och applicerade dem på 

CGI gjorde han något som ingen hade sett tidigare. Många CGI-animatörer blev imponerade av 

detta "nya" animationssätt som var känt hos de klassiska animatörerna. De hade länge arbetat 

med samma principer fast analogt (Chong, 2006).  

Digital animation kan associeras med 3D-animation men all digital animation är inte i 3D. Digital 

animation kan även innefatta 2D-animation i form av så kallade sprites. Dessa är bilder sedda 

från sidan (Super Mario-serien (Nintendo)) där animatören har skapat, precis som i traditionell 

analog animation, bilder som ligger i en följd. Dessa läggs efter varandra i en och samma bild och 

datorn räknar ut vilken pixelarea som ska visas. Bilderna spelas upp snabbt efter varandra och 

resultatet blir det samma som i den analoga animationsmetoden cel-animation.  
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2.3 Effort Shapes  
En effort shape är ett sätt att beskriva en persons eller animerad karaktärs rörelsemönster, 

som man sedan kan utläsa känslor ifrån. Detta härstammar från tankar och idéer om 

människans rörelsemönster. Det mest kända systemet för detta är baserat på Rudolf Labans 

(1879-1958) teorier och kallas för Laban Movement Analysis (LMA). LMA-systemet beskriver hur 

människans rörelser utgår från känslor och begär. Laban hävdar att mänskliga gester är en form 

av uttrycksfull frigörelse snarare än inövade åstadkommanden, som Baron & Carnicke diskuterar 

i Reframing Screen Performance (2008).  

Laban var redan innan andra världskriget känd som grundaren av centrala europeiska skolan för 

modern dans (Central European School of Modern Dance). Labans arbete härleddes alltså från 

danssteg och poser, men det var inte förrän efter andra världskriget som Labans teorier började 

få fäste inom teater och skådespeleri i utbildningssyfte (Baron & Carnicke, 2008).  

Labans LMA-system har fyra inriktningar för rörelser. Dessa är de rumsliga aspekterna av en 

persons rörelser, de tillfälliga dimensionerna av rörelserna, vikten eller styrkan som fyller 

rörelserna och energiflödet i rörelserna. Laban beskriver rörelser som direkta (direct) eller 

flexibla (flexible), plötsliga (sudden) eller ihållande (sustained), starka (strong) eller svaga (light), 

bundna (bound) eller fria (free). Enligt Laban står rörelser i kontrast till varandra (Baron och 

Carnicke, 2008). 

Alla personers/karaktärers rörelser kan beskrivas i de fyra olika inriktningarna och ligger till 

grund för skapandet av effort shapes. En effort shape består av en blandning av olika rörelser 

enligt Labans rörelserindelning. Genom olika kombinationer av rörelserna skapas olika effort 

shapes, med syfte att ge de olika karaktärerna individuella känsloförmedlande egenskaper 

(Baron och Carnicke, 2008). 

Alla effort shapes har speciella namn. Åtta olika namn används, ”wring”, ”float”, ”press”, 

”punch”, ”flick”, ”dab”, ”glide” och ”slash” (Hooks, 2003). En person/karaktär kan vid flera 

tillfällen i sina rörelser byta mellan olika effort shapes. Ett exempel är när man cyklar upp för en 

backe och tar i allt vad man orkar för att övergå till lätt trampande på backens krön. I detta 

exempel är man en ”wringer” på vägen upp då man tar i så mycket att man kramar styret och 

man är en ”floater” på vägen ner då man inte behöver någon kraft alls och pustar ut efter 

kraftansträngningen. ”Wring” är taget från engelskans wring som betyder att krama ur 

någonting och ”float” är taget från engelskans float som betyder flyta och syftar på att personen 

flyter fram utan större ansträngning.  

Effort shapes i sig är inte könsindelat, en man kan anamma ett rörelsemönster av en presser lika 

bra som en kvinna kan. Vad som är intressant för studien är hur män och kvinnor ser på dessa 

rörelsemönster om en karaktär agerar utifrån ett och samma rörelsemönster och då blir en sorts 

stereotyp för den effort shapen.  
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2.4 Könsbundet mediainnehåll  
Om omvärlden, när den definieras i form av media, formar en människa och bestämmer om 

människan beter sig ”manligt” eller ”kvinnligt” kommer män och kvinnor med stor sannolikhet 

ha olika syn på media och dess innehåll. Människor tar till sig mediautbud utifrån sociala, 

kulturella och politiska erfarenheter. Det är främst hos unga människor som denna olikhet i 

uppfattning ses (Kleberg, 2006).  

I Amerika spelar en majoritet av den myndiga befolkningen dataspel i någon utsträckning. Det 

kan vara t.ex. studenter, militärer, föräldrar och pensionärer (ESA, 2011). 

Ända från datorspelandets intåg i vardagslivet har den generella uppfattningen varit att det är 

män som spelar mest och att kvinnorna undviker att spela. Studier visar att detta stämmer, men 

att det håller på att jämna ut sig då fler och fler kvinnor börjar spela (Hartmann & Klimmt 2006; 

Medierådet, 2010). Hartmann & Klimmt hävdar att en anledning till denna utjämning är 

förekomsten av spel med en inriktning på en stereotypi av kvinnovänlighet. Dessa spel inriktar 

sig på socialt umgänge, karaktärer utan design utifrån den manliga stereotypen av kvinnor samt 

att spelen innehåller mindre våld.  

Ett spel som har en kvinnovänlig inriktning är The Sims (Electronic Arts, 2000). I detta socialt 

interaktiva single-playerspel ligger fokus på utvecklandet av en karaktär och/eller dennes familj 

och vardagsliv i enlighet med en amerikansk könsstereotypi. En viktig del är den sociala 

interaktionen karaktärer emellan. Karaktärerna som förekommer i spelet är stereotypsneutrala 

vilket betyder att de inte utgår från varken kvinnliga eller manliga överdrivna stereotyper av 

könsrollerna. Ett exempel på överdriven könsstereotypi i ett spel riktat till manliga spelare är 

Dead or Alive 3 (Team Ninja, 2001-2002) där männen är stereotyper av en muskulös man och 

kvinnorna är stereotyper av en kvinna med stora bröst och smal midja.   

Hartmann & Klimmt (2006) hävdar att det som gör spel lockande för kvinnliga spelare är till 

största delen den vikt som läggs på det sociala umgänget med andra karaktärer. Även om våld 

och könsstereotyper har betydelse är det inte lika viktigt. Trots detta är det en viss skillnad 

mellan män och kvinnors åsikt när det gäller exempelvis våld. Denna skillnad syns främst i spel 

där 3D-karaktärer förekommer. Hartmann & Klimmt (2006) hävdar att kvinnor inte tilltalas av 

stereotypa våldskaraktärer som är skapade utifrån ett manligt perspektiv. Ett exempel är Lara 

Croft från Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996) som är en lättklädd äventyrare med utseende 

som påminner om den kvinnostereotyp som beskrevs i föregående stycke.  

Enligt Rehak (2007) skapades Lara Croft för att vara en sorts sexikon som uppfyller många 

sexistiska klichéer och som skulle passa perfekt som en fantasifigur.  

I Medierådets (2010) undersökning om ungas kontakt med olika former av media stod det klart 

att även om gapet mellan pojkar och flickors tidsmässiga användande av datorspel minskar är 

pojkar den dominanta gruppen. 72 % av pojkarna spelar datorspel på fritiden gentemot 20 % av 

flickorna. Studien avser unga i åldern 9-16 år. Flickorna använder däremot sociala sajter samt 

mobiltelefoni i större utsträckning än pojkarna. Enligt Medierådets studie (2010) finns det en 

tydlig skillnad mellan könen om vilka spel som oftast spelas. Pojkar spelar mest Counter-Strike 
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(Valve Corporation, 1999) och Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009). Dessa är 

typiska våldsspel som går ut på att eliminera motståndaren med hjälp av skjutvapen. Flickorna 

väljer att spela olika Internetspel samt The Sims (Electronic Arts, 2000). Medierådets studie från 

2010 är genomförd i Sverige på en deltagargrupp som till största delen bestod av svenska barn 

och ungdomar.  
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3 Problemformulering  

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur kvinnor och män bedömer olika karaktärer som 

gestaltar ett antal effort shapes inom digital animation. 

3.2 Frågeställningar  
Hur ser kvinnor och män på karaktärernas beteende och karaktärsdrag då de är byggda på effort 

shapes? Finns det könsskillnader i uppfattningen och bedömningen, och i så fall vilka?  

3.3 Metodbeskrivning 
De fyra animationerna, som skapats av mig, laddades upp på Youtube, som är en sida där 

man kan ladda upp samt strömma videofilmer. Filmerna namngavs med ett nummer, 1-4, så 

att de inte skulle avslöja vilken effort shape karaktärerna var baserade på. Deltagarna fick 

sedan svara på frågor som hänvisades till filmerna efter numreringen. Själva frågeformuläret 

var ett webbaserat formulär från Google Docs och alla svaren samlades in och 

sammanställdes i ett digitalt dokument. 

Formuläret skickades ut till högskolestudenter i Sverige och Finland samt till elever på en 

gymnasieskola i Uddevalla. Vid insamlingen av datan från gymnasieskolan tog jag kontakt 

med personalen på skolan och anordnade ett tillfälle då jag kunde komma dit och samla in 

datan digitalt på plats. Ingen information om karaktärerna gavs, vare sig det rörde sig om 

verbal eller digital kontakt med respondenterna. Totalt 10 män och 10 kvinnor deltog i 

undersökningen. 

I enkäten, som ingick i formuläret, fick deltagarna ge allmän information om sig själva samt svara 

på öppna frågor om hur de uppfattade de känsloförmedlande egenskaperna karaktärerna hade. 

Genomgång av enkätinnehållet följer under kapitel 3.4. Deltagarna uppmanades att utveckla och 

motivera sina svar så utförligt som möjligt. 

Deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i undersökningen, vilket de 

informerades om verbalt eller digitalt. De informerades även om att undersökningen var 

konfidentiell och att inga personliga uppgifter skulle lämnas ut i samband med publikationen av 

undersökningen.  

För att undersökningen skulle ge svar på frågeställningarna, var det nödvändigt att tillämpa en 

kvalitativ metod eftersom det var deltagarnas tankar, värderingar och åsikter som efterfrågades. 

Bryman (2009) beskriver att en kvalitativt riktad forskare utgår från ett öppet perspektiv snarare 

än förbestämda ja/nej-frågor.  

Det som undersöktes var män och kvinnors uppfattning om de känslor som karaktärerna 

förmedlade och hur de tolkade både känslorna och karaktärerna. Medelåldern för aktiva spelare 

är 34 år (ESA, 2011). Undersökningen inriktade sig på personer yngre än medelåldern av spelare, 

det vill säga personer under 34 år, eftersom de tillhör generationen som har växt upp med 

datorspel och animerad film. Minimiålder var 17 år och anledningen till detta var att personer 
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som spelar våldsspel är över 16 år då detta är åldersgränsen för milda våldsspel enligt PEGI 

(2011).  Eftersom deltagarna inte ska ha börjat spela nyligen valdes 17 år som minimiålder.  

3.3.1 Enkätinnehåll  
Den första delen av enkäten innehöll frågor om deltagarnas kontakt med skådespeleri och 

teater, kontakt med digitala medier där digital karaktärsanimation förekommer, ålder samt 

deras kön. Dessa frågor ställdes eftersom effort shapes först dök upp i skådespeleri- och 

teatersammanhang och även om deltagarna inte medvetet kände till Laban Movement Analysis 

var det troligt att de hade kommit i kontakt med LMA-systemet genom de här medierna eller 

genom andra medier där digital karaktärsanimation förekommer såsom animerad film och spel 

Deltagarna fick uppge sin ålder för att säkerställa att de höll sig inom urvalsgruppen. En fråga om 

deltagarnas kön var nödvändig för att svara an mot syftet.  

Det fanns även en fråga där deltagarna skulle fylla i vilken utbildning de går, för att säkerställa att 

de tillfrågade verkligen var högskole– eller gymnasiestudenter.  

Den andra delen av enkäten bestod av länkar till de animationer som laddades upp på YouTube 

och de öppna frågorna. Här krävdes mer utförliga svar på vilka känslor de olika animationerna 

genererade. Deltagarna fick två stycken öppna frågor där de skulle välja en animation som de 

tyckte bäst om, en de tyckte sämst om samt uppge och motivera vilka tankar och känslor deras 

betraktande av karaktärerna gav (bilaga 1).  

3.3.2 Verket  
Jag använde mig av fyra olika effort shapes i undersökningen; wring, punch, float och dab. 

Dessa valdes p.g.a. att de står i motpol till varandra och förmedlar ett brett omfång av olika 

karaktärsdrag. Jag animerade fyra olika karaktärer med varsin effort shape. Karaktärerna 

skapades som stereotyper av varsin effort shape och jag försökte skapa egna personligheter 

till de olika karaktärerna.  

Wringer är en karaktär med ett rörelsemönster som påminner om en mycket nervös person med 

ett kontinuerligt rörelseflöde alternativt en lurig och listig karaktär. Ett vanligt exempel på hur en 

wringer figureras är en person som vrider ur en trasa. Personen böjer armarna i en flexibel och 

krokig ställning och tar i för att få ur vattnet ur trasan.  

Dabber är motpolen till wringer och gestaltar en svag och ofarlig karaktär. Rörelserna är 

kraftlösa, precisa och snabba. Ett exempel är om man skulle plocka upp småsten från marken 

med fingrarna. Man behöver inte ta i mycket men man måste fortfarande vara precis i rörelserna 

och, förutsatt att man inte är stel i kroppen, bör man även niga i en kraftlös, precis och snabb 

rörelse som är graciös.  

Puncher kan vara en stereotypisk militärisk befälhavare alternativt en actionhjälte som är 

mycket stark, bestämd, aggressiv och ambitiös. Om man vill se karaktären som en stereotypisk 

militärisk befälhavare kan man föreställa sig dennes rörelsemönster vid en ordergivning. 

Karaktären adresserar mannarna genom att peka med hela handen i en bestämd rörelse 

samtidigt som den går fram och tillbaka med stora kliv och talar med hög stämma.  
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Floater är motpolen till puncher och är en lugn, distansierad karaktär. En vanlig beskrivning på 

en floater är en heliumballong som blir släppt upp emot skyn. Man skulle även kunna tänka sig 

en floater som en träplanka som flyter på en stilla sjö. Om en person har ett rörelsemönster av 

en floater kan man tänka sig att denna person är nyvaken och halvsovande gör en kopp kaffe. 

Personen går sömnigt fram till kaffebryggaren för att sedan slumra till i stående tillstånd. 

Själva riggen var exakt densamma i alla fyra animationer. Detta gällde även för handlingen, 

kameravinklar samt sceneriet. Rigg är en 3D-karaktär på vilken det skapas animationer. Det var 

viktigt att få en åsikt som endast grundade sig på deltagarnas egna värderingar och eftersom 

en liten skillnad i exempelvis kameravinkel räcker för att inge en annan upplevelse av hela 

animationen var det viktigt att standardisera allt utom karaktärsdragen. Handlingen gick ut 

på att karaktären skulle gå in i ett rum och trycka på en knapp.  
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4 Genomförande / Implementation / Projektbeskrivning  
Här presenteras det praktiska verk som gjordes och bakomliggande tankar kring skapandet av 

animationerna. De färdiga animationerna går att se på YouTube1. Samtliga animationer är 

skapade med handanimering. Motion capture eller liknande tekniker användes inte.  

4.1 Skapande av karaktärerna  
I början av projektet skrevs en planering av händelseförloppet för varje karaktär i de olika 

animationerna. Efter det sattes det ut nyckelpunkter i form av poser vid en viss tid in i 

animationen. När den grova struktureringen av animationen var klar gick jag igenom 

animationen del för del och byggde upp det material som skulle befinna sig mellan 

nyckelpunkterna. Jag började inte på nästa animation förrän den föregående var på en 

accepterad estetisk nivå, enligt mig själv. Samtliga animationer inklusive sceneriet skapades med 

hjälp av Autodesk Maya 2011 (Autodesk, 2011) vilket är ett dataprogram som behandlar olika 

3D-element. Den rigg som användes är en gratisrigg hämtad från Creative Crash2
. 

Disneys 12 animationsprinciper fanns i åtanke vid skapandet av karaktäriseringarna (Johnston & 

Thomas, 1984; McKinley, 2006). Dessa principer är ett system för hur man skapar trovärdiga 

animerade karaktärer. Förutom Disneys animationsprinciper finns det ännu en animationsteknik 

som  användes. Tekniken är en blandning av straight-ahead animering och pose-to-pose. 

Straight-ahead animering betyder att animationen inte ”ringas in” genom att bygga upp en 

struktur av poser, animation skapas utan en tidsbegränsning (antalet bildytor animationen totalt 

består av) och man improviserar fram animationen allt eftersom man arbetar med den. Pose-to-

pose innebär att det sätts ut poser på karaktären här och var i animationen som nyckelpunkter 

och som skapar en struktur för animationen (Williams, 2001). Exempelvis ska karaktären stå på 

ett visst sätt tre sekunder in i animationen och på ett annat sätt fem sekunder senare. Jag  

använde pose-to-pose för att begränsa och strukturera upp animationen och straight-ahead för 

att ha skaparfrihet och möjlighet att tänja på animationens tidsbegränsningar.  

Varje animation tog ungefär en arbetsvecka att skapa och samma tid lades ner på varje 

animation för att göra kvaliteten på samtliga så likvärdig som möjlig. Vid skapandet av figur 2-8 

exklusive figur 6 användes Adobe Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc., 2010) vilket är ett 

bildredigeringsprogram. 

                                                      
1
Film ett är wringer, film två är puncher, film tre är floater och film fyra är dabber. 

 http://www.youtube.com/watch?v=i60La21rmrk 

http://www.youtube.com/watch?v=lYlBHOQQrIU 

http://www.youtube.com/watch?v=ugrG08vBf5I 

http://www.youtube.com/watch?v=5ixq2FfqbW4 

 

2
 http://www.creativecrash.com/maya/downloads/character-rigs/c/buckid 

http://www.youtube.com/watch?v=i60La21rmrk
http://www.youtube.com/watch?v=lYlBHOQQrIU
http://www.youtube.com/watch?v=ugrG08vBf5I
http://www.youtube.com/watch?v=5ixq2FfqbW4
http://www.creativecrash.com/maya/downloads/character-rigs/c/buckid
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4.1.1 Karaktärisering  
Här ses hur karaktärerna förmedlas i form av bilder föreställande nyckelposer hämtade ur 

animationerna. Samtliga progressionsexempel visar animationerna då de var ungefär till hälften 

klara.  

Sammanfattningsvis gick arbetet kring skapandet av karaktärerna bra. Det största problemet var 

att det uppstod fel i den rigg som användes då alla nyckelpunkter togs bort för att börja på en ny 

animation. Detta resulterade i att animationen fick göras om. 

4.1.1.1 Wringer 

 

Figur 2 Wringern med en nervös pose. 

Wringer var en karaktärisering som krävde mycket eftertanke vid skapandet. Arm-animationerna 

var statiska och de var nästan klara redan halvvägs genom skapandeprocessen3. Jag ville skapa 

en lurig karaktär med en ihopkrupen pose. En ihopkrupen pose gör att karaktären ser 

intetsägande och neutral ut vilket gör det svårt att förmedla känslor. Denna svårighet försökte 

övervinnas genom att få karaktären att röra mycket på överkroppen för att titta sig runt och på 

så vis skapa en nervös karaktär som håller koll på sin omgivning. I figur 2 kan man se hur 

karaktären drar upp händerna och armarna tätt inpå kroppen. Detta symboliserar ett nervöst 

och försiktigt tillstånd och är således passande för att karaktärisera wringern.  

 

                                                      
3
 http://www.youtube.com/watch?v=OVAZk_DzQlc 

http://www.youtube.com/watch?v=OVAZk_DzQlc
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4.1.1.2 Puncher 

 

Figur 3 Punchern mitt i en språnganimation. 

Springanimationen och posen, som ses i figur 3, är tänkt att förmedla karaktärsdrag såsom 

rättfram, precis och snabb. Punchern springer direkt fram till knappen i kontrast till de andra 

karaktärerna som fokuserar på andra saker i rummet innan de slutligen går fram till knappen. 

Anledningen var att en puncher sticker ut från de övriga animationerna och att förstärka känslan 

av precision och styrka. Punchern gör en explosiv entré i rummet genom att sparka upp dörren. 

Denna explosiva entré skapade förhoppningsvis en känsla av att det är en karaktär som är 

ambitiös. Jag valde att låta punchern trycka ned knappen med knuten näve för att dra en 

parallell till den militäriska befälhavaren som slår näven i bordet. Punchern var den karaktär som 

gick snabbast att skapa4. 

                                                      
4
 http://www.youtube.com/watch?v=nspvn1LH8TY 

http://www.youtube.com/watch?v=nspvn1LH8TY
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4.1.1.3 Floater 

 

Figur 4 Floatern med en trött pose. 

Figur 4 visar en pose där karaktären ser uttråkad ut. Armarna svänger fram och tillbaka och den 

går med mycket böjd rygg. Detta för att överdriva karaktäriseringen och poseringen för att visa 

poserna tydligare. I den här undersökningen är floatern karaktäriserad som uttråkad då detta ger 

animationen variation.  

Halvvägs genom skapandet av floatern kan uppdelningen mellan finputs och grov pose-to-pose 

ses tydligt då halva animationen är mer detaljrik jämfört med den andra hälften som endast har 

nyckelpunkter5. 

                                                      
5
 http://www.youtube.com/watch?v=Aix2KUJ_-C8 

http://www.youtube.com/watch?v=Aix2KUJ_-C8
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4.1.1.4  Dabber 

 

Figur 5 Pose hämtad från piruetten i dabberanimationen. 

Dabbern inleder animationen med en piruett, figur 5, med vilken det var tänkt att dabbern skulle 

kontrastera mot övriga karaktäriseringarna och förstärka den glada och nyckfulla karaktärstypen. 

En piruett kan karaktärisera dabbern bra då den består av rörelser som är precisa, kraftlösa och 

snabba. Detta ger en känsla av spontanitet och glädje. Piruetten hämtades från Ice Ages (Blue 

Sky Studios, 2009) kvinnliga ekorre (figur 6). 

 

Figur 6 Inspirationskällan till skapandet av dabberns piruett. 

Under skapandefasen av dabbern visade det sig att piruetten var svårast att utveckla. Första 

halvan av skapandeprocessen dedikerades nästan enbart till piruetten6.  

En viktig detalj är hur länge karaktären observerar knappen innan den trycker ned knappen. Det 

här var ett sätt att försöka förmedla det barnsliga nyfikenhetsdraget.  

                                                      
6
 http://www.youtube.com/watch?v=_p0YP6BWFJM 

http://www.youtube.com/watch?v=_p0YP6BWFJM
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4.2 Skapande av sceneriet 

 

Figur 7 Sceneriet utan riggen. 

 

Figur 8 Sceneriet med riggen. 

I figur 7 ses hur vyn och rummet var uppbyggt. Denna var detsamma för samtliga animationer. 

Figur 8 visar rummet samt den rigg som användes. Tanken bakom rummets design var att 

rummet skulle vara enkelt utformat, men att det ändå skulle ha någon härkomst 

miljömässigt. Det skapades en miljö med designdetaljer som skulle påminna om ett större 

rum på en ubåt eller undervattensbas. Anledningen till detta designval var för att ge tittaren 

en situation att sätta karaktären i. 
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5 Analys / Utvärdering  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur kvinnor och män bedömer olika karaktärer 

som gestaltar ett antal effort shapes inom digital animation. 

Först redovisas resultatet från den första delen av enkäten där deltagarna fick svara på 

slutna frågor om sin ålder samt sin kontakt med effort shapes. Deltagarna visste inte om att 

undersökningen innehöll effort shapes, det var inte nödvändigt för att genomföra 

undersökningen. Frågorna avsåg att ta reda på om deltagarna har kommit i kontakt med 

effort shapes på något sätt, omedvetet eller medvetet. 

5.1 Slutna enkätfrågor 
I figur 9 kan fördelningen av deltagarnas ålder ses. En majoritet var mellan 17 och 22 år och 

det var överlag en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 
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Figur 9 Åldersfördelningen hos deltagarna. 
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Figur 10 Tabell över deltagarnas förmodade kontakt med effort shapes. 

Samtliga 20 deltagare hade kommit i kontakt med någon form av medium där effort shapes 

kan tänkas förekomma då det inte var någon som svarade ’ingen kontakt’, vilket kan ses i 

figur 10. Deltagarna kunde på frågorna om deras mediekontakt kryssa i flera alternativ, 

därav ett resultat som överskrider det totala antalet deltagare (figur 10). 
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5.2 Karaktärsdrag och beteende 
Deltagarna fick beskriva de animerade karaktärernas beteende och känslomässiga 

egenskaper så som de uppfattade dem. I enkäten var dessa frågor öppna och deltagarna 

svarade med egna ord i löpande text. 
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Kvinnor - Sämst
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Figur 11 Tabell över deltagarnas åsikt om animationerna. 

I figur 11 ges en övergripande sammanfattning av vilka karaktärer deltagarna tyckte bäst 

respektive sämst om. Nedan följer en mer detaljerad redovisning av deltagarnas svar. 

5.2.1 Wringer – Förutsatt lurig och nervös 
De kvinnliga deltagarnas uppfattning om wringerkaraktären: 

 tvekande, smygande, nervös, har självförtroende, försiktig, hemlig, att han gör något han 

inte får, försynt, osäker, nyfiken, slug, finurlig, ”sneakysneaky”, betänksam, galenskap, 

blyg.  

Tre av kvinnorna tyckte att denna karaktär var bäst. De upplevde att animationen var tydlig och 

det gjorde scenen spännande och intressant. När karaktären gned sina händer uppfattades detta 

roligt och karaktären visade tydligt sitt beteende. Wringerns handrörelser upplevdes som 

viktigast för att definiera karaktärens beteende. 

En kvinna tyckte sämst om denna karaktär, därför att hon upplevde att det var svårt att avgöra 

om den bara var blyg, nervös och försiktig eller om den skulle ställa till med rackartyg. 
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De manliga deltagarnas uppfattning om wringerkaraktären: 

 lömsk, försiktig, nyfiken, misstänksam, orolig, rädd, ondskefull, gör något den inte borde, 

barnslig, oskuldsfull, hemlighetsfull, vaksam, försöker undvika upptäckt, har ett 

uppenbart syfte med att trycka på knappen, ung, finurlig, osäker. 

Fyra av männen tyckte bäst om denna karaktär. De upplevde wringern bra gestaltad med bra 

rörelser och med ett tydligt kroppsspråk som upplevdes roligt och som inte kan feltolkas. De 

beskrev karaktären som en härlig skurk som man både kan älska och hata. 

En man tyckte sämst om denna karaktär. Han upplevde karaktären som oärlig, problemskapande 

och som en ytterlighet, d.v.s. antingen vit/svart, god/ond. Denne man tyckte att spelkaraktärer i 

allmänhet blir mer intressanta om de inte är ”genom-onda”, utan mer påminner om människor i 

verkligheten. 

5.2.2 Puncher – Förutsatt aggressiv och ambitiös 
De kvinnliga deltagarnas uppfattning om puncherkaraktären: 

 kaxig, upphetsad, stressad, besluten, utforskande, glad, bestämd, säker, impulsiv, 

dumdristig, hands on, act first and ask questions later, spontan, motsatsen till wringern, 

verkar leta efter något, oförsiktig, tendens till våldsam, man kan nästan tro att han är 

rejält full, framfusig, ivrig, full. 

En kvinna upplevde punchern som den bästa karaktären. Hon tyckte att hon här tydligt kunde se 

vilka känslor som förmedlades. 

Fyra av kvinnorna tyckte däremot sämst om punchern. En kvinna uppfattade rörelserna som 

överdrivna och för tydliga. Detta gjorde karaktären mindre intressant. Två av kvinnorna hade 

svårt att avgöra karaktärsdragen och ville att punchern skulle ha ett tydligare kroppsspråk när 

den tryckte på knappen. En kvinna upplevde karaktären som aggressiv och detta tilltalade henne 

inte. 

De manliga deltagarnas uppfattning om puncherkaraktären: 

 stressad, aggressiv som går över till stressad men samtidigt bestämd, macho, 

misstänksam, självsäker, nyfiken, sprallig, hjältemodig, målmedveten, en som räddar 

situationen, agerande, hjälteaktig, framfusig, oförsiktig, en karaktär som har ett syfte, 

orädd för upptäckt, aggressiv, kaxig, stursk, rak på sak, säker.  

Tre av männen uppfattade att punchern var bäst. Den kändes jagad och försiktig, vilket 

tillsammans utgjorde en bra kombination. Vidare upplevdes karaktären ha ett syfte och ett driv 

framåt. Männen ansåg att den här sortens karaktär lämpar sig väl i historier och sagor, då 

betraktaren får möjlighet att bedöma personligheten utifrån karaktärens handlingar. Det var lätt 

att läsa av personligheten då karaktären var kvalitetsmässigt bra utförd. 

En man tyckte sämst om punchern. Han hade svårt att förstå vad det var för karaktär eller känsla 

den försökte förmedla. 
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5.2.3 Floater – Förutsatt trött och nonchalant 
De kvinnliga deltagarnas uppfattning om floaterkaraktären: 

 uttråkad, dämpad, trött, förvirrad, eftertänksam, besluten, uppgiven, deprimerad, slö, 

ointresserad, ordningsam, ouppmärksam, inte på humör, nedstämd, meningslös, 

oengagerad, less. 

Det var två kvinnor som ansåg floatern vara den bästa karaktären. Floatern ansågs vara tydlig 

och kroppsspråket gjorde att man själv fick en känsla av tyngd på sina axlar. Karaktären kändes 

realistisk och som en djupare karaktär, jämfört med de andra karaktärerna. 

Tre kvinnor tyckte sämst om floatern då karaktären inte utstrålade någonting, vilket gjorde den 

tråkig att titta på. En kvinna tyckte att karaktären gav ett deprimerande intryck och att det 

verkade som om den gjorde något den inte tyckte om. Knappen och karaktärens relation till 

varandra ansågs vara otydlig och då karaktären suckar innan knapptryckandet gav det en känsla 

av att den var oengagerad. 

De manliga deltagarnas uppfattning om floaterkaraktären: 

  likgiltig, uttråkad, trött men ändå försiktig, disträ, ledsen, nedstämd, bitter, deprimerad, 

upprörd, uppgiven, plikttrogen, tvungen att trycka på knappen i brist på alternativ, svag, 

ängslig, lugn, slö, nyfiken, försiktig. 

En man tyckte att floatern var bäst, denne har inte uppgett anledning. 

Tre män ansåg floatern vara den sämsta karaktären. En av dessa uppgav att karaktärens entré i 

rummet kändes omotiverad och tiden karaktären tog på sig gjorde mannen frustrerad. De andra 

av de som tyckte sämst om karaktären ansåg att det ledsna kroppsspråket gjorde karaktären 

ointressant att titta på. 
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5.2.4 Dabber – Förutsatt glad och energisk  
De kvinnliga deltagarnas uppfattning om dabberkaraktären: 

 barnslig, glad, energifull, lekfull, nyfiken, ett barn, framåt, intresserad, barnslig, livfull, 

flummig, bekymmerslös, sprallig, galen. 

Fyra kvinnor upplevde att dabbern var bäst. De ansåg att den påminde om ett barns energiska 

beteende och att den verkar längta efter något. Rörelserna kändes verkliga och spontana som av 

en nyckfull karaktär. Dabbern uppfattades vidare vara glad och framåt och en av kvinnorna 

tyckte att den beskrivningen stämde in på henne själv. 

Två kvinnor ansåg att dabbern var den sämsta karaktären. Barnsligheten i karaktärens beteende 

uppskattades inte, utan sågs som en irriterande utfyllnad. För en av kvinnorna fanns ingen känsla 

och hon kunde inte se poängen med karaktären. 

De manliga deltagarnas uppfattning om dabberkaraktären: 

 lekfull, glad, lättsam, lite försiktig, nyfiken, spontan, förväntansfull, agil, bekymmerslös, 

sprallig, en liten person, lätt på foten, försiktig. 

Av männen upplevde två stycken att dabbern var bäst. Karaktären var livlig och dess snabba 

rörelser i kombination med nyfikenheten gjorde att filmen uppfattades fartfylld och detta bidrog 

till männens val av favoritkaraktär. 

Fem av männen tyckte sämst om dabbern. De beskrev karaktärens rörelser som hackiga, 

svårlästa och slumpmässiga. Karaktären upplevdes frustrerande och malplacerad. Dabbern sågs 

som barnslig, vilket fick den att framstå som trubbelorsakande. Rörelserna kändes onaturliga då 

den upplevdes sväva. 
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6 Slutsatser  

6.1 Resultatsammanfattning 
Det här arbetet handlade om hur människor uppfattar digital karaktärsanimation baserat på 

effort shapes, med inriktning främst på könstillhörighet. Det producerades fyra stycken 

animerade filmer där deltagarna i undersökningen fick bedöma hur de uppfattade 

karaktärsdragen hos de animerade karaktärerna. De fick välja ut en film som de tyckte bäst 

om respektive sämst om och motivera sina val.  

Efter att data från tio män och tio kvinnor samlats in visade det sig att samtliga har någon 

gång, på något sätt, kommit i kontakt med både digital animation samt skådespeleri. Detta 

medför att samtliga deltagare troligen har, omedvetet eller medvetet, kommit i kontakt med 

effort shapes.  

Jag valde medvetet ut fyra effort shapes som representerade olika förutbestämda 

karaktärsdrag. Resultatet visade att män och kvinnor uppfattade karaktärsdragen likadant 

och deras uppfattning av karaktärsdragen stämde till stor del överens med de karaktärsdrag 

som jag baserade karaktärerna på. De fyra effort shapes som användes var; wringer, 

puncher, floater och dabber. Vid undersökningen användes en enkät med öppna och slutna 

frågor. 

Undersökningen visade att hypotesen, om att kvinnor och män uppfattar karaktärsdrag 

baserat på effort shapes olika, både stämde och inte stämde. Eftersom uppfattningen av 

karaktärsdrag var densamma oavsett kön betyder det att hypotesen inte stämde på den 

punkten. Däremot stämde hypotesen då det handlade om varför kvinnor och män väljer ett 

visst sorts karaktärsdrag över ett annat. Här fanns det en skillnad mellan könen och även om 

vissa deltagare med olika kön valde samma animation som den de tyckte bäst om har de 

motiverat sina val olika. 

6.2 Diskussion 
Det gick inte att se någon skillnad på männens eller kvinnornas svar beroende på om de 

hade utövat skådespeleri själva eller endast tittat på skådespeleri. Detsamma gällde tidigare 

kontakt med digital animation. Eftersom ingen av respondenterna svarade "ingen kontakt" 

på frågan om tidigare kontakt med effort shapes så uppskattades de därför mer eller mindre 

ha varit i kontinuerlig och/eller regelbunden kontakt med digitalt animerade figurer och effort 

shapes i animationssammanhang under sin uppväxt. Detta resulterade i en mer enhetlig grupp 

som blev en oberoende variabel i undersökningen. 

Resultatet visade att samtliga deltagare, oavsett kön, uppfattade karaktärsdragen enligt den 

beskrivning karaktärerna skapades efter. Skillnaden mellan könen sågs tydligast i de två 

frågorna som handlade om vilka karaktärer deltagarna tyckte bäst respektive sämst om. Här 

gick det att se att bedömningen av karaktärsdragen var i enlighet med hypotesen och det 
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som nämndes i kapitel 2.4 om könsbundet mediainnehåll, d.v.s. att flickor och pojkar i åldern 

9-16 år föredrar olika sorts spel (Medierådet, 2010).  

Det är intressant att resultatet som kan återkopplas till kapitel 2.4 sågs tydligast i 

deltagarnas svar om den karaktären de tyckte sämst om. Man skulle kunna tro att männen 

skulle favorisera den aggressiva karaktären, punchern, då de föredrog aggressiva våldsspel 

till vardags. Trots det hade bara 3 män valt punchern som favorit och ingen nämnde dess 

aggressivitet i samband med våldsamheten. Däremot nämndes ambition, ett karaktärsdrag 

som jag anser kan kopplas till aggressivitet. Enligt mig behöver inte aggressivitet enbart 

associeras med våldsamhet utan kan även ses som en positiv drivkraft och ambition att 

komma framåt mot sina mål. Medierådets studie (2010) avsåg flickor och pojkars spelvanor 

men då det inte är troligt att deras spelvanor ändras på så få år är det heller inte troligt att 

det är deras spelvanor som ligger till grund för dessa 3 männens oväntade anledning till 

favorisering av punchern. Det är mer troligt att det är någon annan social värdering som kan 

ändras, tillkomma eller falla bort som är anledningen till bedömningen av aggressiviteten. De 

kvinnor som ansåg att punchern var den sämsta karaktären motiverade detta genom att 

punchern bland annat verkade aggressiv och ha ett överdrivet rörelsemönster. Dessa 

kvinnor såg troligen aggressiviteten som en negativ egenskap. 

Deltagarnas svar som handlar om den glada karaktären, dabbern, är också intressanta. Här 

var det 5 män som tyckte att karaktären var sämst. Dessa upplevde karaktären som ett barn 

och detta ansågs vara trubbelorsakande. Flest kvinnor tyckte däremot bäst om 

dabberkaraktären då den påminde om ett barn. Om jag skulle koppla ett barns 

rörelsemönster till något av de spel som nämndes i kapitel 2.4 skulle det bli The Sims 

(Electronic Arts, 2000). Detta spel föredrogs av flickor enligt Medierådets studie (2010). Det 

kan eventuellt vara så att kvinnor föredrar en barnslig karaktär för att de kan ha en medfödd 

moderlig och beskyddande instinkt. Det kan även bero på att barn blir fostrade in i 

könsroller. Flickor får ofta dockor och smink när pojkar får bilar och vapen att leka med. 

4 män tyckte bäst om den nervösa och luriga karaktären, wringer, och den beskrevs som en 

skurk. Skurkar kan man självfallet se i alla möjliga olika spel men i diverse våldsspel är de 

väldigt utmärkande karaktärer. 1 man tyckte sämst om karaktären, då den verkade oärlig 

och problemskapande, e.g. en skurk. Ingen av de kvinnorna som har valt wringern, vare sig 

som bäst eller sämst, har motiverat sitt val med något karaktärsdrag som man direkt kan 

koppla till ett skurkaktigt beteende. Kvinnorna tycktes inrikta sig på karaktärens 

handrörelser men det är svårt att genom detta dra någon sorts parallell till ett skurkaktigt 

beteende. Då männen valde att associera wringerns beteende med en skurks beteende kan 

detta troligtvis ha sin grund i den mängd våldsspel med karaktäristiska skurkar de har spelat 

under sin uppväxt. Kvinnorna associerade inte wringerns beteende med en skurk och detta 

skulle kunna bero på att de generellt har ett annat sätt att karaktärisera skurkar på då 

skurkarna inte porträtteras på samma sätt i mer socialt inriktade spel. 
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Deltagarna hade, oavsett kön, en liknande bedömning av den trötta karaktären, floatern. De 

beskrev karaktärsdragen i ordalag som trött, deprimerad, uttråkad och nedstämd. Både män 

och kvinnor uppfattade floatern som ointressant. Det kan eventuellt vara så att alla 

människor vill ha någon sorts aktivitet och något driv framåt i karaktärsdragen, vare sig det 

uppfattas som positivt eller negativt. 

Bägge könen nämnde mitt utförande i både bra och dålig kontext av karaktärerna. Detta ansågs 

vara irrelevant då det är tekniska uppfattningar av animationen och inte av karaktären i sig. 

Den slutsats som främst kan dras är att det är en skillnad i män och kvinnors bedömning av 

karaktärsegenskaper men inte i uppfattningen av dessa. Eftersom det finns en skillnad i 

bedömningen av karaktärerna kan detta gagna animatörer som vill rikta sin animation till en 

specifik grupp bestående av ett visst kön. Karaktärsegenskaper som deltagarna i denna 

undersökningen har nämnt som viktiga respektive mindre viktiga är också betydelsefulla för att 

kunna animera karaktärer som förmedlar de egenskaper som definierar karaktärsdrag på bästa 

sätt. 

En svaghet med undersökningen kan vara att antalet deltagare var för få till antalet för att kunna 

dra slutsatser som gäller generellt för hela befolkningen. Man skulle kunna komplettera med 

ytterligare  frågor som testade en bredare scen av intressen och bakgrunder hos deltagarna för 

att se om sådana parametrar är av betydelse för uppfattningen och bedömningen av digitalt 

animerade karaktärer. 

Denna undersöknings resultat kan inte heller anses ge en fullständig representativ bild av män 

och kvinnors olika syn på karaktärsdrag av en digitalt animerad karaktär. För att kunna fastställa 

det behövs en mycket större undersökning där fler personer deltar. Förhoppningsvis kan denna 

undersökning och detta arbete ändå ge en överblick på könsskillnaderna. 
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6.3 Framtida arbete  
Ett framtida arbete skulle kunna bestå av animationer som representerar alla 8 olika effort 

shapes. Det skulle även kunna vara animationer gjorda med hjälp av motion capture för att se 

hur deltagarna reagerar på ett mer realistiskt rörelsemönster. En större grupp människor bör 

även delta i testet för att få både ett säkrare och ett mer omfattande resultat.  

Man skulle  även kunna ta den kulturella aspekten i åtanke och undersöka huruvida kulturell 

härkomst påverkar resultatet. Skiljer sig svaren mellan en person som är född och uppvuxen 

i Europa med en person som är född och uppvuxen i Asien eller Amerika? Om det finns en 

skillnad kan även vidare studier ha syfte att ta reda på vilken del av den kulturella uppväxten 

som har mest betydande inverkan på personens syn på digitala karaktärsegenskaper. 

En faktor som angränsar till motion capture är om man skulle byta ut den digitala karaktären 

mot en levande person vilken utför samma sorts agerande som de digitala karaktärerna. På 

detta vis skulle man kunna testa hur den digitala faktorn påverkar personernas bedömning. 

Finns det någon skillnad i bedömningen om personerna ser karaktärstyperna på en verklig 

person jämfört med en digital karaktär? Eftersom det är svårt att få en verklig person att 

vara könsneutral skulle man kunna göra undersökningen med både en manlig skådespelare 

och en kvinnlig skådespelare. Båda könen skulle då vara viktiga för att se om det finns någon 

skillnad i bedömningen och om det inte finns någon skillnad blir det en oberoende variabel.  

Syftet med det arbete som har gjorts var att, ur en animatörs perspektiv, ta reda på hur män 

och kvinnor uppfattar och bedömer karaktärer. Resultatet ansågs vara intressant för en 

animatör och i sin tur kanske även för ett företag. En bredare undersökning skulle kunna 

vara till hjälp för att utveckla karaktärer som är mer tilltalande för de grupper som ett 

företags tänkta spel eller film är riktat till. En grund för undersökningen skulle kunna vara att 

få olika företags synvinklar på animation och vilka delar inom animation de tror är essentiellt 

för att tilltala olika grupper av människor för att sedan testa dessa hypoteser på de grupper 

som är av intresse. 

Man skulle i ett framtida arbete kunna undersöka hur försökspersonens tillfälliga 

sinnestillstånd vid testet påverkar bedömningen av karaktärerna. Om personen utför testet 

när denne är arg/glad/ledsen/trött kan det komma att påverka hur personen ser på 

karaktärerna och hur personen beskriver karaktärerna. Uppfattar personerna karaktärerna 

på ett annorlunda sätt och ger de en beskrivning som påminner om hur personen mår själv? 

Man kan även ha en speciell grupp som i förväg har blivit utvald utifrån hur individerna ser 

på sina egna karaktärsdrag. En person med karaktärsdrag som är liknande som en av de 

karaktärstyper i testet kan komma att bedöma den karaktären på ett sätt som skiljer sig från 

övriga karaktärer. 
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Undersökningen som den är just nu inriktade sig på en urvalsgrupp som låg under medelåldern 

av spelare men ett framtida arbete skulle kunna innefatta personer över medelåldern och sen 

jämföra deras svar med den yngre gruppen för att se om skillnaden i sig ligger i åldern eller 

kanske uppväxten och kontakten med digitala medier. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor  
Är du man eller kvinna?  

  Man 

  Kvinna 

Vad är din ålder?  

  17-22 

  23-28 

  29-34 

Vilken utbildning går du? Svara vilken utbildning på exempelvis högskolan du går. Vad heter 

programmet? 

 

Beskriv din kontakt med skådespeleri (du kan kryssa i flera alternativ)  

  Utövat själv 

  Sett på film/teater 

  Ingen kontakt 

  Annat:  

Beskriv din kontakt med digital karaktärsanimation (du kan kryssa i flera alternativ). Digital 

karaktärsanimation är animerade karaktärer i film eller spel. 

  Animerad film 

  TV/Dataspel 

  Ingen kontakt 

  Annat:  
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Vilka karaktärsdrag och beteende upplever du som mest framträdande hos figuren i film 1? 

   

Vilka karaktärsdrag och beteende upplever du som mest framträdande hos figuren i film 2? 

  

Vilka karaktärsdrag och beteende upplever du som mest framträdande hos figuren i film 3? 

   

Vilka karaktärsdrag och beteende upplever du som mest framträdande hos figuren i film 4? 
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Vilken karaktär tyckte du BÄST om och varför valde du den? Beskriv gärna utförligt.  

 

Vilken karaktär tyckte du SÄMST om och varför valde du den? Beskriv gärna utförligt. 

 

 


