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Abstrakt 

Detta är ett arbete med fokus på kroppen, kroppen i vår verkliga värld. Hur kroppen rör sig i 

förhållande till hur den ser ut och hur kroppen rör sig i film och animation. Undersökningen 

syftar till att närmare se hur större företag har använt sig av kroppen i skapande av animationer 

och filmer. Undersökningen visar jämförelsen mellan hur företag har använt sig av kroppen för 

att skapa känslor och uttryck samt hur de använt sig av rörelser. Med hjälp av detta skapas det 

en gestaltning bestående av animationer och filmat material där kroppen är i fokus. Begrepp 

som matter matters (Barad. 2007) och mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) hjälper oss att 

urskilja vilka små detaljer som gör skillnad och som har betydelse för att efterlikna det som 

ögat ser av kroppen i verkliga livet. Olika metoder för analys används för att analysera och 

granska filmer för att ta reda på hur skaparna använt sig av kroppen för att sedan föra det vidare 

i gestaltandet. Vid redigering har man använt metoder för att jämföra animationer genom att 

placera dem på eller bredvid varandra. Begreppen har hjälpts åt att skapa det vi skapat och deras 

betydelse av helheten. En avslutande del som diskuterar och sammanfattar vad undersökningen 

kommit fram till och vad gestaltningen blivit. Vad forskningen har betytt under undersökningen 

och vad som har använts och inte använts. 

Nyckelord: Accountability, mimesis, situated kunskap, matter matters. 
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Abstract 
This is a work with focus on the body, the body in our reality and how it moves compared to 

how it looks and moves in animation and film. An examination which have been done, focusing 

on bigger companies and how they have used the body in their animations and films. It also 

compares these companies and how they used the body to create feelings, expressions and how 

they have used movement. This will lead to a design with the body in focus consisting of some 

animations and video clips. Words like matter matters (Barad. 2007) and mimesis (Olofsson. 

Olsson. Sörbom. u.å) to see what details that make a difference, importance and to mimic what 

the eye sees of the body in reality. With help of using analysing methods to review films to see 

what the creators used of the body to later on use it to advantage in our own design. With some 

help from methods that tries out and compare animations and filmed materials, putting them 

together, beside each other and on top on each other. How words have helped us to create what 

we have created and their meaning of it all. An ending part that discuss and summarize what 

the examination have come to and what the design turned into. What the research meant during 

the examination and what has been used and not been used. 

Keywords: Accountability, mimesis, situated knowledge, matter matters. 
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Bakgrund 

Vi var båda intresserade av kroppen och rörelser, samt sambandet mellan animation och film. 

Hur kroppen förändras och förfinas i animation. När vi pratade om vår idé kom vi fram till att 

det skulle vara intressant att försöka gestalta den riktiga kroppen i animation och film. Alltså 

framställa den riktiga kroppen från verkligheten så noggrant som möjligt i en annan värld som 

då är film/animation. Begreppet mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å), som kan översättas 

som efterbildning beskriver det vi strävar efter, nämligen att återskapa verkligheten i 

film/animation. Vi har intresse för japansk anime, film och animation. Att ta reda på 

forskning kring dessa ämnen tillsammans med spänning driver oss i denna undersökning samt 

att tid ges till att skapa en gestaltning som har med detta att göra. Varför vi gör dessa valen 

har med nyfikenhet att göra och även lusten att skapa kring intresset. Vi ser det också som 

givande att jämföra olika typer av animationer med varandra dels för att djupdyka i 

skillnaderna men också för att ta reda på varför det är som det är. Under tiden vi skapade togs 

mycket hänsyn till våra val. Ett begrepp som kommer förklaras senare i texten är 

accountability (Suchman. 2000) och hur det har relevans i vårt gestaltande. Även att alla våra 

val spelar in ger begreppet matter matters (Barad, 2007) en betydelse som även kommer in i 

texten senare. Kort om det är att allt har en betydelse och i skapandet av animation/film har 

alla små detaljer betydelse till helheten. 

 

Genom åren har kroppen inom animation förändrats, den både förfinas och överdrivs i många 

animerade filmer från förr och även än idag. Artz Lee (2004) menar att, i exempel Disney, är 

protagonister oftast målade med runda former, vänliga färger och inte väldigt överdrivna 

karaktärs former. Medan antagonister förekommer i mer kantiga former, mörka färger och en 

del överdrivna karaktärsdrag. I denna undersökning kommer vi analysera olika exempel på 

hur kroppen behandlas och vad som händer med den i den animerade världen. 

 

Vad är det som menas med kroppen i denna undersökningen? 

När vi skriver koppen menar vi den fysiska köttsliga kroppen i den fysiska världen, det är den 

som ska placeras i film och animation. Vi ska se hur den förändras i dessa former och vad 

som händer med den. Hur ser rörelserna ut i jämförelse mellan verklighet och animation? Vad 

gör olika tekniker med kroppen? Vad gör vinklar och perspektiv med kroppen? Detta är 

frågor vi vill undersöka i vårt prövande. 
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Sammanfattning 

Efter gemensamt intresse vill vi skapa fram kroppen från hur vi ser den i verkligheten med 

våra egna ögon och få in den så likt i rörelse och former som möjligt i den animerade världen. 

Med egna kunskaper och erfarenheter inom tekniker och program samt ta del från andra 

metoder för att se, testa och analysera. 

 

Frågeställning 
Hur framställs kroppen i film och animation? 

Hur används och förändras kroppen i film och animation inom Disney och Studio Ghibli och 

hur kan man få fram kroppens rörelser och former så likt som möjligt i film och animation 

utifrån det ögat ser i verkligheten.  

 

Syfte 
Undersökningen syftar till att visa på hur kroppen förändras när den hamnar i animation och 

film för animatörer och filmskapare. Vad vi kommer fram till är bra hjälpmedel till tekniker 

för att återskapa kroppen, och hur den verkliga köttsliga fysiska kroppen förhåller sig i en 

annan verklighet. Även att dra paralleller mellan film och animation, deras tillvägagångssätt 

till en klar gestaltning. Själva gestaltningen testar att ta reda på hur man bäst får fram kroppen 

i dessa tekniker. Vi animerar kroppen efter filmat material för att få fram det så realistiskt som 

möjligt, även kallad rotoscoping. Med det realistiska menas det vi ser med ögat själva inom 

former och rörelser. 

 

Det gemensamma textskapandet 

Texten har skrivits genom att båda författarna har letat fakta och skrivit ner fakta. 

Tillsammans har faktan bearbetats och helheten har byggts upp i omgångar genom flera 

utkast. Metoder och diskussioner har byggts upp genom en gemensam arbetsdagbok. Under 

processen har all text skapats gemensamt. 
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Tidigare och aktuell forskning 
Ett kapitel bestående av fakta och forskning kring relevans i undersökningen om kroppen i 

film och animation. Även betydelsefulla begrepp som har betydelse och som 

är utgångspunkter i undersökandet.  

 

För att kunna göra vår animation behövde vi ta reda på hur andra animerar, därför läste vi om 

de 12 animationsprinciperna (HOW, 1985) och vad de innebär. De 12 animationsprinciperna 

(HOW, 1985) är metoder för att förtydliga vissa uttryck och rörelser. Vissa av de 12 

animationsprinciperna var användbara, eftersom vi var ute efter att gestalta den verkliga 

kroppen, vi utgick även från mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) till vår animation. För 

att kunna ha något att jämföra med och ta avstamp ifrån valde vi att undersöka närmare hur 

Disney och Ghibli skapar sina karaktärer och vad de har för stereotyper. Disney och Ghibli 

behövdes också till vår undersökning med ingången om hur de gestaltar rörelser, så att vi 

lättare kunde förstå varför de gör som de gör. Anledningen till att vi valde Disney och Ghibli 

är att de kommer från olika kulturer samt har två olika bakgrunder och skilda situerade 

kunskaper (Haraway. 1988). 

 

Begrepp 

Begreppen som har betydelse för undersökningen och forskningen bakom begreppen. 

Mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) och matter matters (Barad. 2007) har stor relevans 

för vår gestaltning och vad vi vill uppnå, medan situerad kunskap (Haraway. 1988) och 

accountability har mer relevans för vår diskussion och våra slutsatser. 

 

Mimesis är från början ett Grekiskt ord som betyder bland annat härma/imitera och 

efterbildning (Olsson, B., Olofsson, T., Sörbom,G. u.å). Efterbildning har en viktig del i 

konstteorin eftersom konst ofta efterbildar något annat, exempelvis att en tavla av ett hus är 

en bild av ett verkligt hus. Sen ungefär 1850-talet har begreppet fått en ny betydelse inom 

estetiken, nämligen realistiska strävanden och krav på skärpt verklighetsåtergivning (Olsson. 

Olofsson. Sörbom. u.å). Gestaltningen strävar efter att efterlikna den verkliga fysiska kroppen 

som vi ser den med våra ögon i det verkliga livet. Det är det som gör mimesis relevant till 

undersökningen, begreppets betydelse. 
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Arne Melberg (1992), litteraturforskare och professor i Oslo sedan 1987, skriver om Platon 

och hur han såg på och använde mimesis. Han skriver att Platons mimesis i första hand var ett 

visuellt förhållande som innehåller bild, avbild, imitation och mimik. Melberg (1992) skriver 

även: 

 

För Platon gavs sammanhanget mellan moral och poesi av den gemensamma 

nämnaren mimesis: det som orden åstadkommer med mimetiska konster är en 

bild, en fantasi, en fantom - phantásmatos och eídan är återkommande termer-.... 

(S. 10)  

 

Det säger att ord skapar en bild, en fantasi och en fantom med mimetiska konster. Detta går 

under vad Platon kallar avbildning. Men eftersom han skriver ner det på papper så låter han 

läsaren själv bilda sig en bild till skillnad från en konstnär eller snickare som i citatet nedan. 

 

...... - eftersom den avbildar i tredje hand. Filosofen är den som står närmast den 

egentliga verkligheten: han ser tingens former och bortser från avbilderna. När 

hantverkaren tillverkar sin platonska soffa har han tagit ett steg bort från formen. 

Och när konstnären avbildar hantverkarsoffan har vi kommit till tredje 

ledet.  (S.9-10) 

 

Vad han säger är att desto fler gånger du försöker efterlikna något desto längre ifrån originalet 

kommer du. Den som stannar närmast originalet är den som tänker på det men inte försöker 

skapa något av det. Mimesis kan ses som ett gift eller en drog för konsten. 

 

….mimesis kan ordineras som drog att använda i kontrollerade och måttliga 

former, för att i nästa ögonblick förkastas som gift. (S. 13)   

 

…. mimesis är ett grepp i konsten, en del av dess uttrycksmedel. Hade vi bara 

kunskap om konstens väsen som motgift - “ det motgift/pharmakon/ som ligger i 

att känna sakernas verkliga natur” (5953) - antar Platon/Sokrates att vi borde 

kunna hålla på moralen och stå emot konstens mimetiska förförelse (S.11)  
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Platon/ Sokrates tycker att man borde ha kunskap om originalet och dess verkliga natur, som 

ett motgift till det återskapade. Detta så att vi kan stå emot den mimetiska förförelsen. Vad de 

säger är att mimesis kan bli ett gift om du använder det för mycket och bör därför bara 

användas i små mängder. Detta för att kunna behålla så mycket av originalet som möjligt i det 

som skapas.   

 

Definitionen är enkel: mimesis betyder att återge berättelsen (diégesis) på 

mimetiskt vis (dià mimíseos), dvs. i direkt anföring,  med en annans röst - till 

skillnad från att berätta med egen röst, något som Sokrates kallar “enkelt” och 

“oblandat” berättande (383C, 394B) (S.15. författarens egen kursivering) 

 

Det som Platon/Sokrates förklarar mimesis som avvisnings är att återge en berättelse på ett 

mimetiskt vis. Med andra ord att återskapa det någon annan berättat igen.  Platon tycker även 

att när du åter skapar något från någon annans berättelse så förlorar du lite av originalet, desto 

fler gånger du försöker återskapa något desto mer förlorar du av originalet. Det går med andra 

ord inte att återskapa något och få det att se ut precis som originalet utan där kommer vara 

några skillnader. Skillnaderna är inte alltid så stora och ibland kan de vara svåra att se men de 

finns där.  

 

Karen Barad (2007) har skrivit om matter matters i sin bok Meeting the Univers Halfway: 

quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Hon beskriver matter matters 

bland annat som följande: 

 

Hence materialization is a matter not only of how discourse comes to matter but 

of how matter comes to matter. Or to put it more precisely, materialization is an 

iteratively intra-actively re(con)figured through the intra-action of multiple 

material-discursive apparatuses. Matter is a stabilizing and destabilizing process 

of iterative intra-activity. 

Notice that there is a difference between the material instantiation of language in 

bodily gestures, or in sound waves propagating through the air, or in measuring 

devices: matter matters, and so the nature of the specific embodiment matter. Also, 

there is no guarantee that any of these embodied actions will be efficacious. 

(Barad, s. 210-211, författarens egen kursivering) 
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Enligt oss handlar matter matters om att allting spelar roll, hur små de än kan verka vara 

spelar de roll för helheten. Alltså det som händer i gestaltandet och undersökningen spelar roll 

och utgör sin helhet. Begreppet utgör också en betydelse kring gestaltningen, allt som 

animerades från verkligheten spelade roll. Det handlar även om hur vi gjorde gestaltningen, 

funderingar kring val och metoder. Matter matters går även ihop med accountability, som 

Lucy Suchman (2000) skriver om i sin text Located Accountabilities in Technology 

Production hon beskriver det som följer: 

 

Design in this respect places designers in an ambiguous position between their 

accountability within the terms provided by those who employ them, and the 

premise that their value to their employer lies in the autonomous exercise of their 

professional skill. (S. 5) 

 

Accountability (Suchman, 2000) handlar om att ta ansvar för sitt skapande hur situationen än 

ser ut och vem arbetsgivaren än är. Det är du som skapar det och därför måste du också kunna 

stå för det och ta ansvar för det. I både vår gestaltning och våra val tar vi ansvar för det som 

skapas och kommer ut. Helheten har en relevans till begreppet accountability, vilket går in på 

det Haraway (1988) skriver om situerad kunskap. 

 

We seek not the knowledge ruled by phallogocentrism (nostalgia for the 

presence of the one true World) and disembodied vision.We seek those ruled 

by partial sight and limited voice - not partiality for its own sake but, rather, 

for the sake of the connections and unexpected openings situated knowledges 

make possible. Situated knowledges are about communities, not about isolated 

individuals. The only way to find a larger vision is to be somewhere in 

particular.  (S. 590) 

 

Haraway (1988) skriver att situerad kunskap inte handlar om individen utom om 

gemenskapen och att enda sättet att hitta en större vision är att vara någonstans. En besittande 

kunskap, kunskap som kommer av att man är en del av en gemenskap. Situerad kunskap är ett 

väldigt omfattande begrepp som handlar om görandet och till varför man gör det man gör. 

Varför görs gestaltningen och undersökningen på ett visst sätt. Detta har relevans för vår 
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undersökning i framförallt diskussionsdelen, men det har även varit något vi tänkt på genom 

vår undersökning. 

 

Men görandet har sina konsekvenser inom allt. Det handlar om att stå till svars för det man 

skapar och kunna stå för sitt. Accountability (Suchman, 2000) ger undersökningen och 

gestaltningen det, ett ansvarstagande. 

 

Vad är animation enligt denna undersökning? 

Gestaltningen som skapades genom denna undersökning är 2D animationer. Det är flera 

målade bilder som lades ihop och skapade en rörelse och sparades ut till en film. Dessa 

animationer animeras utifrån filmade klipp från verkligheten av kroppar. Då de animerades 

efter filmklipp var tanken att de skulle likna verkligheten så mycket som möjligt i rörelse och 

kropp. 

 

Under gestaltningens gång fanns det funderingar kring de 12 animationsprinciperna (HOW. 

1985). Många principer finns för att göra uttryck och händelser tydligare. De flesta 

principerna strävar ifrån det som vi vill ha. Till exempel, princip nummer 10 överdriva, det är 

en princip vi valt att ignorera då den inte hade relevans för vår gestaltning och eftersom vi var 

ute efter att gestalta verkligheten och de verkliga rörelserna. Inte förstärka rörelserna genom 

att överdriva dem. Det finns de som ändrar på kroppen för att få fram starkare uttryck men då 

gestaltningen ska efterlikna verkligheten var de inte aktuella. 

 

I verkligheten ger man inte ifrån sig en tydlig sats för att börja springa, eller för att springa på 

stället. Dessa effekter framhäver såklart tydligheter av vad karaktärer ska göra men dessa sker 

inte i verkligheten. I gestaltningen sker principer man har nytta av, speciellt det om kläd- och 

hår rörelserna, dessa måste följa rörelserna av kroppen. Ett exempel på en princip som vi 

använt är nummer 8 andrahands rörelse, som innebär att andra delar såsom kläder och hår 

också rör sig tillsammans med kroppen. De får sin egen rörelseenergi och stannar inte med 

kroppen utan drar ut sin egen energi. 

 

Genom att gestaltningen följer de principer som förhåller sig mest till verkligheten strävar den 

efter memesis. Att härma och återskapa verkligheten som vi ser den i vår gestaltning. 
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Undersökningen väljer bort det som går ifrån verkligheten då det inte passar in i det den är ute 

efter.  

Även om memesis menar på att man inte kan kopiera något utan att göra ett nästa steg, som 

får skillnader från sitt original, så har gestaltningen ägnats åt att sträva efter att gå så få steg 

som möjligt från dess original.  

 

Vår tidigare och aktuella forskning fortsätter nu med att titta mer på Disney som ett företag. 

Vad som skrivits om dem i deras skapande inom animerad film, och vad som händer med 

kropp och karaktärsdrag. Studio Ghibli och Disney jämförs också här för att ta upp skillnader, 

skillnader inom karaktärsdrag, kroppar och former. Det tas även upp om några metoder och 

begrepp som har relevans för gestaltningen och undersökningen.   

 

Karaktärsdrag hos Disney 

Artz Lee (2004), som tidigare nämnts, skriver om hur Disney gör för att få sina karaktärer att 

se goda eller onda ut. Lee är en professor i medieteknik, internationella studier, populär kultur 

och social förändring samt kommunikation Forskarutbildning i USA. Han skriver om hur de 

goda karaktärerna i Disney oftast har stora ögon, runda former och ljusa färger (exempel 

Simba, Sultanen och Ariel) medan de onda karaktärerna är mer kantiga, förstorade och har 

mörka färger (exempel Scar, Jafar och Ursula). Hans exempel är både mänskliga- och 

djurkaraktärer, men det har ingen större betydelse för undersökningen då det främst är sättet 

Disney behandlar karaktärsdrag som spelar roll. (Artz, 2004 S.118). Kovan Brianna (2004), 

som tog examen från Michigans universitet och som nuvarande är en redaktionell praktikant 

på Ms.(en blogg/tidning), skriver om liknande ting när det kommer till Disneys karaktärsdrag. 

Ursula är skurken i Den lilla sjöjungfrun (1989), hon skiljer sig ganska mycket från de 

bikiniklädda sjöjungfru prinsessorna. Hennes större kroppsform och kortare frisyr placerar 

henne visuellt som en utomstående. I Aladdin (1992) har vi en liknande historia om 

annorlunda. Där har vi Jafar (skurken) som har en mörkare hudfärg och mer mörka drag än 

resten av karaktärerna som är ganska ljushyade. Kovan citerar om detta som följande, “It’s a 

plot formulation reeking of ‘white man saves brown woman from brown man’.” (s.1) 

 

Kovan menar med sitt citat att detta är ett sätt att forma en handling om att, vit man räddar 

mörk kvinna från mörk man. Dessa karaktärsdrag speglas i olika kategorier som onda och 

goda och enligt Kovan och Artz är dem goda ljusa och dem onda mörka. Deras kroppar har 
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enligt dem också specifika former som att de goda har mer runda former och de onda kantiga. 

Disney anpassar kroppar till karaktärernas personligheter. Det handlar inte om att efterlikna 

den verkliga kroppen som undersökningen är ute efter. 

 

Utgångspunkten för karaktärerna är människokroppen. Skapandet i exemplena ovan i Disneys 

produktioner strävar ifrån verkligheten som mimesis står för eller rättare sagt har de aktivt 

valt att gå ifrån verkligheten, som man gör enligt Platon när man skapar mer och mer utifrån 

originalet, som är kroppen. 

 

Stereotyper hos Disney 

Eftersom undersökningen jämför och ser på helheten kring kroppen och dess karaktärsdrag 

vill vi ha in skillnader mellan man och kvinna. Vi läste på om varför karaktärer ser ut som de 

gör. Vad som har varit och vad som är stereotypiskt hos Disney. 

 

Towbi Adessa Mia, Haddock A. Shelley, Zimmerman Schindler Toni, Lund K. Lori och 

Tanner Renee (2003) skriver tillsammans om hur de har analyserat 26 Disney klassiker. 

Haddock A. Shelley är professor i mänsklig utveckling och familjestudier på Colorados 

universitet med Zimmerman Schindler Toni. Det som de kommit fram till är stereotyper hos 

män och kvinnor. Hos män kom dem fram till att dem har fem olika teman som gör karaktärer 

till män som är följande (a) att män använde fysiska former för att visa känslor eller inga 

känslor, (b) män är inte i kontroll av deras sexualitet, (c) män är naturligt starka och har 

hjälteegenskaper, (d) män har inte hushållsarbete och (e) överviktiga män har negativa 

karaktärsdrag.  

 

Kvinnor har stereotypiska punkter också som är följande (a) en kvinnas framträdande är 

viktigare än hennes intellekt, (b) kvinnor är hjälplösa och behöver skyddas, (c) kvinnor är 

hushållerskor och kommer troligtvis gifta sig, (d) överviktiga kvinnor är fula, motbjudande 

och inte gifta. 

 

Enligt denna analys finns det filmer som bryter dessa stereoskopiska exempel för män och 

kvinnor. Vissa karaktärer gick emot det ena och andra och vissa hade dem allihop. Towbi et 

al. (2003) menade även att Disney mer och mer går ifrån dessa stereotyper. Med tiden har 
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mycket inom det verkliga samhället förändrats sedan den första Disneyfilmen från 1937, det 

sker förändring i både film och verklighet kring stereotyper. 

 

Dessa stereoskopiska dragen ger även valet av kroppar till respektive karaktärer, speciellt så 

kallade överviktiga karaktärer. Lite dummare och intelligenta män och kvinnor har givits en 

större kroppsform och medveten sådan personlighet. Kvinnor ska vara vackra och deras 

kunskaper spelar ingen större roll, deras utseende och kroppar är viktigast och ska framstå 

som eleganta. 

 

Detta är vad Platon skulle kalla ett gift, de återskapar så pass många gånger att det går ifrån 

verkligheten. Om de använt sig av mimesis i en kontrollerad mängd när de skapade så hade 

det sett väldigt annorlunda ut.  

 

Jämförelse mellan Studio Ghibli och Disney 

Ms. Jiwoo Park och Dr. Yang Feng (2015) skriver om jämförelser mellan Disney och Studio 

Ghibli i sin text Bad Seed or Good Seed? A Content Analysis of the Main Antagonists in Walt 

Disney and Studio Ghibli Animated Films. Studio Ghibli är en Japansk animeringsstudio som 

skapar animerad film, men de har även skapat kortfilmer och tv reklamer. Ms. Jiwoo Park är 

assisterande professor på Department of Advertising and Marketing, Northwood University 

(2015). Dr. Yang Feng är assisterande professor på Department of Communication Studies, 

The University of Virginia’s College at Wise, Wise, VA. (2015).  Park och Feng (2015) tar 

upp ett par skillnader mellan Disney och Studio Ghibli. Studio Ghiblis antagonister brukar ha 

mer positiva och hjälpsamma beteenden än Disneys. De brukar även ha ett mer berättigat 

aggressivt beteende än Disney, medan Disney har ett mer oberättigat aggressivt beteende hos 

sina antagonister. De jämför antagonister från filmer som visar på att Studio Ghiblis 

antagonister har både en god och en ond sida vilket Disney inte ger som egenskap till så 

många av sina antagonister. 

 

Jämförelse mellan Disney och anime 

Shinobu Price (2001), Department of World Arts och Culture at the University of California, 

har granskat skillnaden mellan amerikanska och japanska tecknade serier/cartoon. Författaren 

har tidigare skrivit Cartoons from Another Planet som blev hennes uppmärksammade artikel 

när hon befann sig på University of California. Hon har haft intresse för animation generellt 
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och har därmed skrivit om olika typer. Hon skriver om några tydliga skillnader, i alla fall om 

hur Disney använder sig utav liknande koncept och förhåller sig främst till barn och 

filmproduktion. Den klassiska det var en gång… Och så levde de lyckliga i alla sina dagar 

konceptet har alltid varit typiskt Disney. Disney använder sig även av mycket stereotypiska 

karaktärsdrag och karaktärer där till exempel en prins räddar en prinsessa i nöd, och hur dem 

på så vis har visat på att en kvinna behöver en man för att bli hel. I Japan däremot finns det 

ingen typisk changer som i Disney. Japanska tecknade serier kan ha alla möjliga teman som 

skräck, äventyr, sci-fi, drama etc. De förhåller sig även inte till en publik, utan skapar många 

olika produktioner som skulle fungera till all publik. Vissa serier är inte alls lämpliga för barn. 

 

Forskning bakom metoderna  

Det här stycket innehåller information om de metoderna som vi använt oss av genom 

undersökningen och gestaltningen. Däribland en analysmetod för att se hur de gestaltar 

kroppen och hur kroppen rör sig. Hur vi använt oss av det beskrivs och diskuteras mer i 

kapitlet Metoder och Slutsatser och diskussion. 

 

Då vi inte fann en tillräckligt lik analys av Studio Ghibli som med Disney fick vi ta del av en 

analyseringsmetod, och själva analysera ett par filmer för att få fram liknande information för 

en enklare jämförelse. 

 

Ray Birdwhistell (1970) var en antropolog och expert på hur människor kommunicerar med 

kroppsrörelser. Han var även lärare och forskare på bland annat Toronto och Louisvilles 

universitet och Temples universitet. I sin bok Kinesics and Context skriver han om en 

analysmetod för rörelse/mönster i film. Han beskriver metoden som följer: 

 

“The methodology for the original analysis of these films was derived from that used in 

analyzing cross-cultural films. Each strip was viewed and a simple summary of 

impressions taken. Then each strip was seen from nine to thirteen times over, without 

comment. Finally, without reference to the initial summary of impressions, each strip 

was redescribed in subjec- tive terms. This method has been tested on other films and 

is the best so far developed for pattern analysis in moving pictures.” (S 86) 
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Han började med att se igenom dem och skriva en kort sammanfattning av det han såg. Efter 

det analyserade han filmerna flera gånger. Däribland några gånger i slowmotion innan han 

gjorde sin slutgiltiga analystext.  Metoden har sitt ursprung ifrån kors kulturella filmanalyser, 

dessa har sedan förfinats och ändrats på för att passa en analysmetod för rörelse/mönster i 

film. 

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta allt använder sig Disney av olika färger och former för att visa vem som 

är god och vem som är ond. Disney har även ganska starka regler om vad kvinnor och män 

kan och inte kan göra även om de jobbar på att gå ifrån dessa regler. Deras onda karaktärer är 

onda rätt igenom något som Ghiblis inte är. Ghiblis karaktärer är aldrig genom onda utan de 

har lite gott i sig och de har inga speciella färger eller drag som skiljer deras “onda” och goda 

karaktärer åt. När det sedan kommer till matter matters (Barad. 2007) och mimesis (Olofsson. 

Olsson. Sörbom. u.å) är de mest relevanta till det vi skapar, under själva processen av 

skapandet då det handlar om att efterlikna och att ta hänsyn till alla små delar som utgör 

verkligheten. Matter matters (Barad. 2007) talar för hur många små delar är viktiga i sin 

helhet. Rotoscoping (Cook; R. A., Gardner; J. L., Marrero; N. M., Moran; M. R., Tostevin; N. 

H. , 2000) med hjälp av mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) är rent av det vi gör i 

gestaltningen, efterliknar verkligheten såsom vi ser den. Situerad kunskap (Haraway. 1988) 

och accountability (Suchman. 2000) har framför allt relevans till vår diskussion och våra 

slutsatser. Eftersom kunskap och ett ansvarstagande är viktiga delar när något undersöks och 

gestaltas. 

 

Metoder 
I det här kapitlet lyfter vi fram vilka metoder vi har använt samt hur de kopplas samman till 

tidigare och aktuell forskning. Vi har skrivit om metoden rotoscoping och även begreppen 

mimesis och matter matters som metod. Utifrån hur Disney och Studio Ghibli har använt sig 

av den mänskliga kroppen har vi använt deras fakta för att få fram vår egen animation.  

Gestaltningen har skapats fram genom att flera filmningar och animationer har skapats. Dessa 

animationer och filmer har redigerats och lagts samman på olika vis och därmed jämförts med 

varandra för att få dem så lika som möjligt. Detta för att se vad som händer mellan film och 

animation. Eftersom frågeställningen handlar om vad som händer med kroppen i olika 

medium är kroppen fokus inom både film och animation. 
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Hur vi kom fram till att skapa vår gestaltning på detta viset började vi med att först testa oss 

fram med att animera från filmat material. Med tanke på att forskningen tar upp mycket kring 

hur Dinsey och Studio Ghibli tar hand om kroppen i animation ville vi testa att gå ifrån det 

genom och bara fokusera på det som filmats och återskapa det. Vi har mimesis (Olofsson. 

Olsson. Sörbom. u.å) som utgångspunkt eftersom vår gestaltning handlar om att återskapa det 

som vi filmat. 

 

Mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) påverkade vårt val av utförandet på gestaltningen på 

olika vis. Genom att filma det vi animerat får vi möjligheten att efterlikna verkligheten. Det 

har varit viktigt att inte på egen hand bara göra animationerna då verklighetsuppfattningen 

stämmer inte alltid in på vad man filmat och vad man kommer ihåg. 

 

Något som även styrt över valen vi gjort har med matter matters (Barad. 2007) att göra. Det 

har varit tillfällen när filmat material inte sett korrekt ut, men då det handlar om att efterlikna 

samt att alla små detaljer räknas med har det inte varit aktuellt att ändra på något. Matter 

matters (ibid.) har gjort att viktiga småsaker har spelat roll i processens gång. Eftersom matter 

matters (ibid.) handlar om att allting spelar roll var det viktigt att inte bara strunta i de små 

detaljerna. Hur litet eller obetydligt något än ser ut att vara har det en roll att spela och är 

viktigt för att kunna se helheten. 

 

De företag vi har granskat, Disney och Studio Ghibli, har påverkat vårt arbete på olika vis. 

Det har varit tydligt att Disney går ifrån det vi är ute efter, deras sätt att använda sig av 

kroppar ger dem en förfinad visualitet. De får även starkare drag för att dra fram 

karaktärsdragen som de vill ska var tydligare. Detta är något som vår gestaltning dragit sig 

ifrån då den inte ska uttrycka annat än verklighet och inte förfinas eller få starkare 

karaktärsdrag eller någon form av starkare uttryck. Studio Ghibli har haft liknande men att det 

visualiserats fram på annat vis. Deras karaktärer ger ifrån sig uttryck på andra vis än Disney. 

Fortfarande inget som direkt återspeglar den verkliga kroppen, detta är något vi strävat ifrån. 

Vi valde att analysera flera filmer från Disney och Studio Ghibli från olika årtal. Detta för att 

både kunna göra en jämförelse inom studion för att se om de ändrat sig genom tiden, men 

också för att kunna jämföra deras första filmer med deras nyare filmer. De enda kraven vi 

hade på filmerna var att de skulle vara 2D animerade och innehålla en god och en ond 
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karaktär. När vi analyserade filmerna använde vi oss av Birdwhistells (1970) analysmetod för 

rörelser och mönster i filmat material. 

 

I slutändan gjorde vi inte riktigt som Birdwhistell (1970) när vi analyserade rörelserna i 

Disneys och Ghiblis filmer. Vi tittade igenom filmerna en gång och skrev ner mer 

övergripande om rörelserna och hur vi uppfattade dem. Det var svårt att veta vad vi skulle 

skriva och hur vi skulle få det mer detaljerat. Detta bidrog till att det vi skrev blev mer 

övergripande. Det vi framförallt tittade efter var hur karaktärerna rörde på sig, vad de använde 

mest, hur deras rörelser används och vilken känsla de gav. 

 

När Birdwhistell (1970) analyserade sina klipp såg han först på dem en gång i vanlig 

hastighet och sen ett flertal gånger i lägre hastighet, han valde även ut innan vilka scener han 

ville analysera. Vi valde att avvika ifrån Birdwhistells (1970) metod, då vi ville få en 

tydligare bild av karaktärerna och hur de rör sig. På grund av detta valde vi att analysera hela 

filmen i rätt hastighet och pausade endast ifall vi inte hann skriva ner allt vi såg. I och med att 

vi analyserade hela filmen fick vi även se alla karaktärens rörelser, vilket gav oss mer material 

att jobba med. Samt att vi fick se flera scener med samma känsla som stärkte det vi såg och 

kände vad de ville förmedla till tittarna. 

 

Vi utgick även från Birdwhistells (1970) metod när vi analyserade Ghiblis filmer. För att se 

hur de gestaltar sina karaktärer, och eftersom vi studerade hur karaktärerna såg ut stämmer 

hans påstående inte in på oss. 

 

In the first viewing of such a film by someone who has not been trained in looking at 

body positions and interaction in mov- ing pictures, many parts of the film seem far too 

short, too fast, full of shorthand, and too far away. (s. 86) 

 

Om en karaktär inte var med särskilt mycket kunde vi pausa när hen syntes och analysera 

hens utseende. Detta kunde vi inte göra när vi analyserade rörelserna i med att personen måste 

röra på sig för att det ska gå att analysera dem. Vi analyserade däremot karaktärerna flera 

gånger i olika hastigheter precis som Birdwhistell (1970) analyserade sina klipp flera gånger. 

Vi analyserade framförallt hur deras kroppar såg ut eller om de hade några speciella drag som 

gjorde att de stack ut från mängden samt om de hade någon speciell färg de använde oftare än 
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andra för vissa typer av karaktärer. Vi tog aldrig bort eller ändrade det vi skrivit ner utan vi 

skrev ner allt vi såg och ändrade först när vi skrev in det på datorn. Vi ändrade inte på det som 

vi såg utan gjorde det endast mer utförligt och lättare att förstå. För precis som matter mattes 

(Barad, 2007) säger har varje liten del en roll även om det inte går att se direkt. Därför lade vi 

vikt vid att allting kom med hur litet det än verkade vara just då eftersom vi visste att det 

kunde spela en viktig roll senare. 

 

Efter analyseringen på filmerna och efter all forskning kring vad Disney och Studio Ghibli 

gör och hur dem använder sig av kroppen blev ett resultat till, nämligen hur vi arbetade med 

våra animationer. Vi eftersträvade att få det så likt verkligheten som möjligt, och ville göra 

den rättvis i animationerna utefter hur ögat ser det. Det är därför vi valde att använda det 

filmade materialet som starka referenser till alla frames som byggde upp animationen 

eftersom det var då alla detaljer och kroppen blev som mest likt verkligheten. 

 

Metoden som vi använde till själva animations gestaltningen var rotoscoping. Rotoscoping är, 

enligt Cook; R. A., Gardner; J. L., Marrero; N. M., Moran; M. R., Tostevin; N. H. (2000), en 

metod som man använt sig av sedan 1930-talet. Denna metod innebär att man med hjälp av 

filmat material, eller fotograferingar skapar fram ritade/målade animationer. Man använde det 

till exempel i produktionen av Snövit (1937), där man filmade kroppen som användes som 

referens för själva animationen av filmen. Metoden har även används senare till filmer som 

Star Wars (1970) och Poltergeist (1982). Rotoscoping uppfanns 1914 av Max och Dave 

Fleischer.  

 

“These brothers coined the term "rotoscope" to describe a machine which they constructed to 

assist in manually tracing live action movies, exposure by exposure, to create cartoons and 

animations. Today the term rotoscoping is widely used to describe the process of projecting 

film images one frame at a time onto a surface, where line art representations of actors or 

objects are then traced, or "inked," by hand.” (s.1) 

 

Denna metod hör ihop med det gestaltningen eftersträvar och ger den sitt uttryck. Citatet 

nämner om vad och hur rotoscoping används och vad det kan göra för nytta inom skapandet 

av film och animationer. Rotoscoping har varit en betydelsefull metod inom undersökningen 

och gestaltningen.  
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Sammanfattning 

Metoderna har hjälp gestaltningen mer eller mindre på olika sätt. Vissa metoder som har med 

tidigare och aktuell forskning att göra varierade i hur mycket de betydde för undersökningen. 

Det öppnade upp vad man skulle se efter och vad man skulle undvika just för att inte hamna i 

att skapa ifrån verkligheten. För att sammanfatta animationsprinciperna, de handlar om att 

vissa av de passar in i det gestaltningen vill uttrycka och vissa strävar emot det som hela 

undersökningen är ute efter. En annan metod som varit viktig för gestaltningen har varit 

rotoscoping. Rotoscoping är att animera/ritta efter filmat/fotograferat material.  

 

Slutsats och diskussion 
I det här kapitlet tar vi upp vad vi har gjort och kommit fram till under undersökningen och 

gestaltningen. Samt hur tidigare och aktuell forskning, från Disney och Studio Ghibli samt 

begrepp, och metoderna har spelat för roll och vad de har betytt för helheten. För och 

nackdelar kring olika metoder och begrepp lyfts också upp. 

 

Slutgiltiga gestaltningen 

Den slutgiltliga gestaltningen består av flera små animationer som är skapade från filmat 

material. Första gestaltnings utförandet spelades in på en inomhusrink där vi åkte skridskor. 

Flera scener spelades in där man försökte få olika vinklar och perspektiv. Detta spelades in 

med en gopro kamera, anledningen till att det blev just en gopro kamera var för att det är en 

actionkamera och den är till för att filma i rörelse. Den är bättre när du ska filma med när du 

är i rörelse och den tar även upp rörelser väldigt bra vare sig den är still eller i rörelse.  Ingen 

av oss kunde åka skridskor vilket innebar att ingen av oss riktigt kunde utföra några speciella 

konster på isen. Detta gav intressanta scener att animera för det var inte alltid smidiga och 

fina rörelser som man oftast kan se i animationer. 

 

Första animationen blev en linjerad animation utan färger för att fokusera på kroppen och dess 

rörelser. Animationen blev när en av oss åkte skridskor, ganska okontrollerat och försöker 

hålla balansen, åker runt i en cirkel och sedan börjar åka ner i splitt och tar i med händerna. 

Denna animation fick sammanlagt 37 frames. Inte särskilt många frames för att vara animerat 

men det var inget fokus på att få animationen att ha ett fint flöde utan att få fram kroppen. En 

enkel bild av bakgrunden blev ditmålad, då kameran stod stilla när det spelades in var 
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bakgrunden helt stilla, för att det inte skulle behövas måla flera bakgrunder. Den slutgiltliga 

animationen för detta klipp sparades ut i mp4 format innan den lades ihop med filmen den var 

baserad på. De lades ihop så att man kan se båda två samtidigt sida vid sida, samt ovanpå 

varandra för att kunna se hur lika de är. Vi var tvungna att redigera klippen i och med att de 

inte hade samma frame rate/hastighet detta för att få dem att passa ihop bättre. När de väl 

hade samma hastighet och allt såg bra ut sparades de. 

 
 

En annan filmning skedde på ett event, även där på en inomhusrink där man åkte skridskor. 

På plats fanns en person som hade åkt skridskor sedan 3-års ålder och vi fick filma hen på 

plats till vår gestaltning. Det blev en kort inspelning när hen gjorde olika konster på isen. 

Detta blev en skillnad på tidigare inspelning och animation på kroppen. Filmningen skedde 

med en iPhone kamera och inte under bra omständigheter, då det var flera på isen och vi inte 

kunde ta för mycket tid att spela in flera tagningar. Därav har kameran för övrigt påverkat 

processen av gestaltningar. Då iPhone inspelningen skedde under rörelse fick inte den 

animationen bakgrund medan tidigare inspelning med gopro som stod stilla fick en. Det 

skapade en mer personlig helhet på animationen när den fick bakgrund. 

 

Den andra animationen blev efter detta korta klipp från eventet. Denna animation lades det 

mycket mer tid på. Personen som spelades in hade även en utklädsel på sig som föreställer en 

påhittad karaktär från en animeserie. Detta kom att spela roll under utförandet av 

animationen. Denna animationen blev längre och fick totalt 70 frames, anledningen till att den 

får flera frames än tidigare animationer var för att det lades mer tid, i och med det en längre 

animation. Den fick mycket mer arbete då det var många fler detaljer som skulle vara med på 

grund av klädseln. Även om vissa delar av processen krånglade då det filmade materialet inte 

var helt klart kunde man söka upp referenser på denna karaktär som hen var utklädd till för att 

få fram det så likt som möjligt. Både det som sker i filmningen och hur det ser ut. 

Animationsprincip 8 spelade stor roll i denna animation då det var snabba rörelser samt att 
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kläder och hår definitivt hade sin egen rörelseenergi vilket syns både i det inspelade klippet 

och animationen. 

 

 
 

Under animationsprocessen påverkade återigen valet av kamera resultatet. Då iPhone 

kameran inte kunde hinna med att filma snabba rörelser var det många gånger som både 

händer, armar, ben och ansikte bara blev ett blurrigt kaos. I och med detta fick man prova sig 

fram för att få till det som man tror sig vara det korrekta med händer, armar, ben och ansikte. 

Det var även i fallen som dessa som man fick bortse från vad som forskats fram, i alla fall 

från Disney när det kommer till att förfina kroppen. Kroppen i denna undersökning och 

gestaltning ska endast reflektera verkligheten och inte de principer och metoder Disney 

fokuserar på i sina animerade filmer. Detta gav oss tankar kring vad vi inte bör göra eftersom 

vi fick gissa oss fram till det som inte syntes. Exempelvis att inte göra för stora ögon eller 

förfina rörelserna med armar och ben. 

 

Sista inspelningen var tänkt att bli mycket mer än vad det blev, vi skulle testa mer men 

inspirationen och tiden fanns inte. Vi hade även planerat att filma utomhus men vädret var 

inte på vår sida vilket gjorde att vi fick utesluta det. Det blev att vi spelade in olika yogaposer, 

testade olika vinklar och lite träningsövningar. Detta var för att få fram något annat att 

animera än konståkning, nämligen variationer mellan kropparna. 

 

Klippen från inspelningen lades ihop där det fanns potentiellt animeringsmaterial. Ett klipp 

valdes att animeras vilket blev ett där en av oss gick upp i brygga. Det var definitivt ett nytt 

sätt att animera kroppen på och kroppen syntes mer ordentligt då det var tighta kläder. Denna 

animation fokuserade bara på själva kroppen och dess rörelse därav ingen färg eller bakgrund, 

eftersom det inte var relevant. Denna animation blev på 32 frames. Åter igen inget fokus på 
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att den ska se bra ut utan att det ska bli rätt med rörelserna och kroppen. När animeringen var 

klar lades den ihop med filmklippet innan de redigerades tills det såg bra ut. Precis som med 

de andra klippen redigerades även detta ihop, det fick samma hastighet innan de lades bredvid 

varandra och över varandra. Efter det lades den ihop med de andra klippen till en gemensam 

långfilm innan de slutgiltligen sparades ut en sista gång. 

 

 
 

Ett dilemma med animationen där en går upp i brygga var att i ett par sekunder av 

inspelningen täcktes kroppen. I detta fallet fick vi gissa oss fram återigen till det som inte 

syntest. Det var igen viktigt att se upp med hur man framställer de osynliga delarna av 

kroppen så det utgick från verkligheten. 

 

Det slutgiltliga resultatet av gestaltningen består av flera små korta filmer som lagts ihop till 

en. Det är animationerna i deras olika former som linjer och färglagda samt filmklippen. 

Sedan kombinationer av dem som jämför dem ordentligt både på och bredvid filmklippen. 

Mer eller mindre transparenta för att se hur kropparna passar in i varandra. 

 

Resultat av analysen av Studio Ghibli och Disney 

Vi gjorde en egen analys på hur Ghiblis karaktärer ser ut, metoden vi utgick ifrån var 

Birdwhistell (1970). Enligt det vi kom fram till har Ghibli inga enhetliga karaktärsdrag för 

sina goda och onda karaktärer. De flesta av deras karaktärer har ett något runt ansikte och de 

allra flesta har en realistiskt kroppsform för karaktärens ålder. Några undantag är Yubaba 

(Spirited away, 2001), Ödehäxan (Det levande slottet, 2004) och Fujimoto (Ponyo på klippan 

vid havet, 2008) som alla har en stor näsa, Sophi (Det levande slottet, 2004) får också en stor 

näsa när hon blir gammal (men den blir mindre när hon blir yngre) så det är inte bara onda 

karaktärer som har stora näsor. Yubaba och Ödehäxan har även väldigt överdrivna 

kroppsdelar och former som t.ex Yubabas huvud som är lika stort som kroppen och 
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Ödehäxans stora kropp och konstiga nacke. Där är några karaktärer som har en något smalare 

midja där ibland Howl (Det levande slottet, 2004) och Satsuki (Min Granne Totoro, 1988). 

Överlag ser de mänskliga karaktärerna normala ut. Kroppsformerna varierar i filmerna och de 

behandlas inte sämre om de har en större kroppsform eller ser annorlunda ut. Om de 

behandlas sämre eller annorlunda beror det oftast på deras personlighet eller deras handlingar. 

 

Ghiblis karaktärdesign skiljer sig ganska mycket från det vi läste om Disneys karaktärer. Artz 

(2004) skrev om hur Disney skiljer sina goda och onda karaktärer åt med hjälp av färg och 

form. Sen har vi Towa et al. (2003) analys som visar hur män och kvinnor skiljs åt inte bara 

genom utseende utan genom roller och handlingar med. Park och Feng (2015) förklarar hur 

Disneys onda karaktärer är genomonda medan Ghiblis onda karaktärer alltid har lite godhet i 

sig. Ghibli har inte heller några speciella färger eller former som representerar sina goda och 

onda karaktärer. Artz (2004) skriver att Disneys goda karaktärer är ljusa och runda medan 

deras onda karaktärer är mörka och kantiga. Vi kunde inte heller se att Ghibli hade vissa roller 

eller handlingar som bara män eller bara kvinnor kunde göra. Ghibli hade inte heller och “så 

levde de lyckliga i alla sina dagar” slut. Deras slut var aldrig att mannen gifte sig med kvinnan 

i slutet, utan de fokuserade mer på att vissa att karaktärerna växt och klarat av uppgiften hen 

fick/tog sig an i början.    

   

Det vi kom fram till efter vår analys av Disney och Ghiblis karaktärs rörelser, var att Disney 

har en tendens till att överdriva sina karaktärer rörelser, medan Ghiblis rörelser känns mer 

naturligt. Båda två använder framför allt ansiktets rörelser och uttryck för att visa vad 

personerna känner, men Disney utökar här med att lägga till mycket kroppsrörelser som 

förstärker känslan. Ghibli använder sig av karaktärsdraget att resa på håret långsamt när de 

vill förstärka en känsla. 

 

 
(Nausicaä från vindarnas dal. 1984. Av Studio Ghibli) 
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Disney har även en större skillnad mellan sina goda och onda karaktärers rörelser än vad 

Ghibli har. Disneys goda karaktärer rör mer på sig och använder mer av kroppen när de rör på 

sig än vad de onda gör. Däremot har båda Disneys och Ghiblis onda karaktärers rörelser 

utvecklas ungefär lika mycket. Både Drottningen (Snövit, 1937) och Kushana (Nausicaä från 

vindarnas dal, 1984) rörde sig väldigt lite i sina filmer medan Fujimoto (Ponyo på klippan vid 

havet, 2008) och Dr Facilier (Prinsessan och grodan, 2009) rör sig betydligt mer och visar 

mer känslor. De goda karaktärernas rörelser har däremot inte ändrat sig så mycket mellan 

filmerna. Disney använder sig fortfarande av hela kroppen för att visa vad de känner, medan 

Ghibli använder sig framförallt av ansiktets rörelser när det kommer till känslorna och reser 

på håret endast när de vill förtydliga en stark känslomässig reaktion. 

 

Val i gestaltningen och undersökningen 

Genom undersökningen och gestaltningens gång har vi gjort en hel del val. Ett av valen var 

att inte tänka mer på kameran vi filmade med. Vilket gjorde att det blev svårt att se detaljerna 

i filmen filmad med Iphone, medan filmen filmad med gopron hade en mycket högre frame 

rate/hastighet som gjorde att det blev svårt att få den att fungera med animationen. Om vi 

skulle göra det här igen skulle vi använda samma kamera igenom hela projektet och se till att 

inte filma i för hög frame rate/hastighet. Men vi tar ansvar för våra val och precis som 

accountability (Suchman. 2000) säger kan vi både ta ansvar för det vi gjort men även varför vi 

gjort som vi gjort. Filmningen med Iphone var för att vi fick en unik chans att filma en 

professionell skridskoåkare och Iphonekameran var det bästa vi hade tillgång till. Det var 

inget planerat utan det var bara en ren tillfällighet att vi råkade träffa på personen och att hen 

lät oss filma när hen åkte skridskor. Hen lät oss ta del av hens situerade kunskap (Haraway. 

1988) genom att förklara lite för oss om konståkning och varför hen valt konståkning. 

Vi har även fått ta del av varandras situerade kunskap genom hela undersökningen och 

gestaltningen. Framför allt när vi hade vår sista inspelningen till gestaltningen eftersom vi 

planerade den utefter vad vi kunde göra. Vi valde att göra saker som den andra inte kunde 

göra och vissa saker som vi var stolta över att vi kunde göra. Däribland gå upp i brygga och 

korsa benen och sen gå på knäna. Ett annat tillfälle var när vi skulle lägga ihop gestaltningen, 

i och med att vi har olika erfarenheter så försökte vi ta vara på dem och få dem att fungera 

ihop. Det är inte alltid lätt att få två olika personligheter att matcha och få lika mycket plats, 

men vi tycker att vi gjorde ett bra jobb och fick ett bra kombinerat resultat. 
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Något vi upptäckte under vår undersökning om Ghibli och Disneys var att det finns väldigt 

mycket fakta om Disney och hur de animerar. Ghibli däremot har inte lika mycket fakta om 

deras animations sätt tillgänglig. Vilket gjorde det svårare att jämföra dem, men tack vare 

analys metoden kunde vi själva ta fram det vi behövde för att kunna göra en mer rättvis 

jämförelse. En annan sak vi upptäckte var att det inte finns någon analys för hur Disney eller 

Ghiblis karaktärer rör sig. Det finns en massa fakta om hur Disney gestaltar sina karaktärer, 

både manliga, kvinnliga och onda och goda men ingen av dem nämner hur karaktärerna rör på 

sig, eller att det finns en skillnad på hur de rör sig. Vilket innebar att vi än en gång fick fixa 

materialet själva med hjälp av analysmetoden (Birdwhistell. 1970).  Vi har använt oss av 

Birdwhistells (1970) analys för rörelse och mönster i film. Anledningen till att det blev just 

hans analys beror mycket på att den var lätt att förstå, han använde inte några matematiska 

uträkningar när han förklarade utan var mer rakt på sak. Birdwhistell (1970) har även ett gott 

rykte om sig att vara väldigt bra på att analysera rörelser och mönster i film och han jobbade 

med det i flera år.    

 

En fördel med memesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) har varit för helheten, då 

gestaltningen har handlat om att få fram kroppen som den ser ut från verkligheten och 

begreppet memesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) innebär att efterlikna något. Även om 

memesis påpekar mycket om att man inte kan få en exakt kopia av ett original så har 

gestaltandet strävat att gå så få steg som möjligt från originalet. Eftersom det funnits en viss 

riktlinje har det inte varit aktuellt att experimentera. Alla detaljer har varit viktiga i helheten, 

matter matters (Barad, 2007), som handlar om detaljernas påverkan har gett dem mycket 

uppmärksamhet. Då verkligheten består av mycket detaljer har de varit viktiga. Det har inte 

funnits tid till att göra många animationer då varje animation har tagit lång tid med tanke på 

dess detaljer och former. 

 

Sammanfattning 

Efter alla skapade gestaltningar och deras jämförelse med varandra, insåg man hur helheten 

spelat roll kring skapandet. Under skapandet av animationer har många små detaljer spelat 

stor roll då det har handlat om att efterlikna verkligheten. Matter matters, ett tankesätt och 

metod under tiden som animationerna har skapats fram då de små detaljerna har spelat roll 

hela tiden. Även om vissa detaljer ibland varit oklara när man tittat på det filmade materialet 

har de ändå lagts till då de, enligt det filmade materialet, var där i verkligheten. Dessa små 
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delar utgör helheten av efterliknelse vi är ute efter. Mimesis (Olofsson. Olsson. Sörbom. u.å) 

som är ett övergripande begrepp av vår gestaltning har alltid spelat roll när vi skapat. 

 

Eftersom den handlar om att återskapa och efterlikna har det utgjort hela görandet. Görandet 

har gått ut på att efterlikna, det har varit en metod som följt med hela processen. Den skulle 

kunna sammanfatta helheten av gestaltningen också då det hela har varit ett sätt att efterlikna 

verkligheten. Tidigare nämnda animationsprinciper har varit med under skapandet också och 

gjort att det aktivt har hållits koll på hur rörelserna i sin helhet med kroppen förhåller sig, då 

det är en del av det verklighetstrogna den strävat efter. Vissa principer har, som tidigare 

nämnts, ignorerats. 

 

Gestaltningen har gett svar på hur man kan gå tillväga för att skapa animationer som 

efterliknar verkligheten. Genom att använda filmat material som full reference utan att ändra 

på något, ta hänsyn till förvirrande detaljer och låta dem vara kvar. Det som utgör 

verkligheten är trots allt helheten. Kroppen ger även ifrån sig olika flows beroende på hur 

många frames animationerna har, då det inte var fokus i just denna gestaltningen blev inte det 

prövat, men det spelar definitivt roll för att göra den verkliga kroppen tillrätta i animation. 

Då gestaltningen har utgått efter att efterlikna verkligheten har vi själva inte lagt in eget, 

animationerna har utgått från något som redan varit i verkligheten. Vårt ansvarstagande har 

handlat om vad vi valt att spela in och sedan animera. Vår situerade kunskap (Haraway. 1988) 

i gestaltningen har varit att inte skapa något opassande eller ofredande. Detta har gjort att vi 

tänkt ännu mer på accountability och vilket ansvar vi har som skapare. 

 

Tidigare och aktuell forskning har i slutändan gett dessa resultat av vad som tagits hänsyn till 

under skapandet. Vetskapen om hur kroppen behandlats från andra företag och genom att se 

hur de skapats har gett vad som ska och inte ska fokuseras på. Kroppen varierar från kön och 

identitet men inte i graderna av det som skapats fram i animerad film av Disney och Studio 

Ghibli. Vi kom fram till att Disney har en större tendens att överdriva sina karaktärer både i 

rörelser, form och färg. Deras karaktärer är antingen goda eller onda och deras kön spelar roll 

för vad de kan göra. Ghibli har däremot inga genomonda eller genom goda karaktärer och för 

det mesta inga överdrivna former eller rörelser. De har inga speciella färger för sina onda och 

goda karaktärer och en karaktärs kön bestämmer inte vad de kan och inte kan göra. 
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Ordlista 
12 animationsprinciperna - 12 steg från tecknare hos Disney som förklarar hur man kan 

göra det så lätt som möjligt för tittarna att hänga med i animerad film enligt dem.    

2D animation - Animationer ritade på papper eller i datorn för hand.   

Accountability - Att kunna ta ansvar för sitt skapande och vallen man gjort. 

Anime - Animerade serier och filmer från Japan 

Antagonist - Den onda karaktären i en berättelse. 

Cartoon - Animerade serier och filmer. 

Frames rate - Antal bilder man har på en sekund 

Lager -   Funktioner i ritprogram att man kan måla på olika lager så man inte målar rakt på 

allt. 

Line art - Ett alger som består av svarta linjer som utformar något, i dessa fall en kropp. 

Linjär / Olinjär redigering - Två olika sätt att redigera film på. Linjär redigering innebär att 

man redigerar allting i ordning. Olinjär redigering innebär att man kan redigera i vilken 

ordning man vill och lägga klippen i vilken ordning man vill. 

Matters matter - Varje liten del spelar roll hur liten den än kan se ut att vara. 

Memesis - Härma/imitera och efterbildning, det används oftast i konst värden. 

Protagonist - Den goda karaktären i en berättelse. 

Situated kunskap -  Kunskapen som varje enskild individ har. 

Storyboard - Ett papper som visar med hjälp av bilder och text var alla ska vara och vad de 

ska göra i varje scen. 

Studio Ghibli - Ett företag i Japan som gör framförallt animerade filmer. 
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Tekninsk bilaga 
 

Program 
Premiere pro CC  
Vi använde Premiere för att kunna redigera våra filmade filmer och sedan den slutgiltliga 
gestaltnings filmen.  
Anledningen till att vi använde Premiere är att vi har använt det tidigare, vet hur det funkar 
och vet att det har det vi behövde för vår gestaltning. Däriblan effekten warp stabilizer som 
tillåter dig att göra filmer som du filmat mer stabila och inte så skakiga.   
  
Photoshop CC 
Vi använde photoshop för att kunna spara ut animationerna i ett videoformat som funkade 
ihop med Premiere.  
Anledningen till att vi använde Photoshop CC är för att den kan spara ut animationer i mp4 
format vilket Premiere pro cc stödjer.  
  
Google Drive  
Vi använde Drive som ett samlingsställe för alla våra dokument och filmer, 
Anledningen till vi använde Drive var för att vi behövde någonstans att spara alla våra saker. 
Samt att vi båda behövde kunna få tillgång till sakerna när och var som helst.  
  
Google Dokument  
Vi använde det så vi kunde skriva i samma dokument samtidigt. 
Anledningen till att vi valde Google dokument var så att vi båda kunde skriva i samma 
dokument samtidigt, kunna se vad den andra skrev, inte behöva lägga upp nya dokument eller 
uppdatera dokument när vi ändrade något och kunna både skriva och hålla kontakt med 
varandra även fast vi var på olika ställen. 
  
Photoshop CS5 
Vi använde det för att lägga ihop animationen efter att ha målat den i Paint Tool SAI.  
Detta programmet användes för att det fanns en vettig animations funktion som gjorde det 
möjligt att animera målade frames. Även att vi vet hur detta fungerar och därmed blir det 
lättare att skapa animationerna. 
 
Paint Tool SAI 
Vi använde det till att rita alla bilder till animationen.  
Programmet användes för att vi hade kunskaper i hur man använder det och det är specificerat 
att vara ett ritprogram så önskat uttryck och stil gick lätt att få fram. Programmet är även 
lättarbetat och det går att få in filerna i nästa program för att animera bilderna.  
  
Film&TV 
Vi använde det till att kolla på det filmade materialet och ta bilder på de fransen vi använde 
som mall till animationen.  
Det fanns inga riktiga anledningar till varför detta program användes, det var det som kom 
upp när man önskade starta ett videoklipp och format etc spelar ingen roll hur den spelades 
upp.  
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Filmer 
Disney 
Snövit och de sju dvärgarna (1937) 
Askungen (1950) 
Törnrosa (1959) 
Den lilla sjöjungfrun (1989) 
Aladdin (1992) 
Lejonkungen (1994) 
Prinsessan och grodan (2009) 
Moana (2016) 
  
Ghibli 
Nausicaä från vindarnas dal (1984) 
Laputa slottet i himlen (1986) 
Min granne Totoro (1988) 
Kikis expressbud (1989) 
Porco Rosso (1992) 
Pompoko (1994) 
Princess Mononoke (1997) 
Spirited away (2001) 
Det levande slottet (2004) 
The cats returns (2005) 
Legender från Övärlden (2006) 
Ponyo på klippan vid havet (2008) 
Lånaren Arrietty (2010) 
När Marnie var där (2014) 
 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1937

