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Sammanfattning 
 
Uppsatsen fokuserar på de tekniker som används av skådespelare och undersöker hur 
animatörer kan dra nytta av dem, samt beskriver kortfattat hur utvecklingen inom teater och film 
sett ut fram till idag.  
Skådespelare på teaterscenen använder flera olika tekniker och övningar för att kunna gå in i en 
roll inför en föreställning. Det krävs en hel del psykologiskt arbete och analysering för att 
framställa en autentisk karaktär. Animatörer jobbar mer tekniskt än skådespelare men strävar 
också efter att skapa en karaktär som är trovärdig 
Med hjälp av skådespelartekniker av Konstantin Stanislavskij och Ed Hooks undersöker denna 
uppsats om skådespelartekniker kan användas för en 3D animerad karaktär.  
I uppsatsen kommer skillnader och likheter mellan skådespel och animation visas genom att 
teaterövningar som används av skådespelare beskrivs och sedan appliceras i en animerad scen. 
En testpublik fick sedan till uppgift att bedöma om den animerade karaktären upplevdes mer 
mänsklig efter att skådespelarteknikerna implementerats i animationen.   

 

Abstract 

 
The essay will focus on techniques used by actors and examines how animators can take 
advantage of them, also describing the evolution of theater and movies and what they have 
become today.  
Actors on a theater stage use many different techniques and exercises to develop a role for a 
show. A lot of psychological work is required and a lot of analyzing to personate an authentic 
character. The work of an animator is more technical compared to that of an actor, but they also 
strive to create a credible character.  
With the help of acting techniques by Konstantin Stanislavskij and Ed Hooks this essay examines 
if acting techniques can be used for an animated 3D character. 
In this essay, differences and similarities between acting and animating will be shown with 
theater exercises used by actors and then applied to an animated scene. A test audience got the 
task to judge if the animated character seamed more human after the acting techniques were 
implemented in the scene. 
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1 Inledning 
 

1.1 Teaterns utveckling 
 
Teater är en konst som funnits i olika former under flera århundraden. Den första 
dokumenterade skådespelaren var en man från Grekland som hette Thespis. 500 år innan Kristus 
tog Thespis på sig en mask och låtsades vara en gud. Det var första gången en person gestaltade 
en annan karaktär inför andra människor. Ordet ”Thespian” som betyder skådespelare 
härstammar från Thespis namn. Sedan dess har teatern utvecklats och spridits över hela världen. 
Under mitten av 1500 talet i Italien formades Commedia dell arte. Det var en teaterform där 
skådespelarna använde överdrivet kroppsspråk och stora masker för att representera en specifik 
karaktär. Pjäsernas mål var inte att representera realistiska karaktärer, utan mer för att roa 
publiken med intriger och oväntade konflikter. (History World u.å) 
 
Det var först under det tidiga 1900 talet som skådespelet vi känner till idag började ta form. 
Skådespelaren Konstantin Stanislavskij utvecklade egna metoder som var revolutionerande för 
teatervärlden, med målet att göra skådespelares framträdande mer autentiskt. Autentiskt 
skådespel innebar att karaktärerna på scen skulle bete sig som människor i verkliga livet. 
Stanislavskij ville inte att publiken skulle känna att de tittade på påhittade roller, utan på vanliga 
människor och därmed komma ifrån den överdrivna stilen som hittills präglat scenen. 
Stanislavskijs metoder används än idag av skådespelare både på teaterscenen och i filmer. 
(Bradford 2017) 
 

1.2 Filmens utveckling 
 
Film och animation är en yngre konstform som började produceras först på sent 1800 tal. Likt 
Commedia dell arte fanns det en tid då skådespelarna i film var tvungna att agera överdrivet för 
att publiken skulle förstå handlingen. Skådespelaren Charlie Chaplin är ett bra exempel på detta 
då han startade sin karriär innan filmer hade möjlighet att spela upp dialog. Chaplin använde sig 
av extrema rörelser och ansiktsuttryck eftersom ingen dialog kunde berätta hur han kände.  
1928 kom en ny form av skådespelare, de tecknade. En av de första tecknade filmerna var 
“Steamboat Willie” med Musse Pigg som huvudkaraktär. I de tidiga tecknade filmerna var varje 
bild ritad för hand och likt Chaplin använde karaktärerna stora rörelser och överdrivna 
ansiktsuttryck i sin film; en stor kontrast jämfört med dagens animerade filmer. (Filmhistoria 
2016) 
 
Under 90 talet började filmföretagen utveckla animerad film med hjälp av 3D. Till skillnad från de 
handritade filmerna gav 3D animerade filmer helt andra möjligheter att skapa detaljerade 
människor. Karaktärerna hade fortfarande för det mesta en stiliserad design med över- och 
undedrivna drag för att förstärka deras uttryck. Skillnaden var att nu kunde publiken se varje 
individuellt hårstrå på karaktärens huvud. Med mer verklighetstrogna karaktärer krävdes även 
ett matchande verklighetstroget kroppsspråk. (The history of animation u.å) 
Brad Bird som är en av regissörerna för animationsföretaget Pixar talar om hur den överdrivna 
animationsstilen inte längre passade. Likt Stanislavskijs teorier om autentiskt skådespel behövde 
animatörer hitta sätta att förmedla känslor på ett mer mänskligt sätt. (Hooks 2011, förord)  
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Musse Pigg – Steamboat Willie (1928)                Colette - Ratatouille (2007) 
 
Bird som arbetat med animerade storfilmer som “Superhjältarna” och “Ratatouille” talar om hur 
animatörerna bakom karaktärerna är de riktiga skådespelarna. Det är karaktärens 
röstskådespelare som får all berömmelse, men Bird anser att dialog har väldigt lite att göra med 
framträdandet. I förorden i Ed Hooks bok ”Acting for animators” skrev Bird: ”När en animerad 
karaktär blir del av det kulturella landskapet, då är det röstskådespelaren, inte animatören, som 
får äran, för att folk förstår vad det är en röstskådespelare gör.”  
En karaktär kan säga rakt ut “Jag är kär!”. Det krävs dock mer än några ord för att övertyga 
publiken om att personen är förälskad. Personen måste visa det. (Hooks 2011, förord, 28-29)  
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1.3 Problemformulering 
 
Både skådespelare och animatörer strävar mot samma mål: att ge liv till sin karaktär. Skillnaden 
är att en skådespelare på en scen kan agera på impuls och känna in sin omgivning medans 
arbetet som animatör innebär att ge ett till synes dött objekt liv. En animerad karaktär kan inte 
göra det, då den lever genom animatören.  
Är det då möjligt för animatörer att använda samma knep som skådespelare för att få den att 
agera mer mänskligt? (Hooks 2011, 49) 

 

1.4 Frågeställning 
 
Kan skådespelartekniker användas av animatörer för att skapa passande animationer för 
filmkaraktärer? 

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om samma tekniker som skådespelare använder sig av 
kan användas av en animatör för att framställa mer autentiska och uttrycksfulla animerade 
karaktärer. Även om teateryrket skiljer sig väldigt mycket från 3D animation så krävs det ändå 
att animatörer har en viss förståelse för hur en påhittad karaktär bör agera i olika situationer. 
Animatörers jobb involverar väldigt mycket skådespel, skillnaden är att de agerar via en 
datoranimerad karaktär.  

 

1.6 Avgränsningar 
 
Denna uppsats kommer enbart vara inriktad på kroppsspråk och inte ansiktsuttryck.  
Eftersom 2D animering inte är lika vanligt som det var för några år sedan kommer denna uppsats 
att vara inriktad på 3D animation. Uppsatsens inriktning är karaktärer inom film då 
spelkaraktärer har mestadels förprogrammerade animationer och är därmed mer begränsade.  
Det är stor skillnad på realistik karaktärsanimtion och animering av stiliserade karaktärer. Då 
realistiska karaktärer numera oftast förlitar sig på motion capture kommer uppsatsens fokus 
ligga på 3D stiliserade karaktärer inom barnfilms genrer, så som Disney och Pixars filmer.      
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2 Teori 
 
Vad har teaterskådespelare och animatörer gemensamt? Det ena yrket sker på en upplyst scen 
där publik samlas för att se dem arbeta. Det andra yrket tar plats i en datorsal där allt är tyst och 
största fokus krävs för det detaljerade arbetet. Skådespelare och animatör ser ut som två väldigt 
olika yrken, men båda arbetar mot samma mål: Att ge liv till en karaktär.  
Skillnaden är att skådespelarens karaktär inte behöver tänka hur de ska andas, att de ska blinka 
eller röra sina fingrar. Skådespelaren på teaterscenen är redan en levande och fungerande 
människa och gör saker per automatik. Animatören har inte den lyxen, utan måste se till att 
karaktären utför en handling och ser levande ut. (Hooks 2011, 64-66)  
 
Amerikanska skådespelaren Ed Hooks har över trettio års erfarenhet av teater och jobbar 
numera med att lära ut skådespel till animatörer. Han har varit lärare på storföretag som: Walt 
Disney Animations Studios, Valve Software, EA och Ubisoft.  
Hooks påstår att animatörer också är en form av skådespelare, men till skillnad från teatern 
jobbar animatören med en till synes “död” karaktär. Hooks bok ”Acting for Animators” tar upp 
skillnader och likheter mellan skådespelare och animatörer och beskriver olika teatermetoder 
som kan användas av båda yrkesgrupperna. Hooks skriver: ”Medans skådespelare arbetar i nuet, 
försöker animatörer skapa en illusion av att allt händer i nuet”. En skådespelare har halva jobbet 
gjort genom att ställa sig på scenen. De har redan tankar, vilja och impulser. En animerad 
karaktär startar med ingenting och kan bara få liv genom animatören. (Hooks 2011, 1-8) 

2.1  Karaktärer på teatern 
 
Judith Weston kommer från USA och har lärt ut teater till skådespelare och regissörer i över 
trettio år. Weston bor i Los Angeles där hon driver studiegrupper för skådespelare som vill lära 
sig att bygga upp minnesvärda och autentiska karaktärer. Mycket av hennes arbete är grundat i 
Stanislavskijs teorier och i sin bok “Directing actors” talar Weston om arbetet på och bakom 
scenen och hur regissörer kan lära sig att vägleda sina skådespelare. (Weston 1996) 
 
En pjäs börjar med ett manus. Skådespelarna får manuset där deras repliker står och vad som 
kommer att hända scen för scen. Många tror att skådespelarens enda jobb är att memorera vad 
de ska säga och sedan återupprepa det på föreställningen. Alla vet inte hur mycket av arbetet 
som går åt till att djupdyka i sin karaktärs psyke. Professionella skådespelare, både inom teater- 
och filmindustrin, måste analysera sin roll. De frågar sig varför de är som de är, varför de blivit 
personen de är idag.  
Weston förklarar att ett manus sällan beskriver karaktärens humör. Det är oftast upp till 
skådespelarna att testa sig fram och sedan själva bestämma hur de tror att deras roll skulle 
agera. Därför jobbar skådespelare länge med att sätta sig in i rollen och lära sig tänka som sin 
karaktär. För om manuset säger att deras karaktär reagerar på ett visst sätt men skådespelaren 
inte känner så kommer reaktionen inte naturligt. Skådespelaren kanske känner något helt annat 
och då är det möjligt att manus ändras för att göra scenen mer trovärdig. (Weston 1996, 165-
190)  
 
En skådespelare har möjligheten att tolka sin roll på hundra olika sätt, sedan är det regissörens 
uppgift att se till att skådespelarens tolkning fungerar för pjäsen. Weston säger att regissören är 
åskådaren och är där för att granska skådespelarens framförande. Det är skådespelarens uppgift 
att agera utifrån sina känslor och impulser, de kan inte granska sitt eget framförande på samma 
gång, utan måste förlita sig på att regissören kan bedöma om framförandet var bra eller inte. 
(Weston 1996, 7-8)  
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2.2 Animerade karaktärer 
 
Animatörer jobbar med karaktärer som består av polygoner, 3D modeller som inte kan röra sig 
eller tänka själv. Modellerna har istället ett skelett med kontroller som animatören drar i för att 
skapa rörelse. Alla kroppsdelar måste flyttas manuellt för att ställa karaktären i rätt position. När 
karaktären står rätt sparas posen och animatören börjar dra i kontrollerna igen för att skapa 
nästa pose. För att animatören inte ska behöva skapa en pose för varje ruta interpolerar 
rörlserna från pose till pose. Resultatet blir stillbilder som spelas upp i snabb takt en efter en och 
skapar illusionen av rörelse.  
Liksom en pjäs har animatören ett manus att jobba från, men oftast i form av en storyboard. En 
storyboard är en rad bilder som visar var karaktären ska gå, vad de ska göra och vad som 
kommer att hända. Under bilderna kan det stå notiser, repliker och beskrivningar. 
Innan animatören kan börja animera behöver de en modell av sin karaktär som har färdiga 
kontroller. Om karaktären har dialog kommer den att vara inspelad i förhand och animatören 
måste anpassa animationerna utifrån det röstskådespelaren har sagt. (Pixar animation u.å)   
 
Hooks förklarar att en stor skillnad mellan skådespelare och animatörer är hur skådespelare 
jobbar från insidan och utåt, medans animatörer gör tvärtom. Skådespelare tänker sig in i 
situationen och talar efteråt. Animatörens kan inte göra det eftersom karaktärens dialog redan 
blivit sagd av röstskådespelaren. Därmed måste animatören tänka sig in i karaktärens tankesätt 
efter att den sagt sin replik. (Hooks 2011, 28-29) 
“Acting for animators” berättar att skådespelaren inte förvandlas till rollen de har, men de 
känner rollens känslor och inre tankar, för det är trots allt deras egna. En animatör har rent 
fysiskt ett avstånd till sin karaktär eftersom den är i en datorgenererad modell och kan därför 
inte jobba i nuet. (Hooks 2011, 49-50)  
 
 

 3D modell               3D modell med skelett 
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3 Är det nödvändigt för animatörer att kunna skådespela? 
 
Den 3D animerade stilen har snart tagit över filmindustrin då det är en effektivare metod än att 
animera för hand. När 2D animation uppfanns tecknades varje ruta med penna och papper av 
animatörerna och publiken häpnade bara av det faktum att karaktären på skärmen nästan såg 
levande ut. Hooks talar om att publiken inte är så lättimponerad idag. Karaktärer förväntas se 
levande ut och det krävs väldigt lite för att förstöra illusionen av liv. Kraven på animerade 
karaktärer är skyhöga, men Hooks anser att det inte nödvändigtvis är något dåligt, det ger 
snarare möjligheter för animatörer att utvecklas och bli bättre. (Hooks 2011, 88)  

3.1 Walk cycle 
 
Små fel kan skapa stora problem. I “The animators survival kit” skriver animatören Richard 
Williams att en karaktärs walk cycle är bland det svåraste att animera. Detta är för att alla vet hur 
en walk cycle ser ut, alla vet hur man går. Därför blir det extra påtagligt om en animerad 
karaktärs gångstil inte ser rätt ut. Det kan vara att rytmen är fel eller att kroppstyngden är för lätt 
eller tung. Men karaktärens gångstil kommer också ge publiken ett intryck av deras personlighet.  
Williams eget exempel beskriver en karaktär som går rak i ryggen med näsan i vädret. Den 
karaktären kommer förmodligen uppfattas som självsäker. En person som däremot går snabbt 
och ser sig omkring hela tiden kommer att uppfattas som en mer nervös person. Även 
karaktärens sinnesstämning syns i deras gångstil. För även en självsäker karaktär kommer att ha 
en gångstil när den är glad och en annan när den är ledsen. Williams menar att en sådan enkel 
sak som att få karaktären att gå framåt kan vara nog så svårt. Animatören måste tänka på att få 
karaktären att röra sig mänskligt, men även att få den att röra sig personligt. (Williams 2009, 
102-106, 161)  

 

3.2 Dialog 
 
Animerade långfilmer har mycket dialog. Företagen hyr in skådespelare som lånar ut sina röster 
till karaktärerna. Eftersom dialog i en 3D film spelas in först måste animatören anpassa sina 
animationer efter den. Vilket leder till att många animatörer skapar överdrivna rörelser för att 
försöka understryka vad som sägs. Nya animatörer har en tendens att försöka lägga till en 
handrörelse per ord för att matcha det som sägs. Enligt Hooks är det lätt att sätta “dialog” på en 
piedestal den inte förtjänar. (Hooks 2011, 32-33) 
 
I den verkliga världen kommer tankar före orden. För i personens huvud pågår alltid något, 
personen tänker hela tiden och tar in intryck från sin omgivning. Så när en animatör får ett 
stycke dialog att skapa animationer till blir de tvingade att jobba baklänges och hitta karaktärens 
tankar efter att de sagt något. (Hooks 2011, 28) 
 
I en dialog mellan två personer kan det tyckas att den som talar gör mer än den som lyssnar. 
Hooks påstår att detta inte alls stämmer då karaktären som lyssnar gör nog så mycket. Personen 
som lyssnar är fullt upptagen med att analysera det som sägs, fylla i tomrum och komma på egna 
svar. Med andra ord, lyssnaren är lika aktiv som talaren. Viljan att kommunicera kommer inifrån. 
Därför är det viktigt att tänka inifrån, förstå karaktärens känslor och ge dem en anledning till 
rörelse, vilket gäller för både animatörer och skådespelare. Det är lätt att lägga fokus på 
karaktären som talar och agerar, men även om en karaktär står stilla utan att säga något så pågår 
ändå saker i deras huvud. (Hooks 2011, 50-52)  

 
 
 
 



 

 7 

3.3 Varje bild berättar en historia 
 
Ett av de största animationsföretagen är Walt Disney Company. Disney arbetade länge i 2D, men 
skapade 2005 sin första 3D animerade film ”Lilla Kycklingen” och har sedan dess börjat frångå 
den handritade animationsstilen. (The history of animation u.å) 
Walt Disney, chefen för Disney, hade en filosofi om att varje bild skulle berätta en historia. Med 
det menade han inte att varje ruta skulle berätta en individuell saga, utan att karaktärens 
situation skulle förmedla något mer än bara posen de står i. Hans exempel involverar en kvinna 
som tittar på en fågel. Det är enkelt för animatören att placera henne nedanför trädet, luta 
hennes huvud uppåt och fästa hennes ögon vid fågeln. Frågan är dock: varför tittar hon på fågeln? 
Varför fångade den hennes intresse och vad tänker hon när hon ser den?  
Disney skickade ofta nya animatörer till skådespelarlektioner. För precis som Hooks ansåg 
Disney att animatörer i en studio också är en sorts skådespelare, men att de skådespelar genom 
en annan kropp än sin egen. (Hooks 2011, 39-41)  

 

3.4 Handling säger mer än ord 
 
Pixar Animation Studios startade sin karriär med 3D animation och släppte 1995 filmen ”Toy 
Story”. Pixars filmer blev framgångsfulla och företaget blev uppköpt av Disney 2006. Sedan dess 
har de båda filmföretagen samarbetet för att producera animerade familjefilmer.  
Deras filmer innehåller ofta fler än en känslomässig scen och ibland görs de helt utan dialog.  
I ”Acting for animators” finns även några filmanalyser av Hooks själv, bl.a. på filmen ”Upp som 
släpptes 2009. En av de första scenerna ur “Upp” demonstrerar perfekt hur handling kan säga 
mer än ord. I listor på sorligaste scenerna från Pixars filmer står alltid öppningsscenen från 
”Upp” med någonstans. (IGN 2015) (Screenrant 2016) (Uproxx 2015) 
Sekvensen som visar huvudkaraktärernas liv tillsammans är 4.20 minuter lång och är gjord utan 
att karaktärerna säger ett enda ord. Pixar och Disney valde att förlita sig på att karaktärerna var 
uttrycksfulla nog för att publiken skulle förstå deras inre känslor och tankar. (Hooks 2011, 141-
145) (Pixar animations u.å) 
I Hooks bok finns ett citat av antropologen Edward T. Hall. Hall skrev att en människas 
kroppsspråk kommer att förmedla ett mycket starkare intryck än vad de säger då 65 % av 
människors språk är icke verbalt. Det är vad karaktären gör som visar vem de är, inte det de 
säger. (Hooks 2011, 47)  
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4 Metod 

4.1 Skådespelartekniker för animatörer 
 
Det finns hundratals övningar för skådespelare och de varierar beroende på vilken karaktär som 
ska gestaltas och vilken genre pjäsen har. För att besvara uppsatsens frågeställning planerade jag 
att animera egna scener med hjälp av skådespelartekniker. 
För att hitta skådespelartekniker som skulle kunna appliceras i en animerad scen undersöktes 4 
teaterteoretiker, Konstantin Stanislavskij, Ed Hooks, Judith Weston och Kent Sjöström och deras 
olika metoder.  
Weston och Sjöström har båda inspirerats av Stanislavskijs arbete och flera av deras övningar är 
grundade i hans läror. Dock är Stanislavskijs arbete närmare 100 år gammalt och därmed valdes 
Westons och Sjöströms tolkningar för vissa teorier då de är mer aktuella och beprövade.   
 
Hooks metoder som är inriktade på skådespel för animatörer var huvudkällan för att hitta 
tekniker som skulle kunna utnyttjas för denna uppsats testanimationer. Flera av övningarna som 
finns i Hooks bok beskrivs i större detalj av Stanislavskij, Weston och Sjöström. Därför valdes 
tekniker som beskrivs av Hooks men som även har utövats av de andra teoretikerna.   

4.2 De 7 V:na  
 
Konstantin Stanislavskij var en rysk skådespelare, regissör och lärare och blev känd för sina 
nytänkande pedagogiska metoder inom teatern. När Stanislavskij började sin karriär som 
amatörskådespelare kände han sig besviken över hur låg standarden för en skådespelares 
framförande var, då den överdrivna stilen lik Commedia dell arte fortfarande präglade den ryska 
teaterscenen. Så Stanislavskij grundade den konstnärliga teatern i Moskva och började införa 
sina egna idéer.  
Istället för att bara låta skådespelare låtsas och återberätta sina repliker i ett inövat tonläge ville 
Stanislavskij att skådespelarna verkligen skulle känna vad deras roller gjorde. Att leverera en 
replik var inte längre det viktigaste, utan att göra det som en vanlig person.  
Stanislavskij var en entusiastisk folkskådare och satte sig ofta att studera okända människor i 
lugn och ro. Han lade märke till deras uppförande, gångstilar, kroppsspråk och försökte tyda 
varför de agerade på ett visst sätt. Stanislavskij kom fram till att människor inte beter sig lika 
naturligt på en teaterscen som de gör i verkliga livet. (Bradford 2017) 
 
En erfaren skådespelare vet att mycket arbete går åt till att analysera sin karaktär och verkligen 
djupdyka i deras psyke för att gör den trovärdig. Ed Hooks skrev: ”Karaktärsanalys är som ett 
gigantiskt isberg. Vi ser bara de 15 procent som är ovanför ytan medans de andra 85 procenten 
är under vatten. Även om vi inte ser de så ofta så är de 85 procenten väldigt viktiga.” (Hooks 
2011, 56)  
Stanislavskijs elever fick lära sig att tänka som sin roll för att kunna agera som sin roll och 
verkligen genomarbeta de 85 procent av sin personlighet som publiken kanske aldrig fick se. För 
att en karaktär ska uppfattas som mänsklig måste den ha upplevt glädje, rädsla, förälskelse, sorg, 
triumf och nederlag, de behöver en historia. Detta gjordes med ”emotionellt minne”, ett koncept 
som innebar att skådespelarna var tvungen att utnyttja sina egna personliga minnen som var 
kopplade till vissa känslor. För Stanislavskijs elever räckte det inte med att hitta på känslor, det 
behövdes alltid en grund till varför deras karaktär känt så. (Sawoski u.å, 18-24)  
 
För att kunna använda sig av emotionellt minne grundade Stanislavskij de 5 V:na. Över åren har 
nya skådespelare utvecklat idén och idag är det 7 V:n. De 7 V:na är något av en tumregel för 
skådespelare som används för att komma in i en ny roll och lära sig tänka som sin karaktär. 
Tekniken går ut på att skådespelaren ställer sig själv 7 frågor om sin karaktär:  
 

 Vem? - Vem är karaktären är den första och mest grundläggande frågan. Vad heter 
karaktären? Hur gammal är den? Vilket yrke har den? Fobier? Ticks? Musiksmak? 
 

 Var? - Var befinner sig karaktären i för miljö? Det kan vara allt från storstad, till 
rymdfarkost, till sitt egna rum. Skådespelaren bör även visualisera om miljön är ny eller 
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gammal, välstädad eller smutsig. 
 

 Vad? - Denna punkt kan tolkas på en del olika sätt, men det handlar ändå om vad 
karaktären gör för tillfället. Är karaktären på en lång resa? Är karaktären hopplöst 
förälskad? Är karaktären på jobbet eller är den arbetslös? 
 

 Varför? - Varför är en uppföljningsfråga på den föregående. Varför är de på resan? Varför 
är de förälskade? Varför är de på jobbet eller hur förlorade de det? Vad har skett för att 
föra dem till tillståndet de är i nu?  
 

 Vilken tid? - Denna punkt handlar om datum, år och klockslag. Det kan också vara ett 
bredare svar som bara syftar på en tidsepok, så som: renässansen eller stenåldern.  
 

 Varifrån? - Var kommer karaktären ifrån? Vad är deras ursprung och vad har lett dem till 
platsen de är på nu? Varifrån kan också handla om vad som hände för 5 minuter sedan. 
Kanske karaktären var med i en olycka för bara några minuter sedan och sitter nu i 
ambulansen på väg till ett sjukhus. 
 

 Varthän? - Var är karaktären på väg? Vilken riktning kommer deras liv att ta? Har de ett 
mål att uppnå? 

 
Att bestämma namn och ålder på sin karaktär är en självklarhet, men vad är syftet med att 
bestämma t.ex. deras musiksmak? Vad karaktären gillar eller ogillar för musik kanske aldrig 
kommer på tal i manus, men det kan fortfarande ha inverkan på deras beteende. Om karaktären 
befinner sig i ett rum där det spelas musik som de tycker om kommer det automatiskt att göra 
dem mer avslappnade och bekväma i situationen. Är det musik de ogillar kan det uppstå en viss 
irritation och karaktären börjar bete sig mer spänt. Personen behöver inte säga rakt ut vad de 
tycker om musiken, men publiken kommer att märka små förändringar i deras beteende som gör 
karaktären lättare att sympatisera med och därmed mer autentisk. (Bergkvist u.å, 2-4)  
 

4.3 Undertext 
 
En av Judith Westons lektioner handlar om “Undertext” och hur det hjälper skådespelare att bli 
mer uttrycksfulla i sitt framträdande. 
Repliken “Jag orkar inte mer” kan levereras på hundra olika sätt. Om skådespelaren säger det 
med gnällig röst kan det tolkas som komiskt och att karaktären är lat och hellre gör något annat 
av sin tid. Om skådespelaren skriker det i ilska till en annan karaktär blir det mer allvarligt och 
tolkas som att karaktären har fått nog.  
Weston talar om hur en repliks innebörd ligger i hur den sägs, inte bara vad som sägs. När 
karaktären skriker: “Jag orkar inte mer” kan undertexten vara: “jag hatar dig”. Karaktären säger 
inte att den hatar den andre, men det är vad den menar. Publiken kommer därmed att tolka det 
som att karaktären hatar den andre trots att karaktären inte sa det. 
Undertext är något som används i rörelser också. En enkel sak som att ta på sig skorna kan göras 
på många olika vis. Ett exempel kan vara att karaktären har bråttom att komma iväg någonstans 
och deras undertext är: “Jag måste skynda mig”. Då kommer karaktären ta på sig skorna så fort 
den kan och kanske fumla en del med skosnörena. I ett annat scenario kan undertexten vara: “Jag 
vill inte gå”. Då blir stämningen annorlunda. Karaktären tvekar med att ta på sig skorna, gör det 
långsamt för att dra ut på tiden och tar god tid på sig att knyta dem. Weston talar i sina lektioner 
om hur en enkel gest kan ha stor betydelse i en scen. Bara genom att karaktären tar på sig ett par 
skor på ett visst sätt kan publiken få en inblick i hur de tänker. (Weston 1996, 124-125)  
Undertext är ett av Stanislavskijs begrepp. ”Publiken kommer till teatern för att höra undertext, 
vanlig text kan de läsa hemma” sa Stanislavskij. (Sawoski u.å, 9)  
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4.4 Destination 
 
Kent Sjöström är en teaterpedagog på Malmö teaterhögskola och strävar efter att lära ut teater i 
praktik och teori. Sjöström driver ofta forskningspresentationer på högskolor och har även tagit 
sina läror utomlands. Hans bok ”Skådespelaren i handling” är den första svenska 
doktorsavhandlingen om teater inom de konstnärliga högskolornas forskningsutbildning. Boken 
riktar sig både till skådespelaren, regissören och även åskådaren. 
Sjöström har studerat Stanislavskijs teorier i många år för utveckla sina egna övningar för att 
skapa autentiska karaktärer. Likt Stanislavskijs och Hooks anser Sjöström att mycket av det som 
karaktären visar på utsidan påverkas av det som finns inom dom. Det som pågår i skådespelarens 
huvud är minst lika viktigt, om inte viktigare, än det de visar på utsidan. (Sjöström 2007, 141-
144)  
  
I en av Sjöströms övningar fick hans elever ett enkelt manus utan repliker där de skulle sitta i ett 
väntrum. Manuset beskrev inga känslor eller personlighetsdrag, bara vad som skedde från början 
till slut. Sjöström avslöjade inte vad målet med övningen var utan lät bara eleverna agera ut 
scenen på sitt eget vis.  
Första gången Sjöströms elever spelade upp scenen hade de flesta inga tankar på vilken sorts 
karaktär de var eller hur de mådde. Väldigt få tänkte på var de kom ifrån eller var de var på väg. 
Detta resulterade i väldigt spridda framförande, med flera skådespelare som låtsades vara rädda 
för ett doktorbesök men inte visste varför. 
När eleverna provat att spela scenen första gången fick de sedan sätta sig ner och fundera över 
sin karaktär. De bestämde vem de var, vad de hade gjort innan de kom till väntrummet och varför 
de var där. Efter analysen fick de spela upp scenen en andra gång, denna gång som sin nyuttänka 
karaktär. De höll sig fortfarande till manuset, men denna gång visste de anledningen till varför de 
var i väntrummet. Vissa elever väntade på att lämna ett blodprov, andra väntade på en 
jobbintervju och vissa väntade på ett deras fru skulle föda ett barn. Sjöström menar att även om 
scenen inte ändrades så mycket märkte publiken att elevens roll hade ett motiv och en 
sinnesstämning, vilket gjorde framförandet mer autentiskt. (Sjöström 2007, 161-171)  
   
Ed Hooks teaterelever fick en utmaning som liknade Sjörströms, där en av dem skulle ta rollen av 
en kung och en annan rollen av en tjänare. De båda skulle sedan gå förbi varandra från motsatt 
håll. De som spelade kungen hälsade oftast tjänaren med snorkig attityd och tjänaren svarade 
artigt och bugade. Efter hälsningen gick de vidare. Hooks frågade sedan eleverna var 
karaktärerna var på väg efter mötet. Det var det ingen som hade tänkte på. Eleverna fick spela 
mötet igen, men denna gång hade de båda en destination. Detta ledde till att kungen knappt 
brydde sig om tjänaren eftersom han hade ett mål som betydde mer än tjänarens närvaro. 
Tjänaren hälsade fortfarande artigt och bugade, men fortsatte snabbt vidare. 
Under en period på ett animationsföretag noterade Hooks att även animatörerna hade detta 
problem. Många av de animerade karaktärerna tycktes vandra utan en destination. Hooks 
föreslog att animatörerna skulle ge sina karaktärer ett mål, bestämma exakt var de var på väg, 
varför det var på väg dit och var de kommit från innan. (Hooks 2011, 31-32)  
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4.5 Motivation 
 
Stanislavskij talade om att människor drivs av antingen en vilja att agera eller sina känslor. Från 
vilja och känslor uppstår motivation, vilket driver människor till handling. Stanislavskij ansåg att 
även karaktärer på teaterscenen behöver motivation av någon form för att agera. (Sawoski u.å, 
10)  
Karaktären bör fråga sig själv: varför tände de lampan? Varför lämnar karaktären rummet? 
Varför visslar karaktären? Vissa gånger är motivationen uppenbar, andra gånger måste 
skådespelaren fundera på exakt varför deras karaktär gör som de gör. Karaktärer agerar på ett 
speciellt vis för att det står i manus, men det är motivationen till att agera som gör dem 
mänskliga. Stanislavskij ansåg att allt karaktären gör måste motiveras på ett eller annat sätt. 
Motivation är något alla har och har även karaktären på scenen det blir framförandet lättare att 
relatera till, detta gäller även de animerade karaktärerna. (Bradford 2017) 
 
Som animatör är det lätt att animera det som verkar rätt. Enligt Hooks tänker animatörer ofta på 
vad de sett andra karaktärer göra utan att riktigt tänk på vad deras karaktär skulle göra. “Din 
karaktär bör handla för att uppnå ett mål medans den överkommer ett förhinder”. Detta är den 
viktigaste formulan för att skapa ett starkt framförande enligt Hooks. Hooks metod “handling, 
mål och förhinder” används av både skådespelare och animatörer och är till för att hitta rätt 
motivation för karaktärerna i den. I Sjöströms övning i väntrummet kunde handlingen vara: Att 
vänta på att läkaren ska komma. Målet är: att inte visa sig rädd. Förhindret är: karaktären är 
jätterädd för sprutor. Dessa är de tre byggstenarna för scenen. Karaktären är inte oroad bara för 
att manuset säger att de ska vara det, utan för att de inte kan uppnå sitt mål på grund av ett 
förhinder. 
Hooks uppmuntrar animatörer till att alltid fråga sig själva vad karaktärens motivation är. Har de 
ingen kan de försöka applicera “Handling, mål och förhinder” till sin scen, så bör motivationen 
komma automatiskt. (Hooks 2011, 18-22)  
 

4.6 Referenser 
 
Stanislavskij studerade okända människor på avstånd för att då betedde de sig som mest 
naturligt. För genast när en person är medveten om att den ska spela en karaktär tänker hjärnan 
i nya banor och det kan vara svårt att agera naturligt om personen inte är en erfaren 
skådespelare. (Bradford 2017) 
Hooks förslag till animatörer är att använda filmkameror eller speglar för att samla referenser. 
Inte bara för att se hur en person rör sig, men även hur den reagerar på situationer. Att 
animatören filmar sig själv är en möjlighet, men Hooks argumenterar att det i vissa fall är det en 
fördel att filma en annan person för sin referensscen. Eftersom animatören redan vet vad 
karaktären ska göra i scenen är det lätt att reaktionerna kommer för fort. Ett exempel är att 
karaktären ska öppna dörren när det ringer på. När referensscenen filmas så vet redan 
animatören att det kommer att ringa på dörren och är därför beredd att öppna den. Om 
referensen filmas med en annan person som inte vet att det kommer att ringa på dörren kommer 
reaktionen ske i ögonblicket. (Hooks 2011, 52-53) 
Animatören kan även använda sig av speglar som referenser. Då är det ett bra tillfälle att prova 
på olika undertexter. En replik kan sägas på många olika sätt beroende på vad undertexten är och 
kan ge väldigt olika resultat. (Hooks 2011, 53)  
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4.7 Egna animationer 
 
Efter att ha undersökt teknikerna: De 7 V:na, Undertext, Motivation och Referens ville jag själv 
försöka applicera dem i en animerad scen. För att besvara frågan om animatörer kan använda 
skådespelartekniker valde jag att animera två scener, en scen utan tillsyn till skådespel och en 
med, för att sedan kunna jämföra de båda.  
Frågorna jag ville ha svar på var: 

 Blev det några märkbara skillnader på karaktärens beteende i de två klippen? 
 Hur tolkar publiken karaktärens sinnesstämning i klippen? 
 Uppfattar publiken karaktären som mer uttrycksfull efter att teaterövningarna använts? 

För att besvara dessa frågor animerade jag två scener i Autodesk Maya. Båda scenerna 
animerades utifrån samma manus som var inspirerat av Kent Sjöströms övning i väntrummet 
som handlade om Destination. En enkel storyboard tecknades upp för att visa var karaktären 
kommer ifrån och vad den ska göra. 

Manus: 
Scen start, Jack kommer in i bild, går fram och tittar på busstidtabellen. Jack ser sig om efter bussen 
och tittar sedan på klockan. Han ställer sig att vänta på bussen. Scen slut.  

Storyboard: 

Jag valde att animera en karaktär som ska med bussen eftersom det är ett vardagligt scenario 
som de flest kan relatera till. Scenernas läng begränsades till max 30 sekunder för att 
testpubliken lätt skulle kunna jämföra de två framförandena och för att inte överskrida 
rapportens tidsplanering.   
För att testpubliken skulle ha fullt fokus på animationerna användes inga kamerarörelser, musik 
eller dialog. Modellen som användes var “Jack” från Joe Daniels “Body mechanics rigg - Mega 
pack” eftersom karaktären vare sig har ansikte eller kläder som tar bort publikens 
uppmärksamhet från animationerna. Av samma anledning hölls omgivningen i scenen helt steril 
bortsett från en påle med en busstidtabell. 
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4.8 Genomförandet 
 
Klipp 1: 

För det första klippet gavs Jack inte några personlighetsdrag, ingen bestämd startpunkt eller 
destination. Den enda referensen som användes var storyboarden.  
Jag animerade Jack utefter manus till att han går in i bild och sedan går fram till busstidtabellen. 
Tittar därefter på tabellen, ser sig omkring efter bussen och tittar på klockan. Han lägger därefter 
armarna i kors och ställer sig för att vänta.  

 

Klipp 2: 

För det andra klippet började jag med att bestämma Jacks personlighet med de 7 V:na.  

 Vem? - Karaktären heter Jack och är 20 år gammal. Han är arbetslös.   
 Var? - Scenen utspelar sig i Sverige. Det är en kylig och molnig dag. Jack bor i en förort 

med sina föräldrar och är på busstationen för att ta bussen in till stan.  
 Vad? - Jack har inte kommit in på någon av de högskolorna han har sökt och försöker 

istället hitta ett jobb.  
 Varför? - Jack vet att han inte bara kan sitta hemma sysslolös hela dagarna. Kan han inte 

studera måste han jobba. 
 Vilken tid? - Året är 2017, oktober månad. Klockan är 10 och intervjun startar kl 10.30.  
 Varifrån? - Jack kommer hemifrån. Han klev upp tidigt och har förberett sig hela 

morgonen inför intervjun. 
 Varthän? - Han är på väg in till stan för sin första riktiga jobbintervju som kommunikatör 

för ett reklamföretag.  
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Motivation: För att förstärka Jacks motiv använde jag “handling, mål och förhinder”. Jacks 
handling är att gå till bussen, målet är att komma i tid till intervjun och förhindret är att bussen 
inte är där.  
 
Undertext: Eftersom Jack bara har en halvtimme på sig att ta sig in till staden och intervjun är han 
rädd att komma för sent, därför valde jag undertexen: “Jag måste skynda mig”.  
 
Referensmaterial: storyboarden användes som referensmaterial. Jag valde även att filma en 
referensvideo för att se hur en person skulle röra sig i scenen. Jag själv gestaltade Jack utifrån 
analysen som gjorts med de 7 V:na, motivet och undertexten. En punkt markerades ut som skulle 
representera busstidtabellen för att jag skulle veta var jag skulle titta. Scenen filmades med en 
vanlig mobilkamera. 
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5 Resultat 
 
När de två scenerna var färdiganimerade visades de för en testpublik. Jag valde ut fem personer, 
tre tjejer och två killar, en av dem hade arbetat med animation och en annan med teater. Innan 
intervjuerna fick de, en i taget, se animationerna.  
När Sjöström gjorde övningen med väntrummet berättade han inte vad målet var med övningen, 
så det gjorde inte jag heller. Den enda förklaring testpubliken fick var att jag animerat en 
karaktär som ska med bussen, att scenen utspelar sig på en busshållplats och att det finns två 
olika animationer. För att undersöka hur testpubliken tolkat animationerna valde jag ut tre 
frågor som de fick besvara efter varje klipp. 
 

Klipp 1 

Testpubliken visades Klipp 1 och fick sedan besvara de tre frågorna: 

 Var är karaktären på väg? 

Ingen av deltagarna var säker på var karaktären var på väg, samtliga tyckte att det var svårt att 
tolka karaktärens destination. En person föreslog att karaktären kanske skulle iväg och träffa 
sina kompisar. En person föreslog att karaktären var på väg hem och övriga tre hade ingen 
gissning. 

 Vad har karaktären för sinnesstämning? 

Alla deltagare var överens om att karaktären inte var stressad, utan väldigt lugn.     

 Varför känner karaktären som den gör? 

Återigen var deltagarna tveksamma på svaret. Två personer tolkade klippet som att karaktären 
var lugn för att inte hade någon tid att passa. En person sa att karaktären kanske inte bryr sig om 
han är i tid eller inte. Övriga två deltagare hade inga gissningar.  

 

 

Klipp 2 

Testpubliken fick sedan se Klipp 2 och samma tre frågor ställdes: 

 Var är karaktären på väg? 

Alla deltagare svarade denna gång. Två personer svarade att karaktären hade ett viktigt möte på 
jobbet, en person trodde att karaktären skulle till skolan och en till jobbet. En svarade att 
karaktären skulle träffa en viktig person.  

 Vad har karaktären för sinnesstämning? 

Alla fem deltagare svarade att karaktären var stressad. Vissa nämnde även att han verkade 
nervös eller oroad.   

 Varför känner karaktären som den gör? 

Deltagarna som trodde att karaktären skulle på ett viktigt jobbmöte svarade att karaktären var 
stressad för att han inte ville missa mötet. Övriga deltagare svarade att karaktären var stressad 
för att han inte ville komma försent.  
Två av deltagarna noterade att stressen kan komma ifrån att karaktären inte vet om bussen är på 



 

 16 

väg eller om han redan har missat den.  
Tre av deltagarna kommenterade att de identifierade sig med karaktären då de själva ofta 
stressar till bussen. En deltagare sade att de beter sig precis som Jack när de är stressade, genom 
att ofta titta på klockan medans de står och väger på fötterna.    
 

 

Efter att deltagarna besvarat frågorna förklarade jag hur Kent Sjöströms övning gått till och hur 
jag använt en liknande taktik för mina animationer.  
När deltagarna fick veta att karaktären i Klipp 1 inte hade någon destination eller personlighet 
erkände de att de tyckt att den var svår att tolka. Alla deltagare var överens om att i Klipp 1 var 
karaktären lugn, men utöver det fick de inte något intryck av personlighet eller ett mål. 
 
När de fick höra att karaktären i Klipp 2 skulle på en jobbintervju höll samtliga med om att det 
verkade troligt. Alla hade tolkat karaktären i Klipp 2 som stressad och att han verkligen behövde 
hinna fram till platsen han var på väg till.     
 
Samantaget tyckte alla fem deltagare att det var stor skillnad på karaktärens beteende i de två 
klippen. Den tydligaste skillnaden var sinnesstämningen. Deltagarna var överens om att Klipp 1 
inte gav dem något annat intryck än att Jack var lugn, i Klipp 2 kunde flera av dem relatera till 
Jacks sinnesstämning och tyckte också att det märktes att han var på väg någonstans.  
Jag frågade testpubliken om de uppfattade karaktären som mer uttrycksfull i andra klippet och 
samtliga svarade: ja.  
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6 Diskussion 

6.1 Testpublikens tolkning 
 
Frågorna som ställdes till testpubliken efter att de sett animationerna hjälpte mig att avgöra hur 
de hade tolkat karaktärens sinnesstämning. Teaterteknikerna fungerade för mina animationer då 
alla deltagarna tolkat Klipp 2 som att Jack var på väg till något viktigt. Alla kunde tolka 
karaktärens sinnesstämning och motivera varför de trodde att han kände så. Det förvånade mig 
hur lika alla tolkat klippen. Personen som arbetat med animation noterade att Jacks animationer 
i båda klippen kunde behövt mer arbete för att skapa bättre rörelser. Personen som arbetet med 
teater lade större fokus på hur Jack rörde sig och noterade att trots att Jack inte har ett ansikte 
känndes det som att han flackade fram och tillbaka med blicken i Klipp 2. Förutom det gav både 
testpersonerna liknande reaktioner som de övriga deltagarna. Testpubliken hjälpte mig även 
besvara de tre frågorna som togs upp i början av Metodstycket:  
 
1. Blev det några märkbara skillnader på karaktärens beteende i de båda klippen?  

 
Både jag och testpubliken ansåg att det blev stor skillnad mellan Klipp 1 och Klipp 2. 
Sinnesstämningarna blev helt olika trots att karaktären hade samma manus och storyboard 
att utgå från. Att en person tittar på klockan och läser busstidtabellen när den ska med en 
buss är väldigt stereotypiskt. Så när Jack animerades i Klipp 1 tittade han bara på klockan 
och tabellen för att det stod i manus. I Klipp 2 motiverades Jack att titta på klockan och 
tabellen för att försöka lista ut om han har missat bussen eller inte.  
 

2. Hur tolkar publiken karaktärens sinnesstämning i klippen?  
 
Testpubliken var för det mesta eniga i sina svar och tolkade klippen på samma sätt, att Jack 
var lugn i Klipp 1 och stressad i Klipp 2. Att Klipp 2 tolkades som en stressad situation var 
logiskt, då en person som håller på att komma för sent till sin första jobbintervju skulle 
förmodligen bli väldigt stressad över situationen.  
 

3. Uppfattar publiken karaktären som mer uttrycksfull efter att teaterövningarna använts?  
 
Testpubliken hade snabbt tolkat situationen som stressig i Klipp 2 och att det var viktigt att 
karaktären hann med bussen. Flera sa att de kunde relatera till scenen och höll med om att 
karaktärens reaktioner var naturliga för en person som ska på en jobbintervju. Till skillnad 
från klipp 1 där testpublikens enda reaktion var att karaktären var lugn. 

 

6.2 Fungerade skådespelarteknikerna för animatören? 
 
De 7 V:na var för det mesta inget som syntes i Jacks beteende. Det fanns inget som visade att Jack 
var 20 år gammal, att han var arbetslös eller att han bor hos sina föräldrar. Det fanns heller inget 
som visar på att scenen utspelade sig i Sverige under hösten.  
Dock så är de 7 V:na inget som måste visas, då de bara är riktlinjer för att skådespelare ska lära 
sig tänka som sin roll. Som animatör kände jag att jag hade nytta av viss information de 7 V:na 
gav. Att bestämma ålder på karaktären gav mig en aning om hur Jack skulle röra sig, för hade Jack 
varit 80 år gammal hade jag behövt animera honom annorlunda.  
Det samma gäller undertexten. Det gjorde arbetet för mig som animatör lättare när jag alltid hade 
en underliggande tanke, i detta fall ”Jag måste skynda mig”. En annan undertext hade kunnat 
ändra scenen helt. Hade undertexten varit ”Jag vill inte gå” hade Jack inte varit så ivrig att hinna 
med bussen.   
 
Att använda en filmad referens hade både positiva och negativa sidor. Hooks föreslog att använda 
en utomstående person som skådespelare till en referens då animatören redan har scenen 
utplanerad i sitt huvud. Eftersom jag själv spelade Jack krävdes det en del omtagning innan jag 
kände mig nöjd med mitt framförande. Det var svårt att hålla de 7 V:na, undertexten och 
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destinationen i åtanke hela tiden. Det krävdes mycket fokus, men även viss avslappning för att 
låta reaktionerna komma så naturligt som möjligt. Det hade varit intressant att spela in scenen 
med en annan person som referens då de kanske agerat annorlunda än mig. Tyvärr kände jag 
ingen som var tillgänglig eller bekväm i att skådespela framför kamera.  
Det positiva var att referensen tillät mig se saker i mitt kroppsspråk som jag annars inte tänkt på. 
Under animationsprocessen tittade jag på referensen och insåg att jag ständigt höll armarna 
böjda och nära kroppen. Jag animerad Jack till att göra det samma i Klipp 2 och det gav honom 
genast ett mer spänt kroppspråk.  
Sättet Jack tittar på klockan varierade mellan Klipp 1 och Klipp 2. I Klipp 1 animerades Jack till 
att hålla upp handen i brösthöjd när han tittar på klockan. Först hade jag tänkte göra samma 
animation i Klipp 2, men sedan såg jag att i referensen höjde jag knappt armen, istället vinklade 
jag bara handen och sneglade ner på klockan rätt hastigt.  
Referenser är något alla animatörer bör använda då det visar på små rörelser man kanske inte 
själv vet om att man gör.   
Motivation var den största skillnaden mellan Klipp 1 och Klipp 2. Eftersom Jack i Klipp 1 inte 
hade något motiv fanns det ingen synlig anledning för honom att titta på busstidtabellen eller 
klockan. Testpubliken fick inget intryck av var Jack var på väg eller varför. När handling, mål och 
förhinder implementerades blev Jacks motivation klarare. I manus stod det ingenting om att Jack 
skulle vara stressad, men det var så alla i testpubliken uppfattade honom i Klipp 2. När scenen 
animerades tänkte jag inte medvetet att Jack skulle vara stressad, men med ett mål som inte gick 
att uppnå blev det så. Jacks mål var enkelt, att komma i tid till intervjun. När bussen inte är där 
var Jack tvungen att hitta en lösning. Han tittade på tidtabellen och klockan för att avgöra om han 
missat bussen eller inte. Om bussen är i tid eller inte förblev oklart för Jack, men det enda han 
kunde göra var att vänta och se, och det är inte lätt att vara avslappnad när ett jobb står på spel. 
 

6.3 Metodkritik 
 
Jacks rörelser hade kunnat bli mer realistiska om mer tid lagts på att finslipa animationerna. 
Flera av rörelserna är stela och rätt onaturliga i båda klippen. Målet med animationerna var dock 
inte att skapa realistiska animationer, utan att skapa animationer som passade för karaktärens 
situation och sinnesstämning. Testpubliken hade inga problem med att tolka klippet som 
utnyttjat skådespelarteknikerna, men kanske hade mer realistiska animationer påverkat 
publikens åsikter.    
När animationerna planerades tänkte jag att det skulle bli enklast för testpubliken att jämföra 
klippen om de bara var två. Dock blev klippen nästan för olika, då den ena karaktären var helt 
lugn och den andra var väldigt stressad. Det hade varit intressant att höra publikens åsikter på 
ett tredje klipp där karaktären hade en mer subtil sinnesstämning, men fortfarande ett tydligt 
mål. Hade jag gjort en tredje animation hade jag velat testa att ändra exempelvis de 7 V:na eller 
undertexten för att se om resultaten blev annorlunda. 
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7 Slutord 
 
En animatör behöver inte bli skådespelare för att kunna animera passande  
animationer, men med några enkla metoder kan deras arbete ta en helt ny riktning. 
Teatertekniker som de 7 V:na, referensmaterial, motivation och undertexter är något som 
publiken kanske aldrig märker av, men de kommer att se resultatet av dem.  
Metoderna kan hjälpa animatören att ta fram känslor ur karaktären som inte var planerade. En 
3D animerad karaktär har inga känslor, men det är lättare för animatören att skapa illusionen av 
känslor när de vet vem karaktären är och varför de agerar som de gör.   
 
Kan skådespelartekniker användas av animatörer för att skapa passande animationer för 
filmkaraktärer? Skådespelartekniker kan vara till stor hjälp och alla animatörer bör testa dem 
någon gång. Hooks, Stanislavskij, Weston och Sjöström har alla mängder av övningar för 
skådespelare som jag tror kan utnyttjas av animatörer.  
Mitt Klipp 2 var bara var några sekunder långt och hade en huvudperson utan ett ansikte. Ändå 
kunde testpubliken avgöra hur han kände för situationen av den saknade bussen. För fortsatt 
arbete skulle skådespelartekniker kunna appliceras på karaktärer som har ansikten för att se 
vilken inverkan de har på karaktärens framträdande. Inte minst finns det många fler övningar 
och tips av Hooks, Stanislavskij, Weston och Sjöström som skulle kunna testas för andra sorters 
animationer.   
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