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Abstrakt 
Karaktärsanimatörer har igenom historien utvecklat och till slut förlitat sig på 
grundläggande principer och regler som hjälpt dem bemästra animationen. Men hur 
kan de grundläggande principerna för traditionell animation tillämpas på en 
modernare och mer abstrakt konstform? Studien undersöker tillämpningen av varje 
animationsprincip på motion graphics design och vad det är som ursprungligen 
skiljer de två konstformerna åt. Experiment utförs där olika resultat sedan jämförs 
och analyseras av både författaren och en undersökningsgrupp. Resultaten diskuteras 
och bevisar vilka principer som är relevanta och irrelevanta, vilket även förklaras 
utförligt.  
 
Nyckelord: Motion graphics design, Principer, Karaktärsanimation, Konstformer, 
Datorgenererad Animation, Abstrakt  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Motion design (en förkortning av Motion Graphics Design) är en konstform som uppstått utifrån 
blandningen av design och animation. Att transformera stilla bilder eller former till en dynamisk 
och rörlig konst. Redan tidigt på 1920-talet såg Walter Ruttmann potentialen inom film och 
rörlig form efter att han tröttnat på sin statiska konst. Ruttmans serie av animerad konst 
namngavs ”Opus” och är en av de tidigaste abstrakta animerade filmerna i historien[1, p. 12]. 
Motion design har sedan dess växt drastiskt vid ett flertal tillfällen. Saul Bass var en pionjär 
inom motion design, som på 1950-talet experimenterade med design och animation inom hans 
arbeten på förtexter till långfilmer [1, p. 21]. Hans verk blev betraktade som egna små 
kortfilmer och satte tonen för varje långfilm på ett sätt som inte gjorts tidigare. Detta, och den 
blomstrande tekniska utvecklingen vi upplevt de senaste två årtiondena har format och 
definierat konstformen som idag kallas motion graphics design.  
 Motion design har två grundläggande faktorer, animation och design. Text, bokstäver 
och grafiska former går från ”design” till ”motion design” sekunden de blir animerade [2]. 
Motion design används även inom tredimensionell konst då konstverket är helt dator-genererat 
och inte strävar efter realism. Stunden då motion design placeras i en filmad miljö med hjälp av 
kamera-spårning eller dylikt blir det visuella effekter. 
 Inom just animationen har Walt Disney Studios, sedan början på 1920-talet, förfinat den 
och tagit konstformen dit den är idag. Nyckelpersonerna på det företaget experimenterade och 
upptäckte saker ingen annan tidigare hade gjort, som förändrade sättet vi såg på animation. 
Utifrån den exploderande utvecklingen inom traditionell animation upptäcktes återkommande 
processer och metoder som producerade ett tillfredsställande och underhållande resultat. Dessa 
processer och metoder lärdes ut till de ny-anställda animatörerna på Disney, som sedan 
förfinades och definierades under en viss tid. Idag är processerna och metoderna kända som de 
12 grundläggande principerna för traditionell animation och är en fundamental del av varje 
animatörs undervisning och kunskap [3, p. 47]. 

1.2 Fokus och mål 

Den blomstrande tekniska utvecklingen tillåter människor världen över att upptäcka 
konstformer, nå viktig information och beröras av inspiration. Detta har lett till att mer material 
ges ut och mer produkter av kreativitet kan spridas via vårt gigantiska kommunikations-nät, 
internetet. Detta massiva utbud av material inom motion design har fått gränserna mellan 
konstformen samt andra att suddas ut. Det har även gjort att konstformen har utvecklats 
drastiskt och tagits till helt nya områden. 
 Fokusen hos denna studie har varit att undersöka historien bakom motion graphics 
design och dess förhållande till karaktärs-animation. Studien kommer även undersöka Disneys 
historia och vilken betydelse principerna har för traditionell animation. Med information från 
dessa undersökningar har experiment och jämförelser utförts i syftet av att besvara den 
huvudsakliga frågan ” Hur tillämpas de traditionella animationsprinciperna på motion 
graphics design och vilken innebörd har de på det slutgiltiga resultatet?”. 

1.3 Värdet av studien 

En animatör har tryggheten och den grundläggande informationen i animationsprinciperna. Det 
finns tydliga riktlinjer att följa som gör arbetsprocessen mer flytande och strukturerad. Som en 
motion designer är det svårt att förhålla sig till specifika grundläggande riktlinjer eller principer 
som omfattar animations-aspekten inom den moderna konstform den har blivit idag. Genom att 
undersöka tillämpningen av de traditionella animationsprinciperna på motion design, kan man 
på så sätt utvärdera hur värdefulla de är inom konstformen. Genom att möjligtvis utesluta eller 
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förklara vikten bakom vissa specifika principer kan arbetsflödet hos en motion designer 
förbättras betydligt.  
John Lasseter genomgick en liknande studie när han och hans kollegor producerade en 
banbrytande datorgenererad animerad kortfilm under mitten på 1980-talet. Han undersökte då 
överföreningen av principerna från handritad animation till ett väldigt tidigt stadie av 
datorgenererad 3D-animation, och hur verktyg på en dator kunde ersätta tekniker från 
traditionell animation [4]. Lasseter och hans kollegor grundade senare Pixar Animation Studios.  

1.4 Frågeställning 

Hur tillämpas de traditionella animationsprinciperna på motion graphics design och vilken 
innebörd har de på det slutgiltiga resultatet? 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Historisk översikt 

Människans strävan efter rörlig bild har existerat betydligt längre än de tekniska hjälpmedel som 
televisionen eller filmer över huvud taget. Redan för 35 000 år sedan ritade människan flera par 
ben på varelser för att framhäva illusionen av rörelser. De antika egyptierna målade figurer på 
pelare som progressivt ändrade position och de antika grekerna dekorerade krukor med 
sekvenser av springande figurer, vilket gav illusionen av rörlig bild när de roterades. 
Uppfinningar som Zoetropen, även kallad ”the Wheel of Life”, och ”the Flipper Book” såldes 
som leksaker internationellt under 1860-talet och var populära världen över för dess nya sätt att 
skapa illusionen av rörliga bilder [5, pp. 11–14]. Människans ständiga strävan efter denna 
konstform började till slut löna sig i slutet på 1800-talet tack vare nya uppfinningar. 
Förbättringen och utvecklingen av filmkameran gjorde ett nytt medium av konst möjlig: 
animationen. Mekanismen av att producera sekventiella bilder av en fortlöpande rörelse och att 
projicera detta på en duk, tillät konstnärer att skapa liv i sin konst och karaktärer, och nådde till 
slut Walt Disney [3, pp. 13–15].  

2.1.1 Disney 
Under året 1923 kände många att det mesta hade gjorts inom animation, att konstformen var 
utdöende och underhållningsmarknaden började leta efter andra sätt att underhålla sin publik. 
Vid denna tid gjorde Walt Disney sin entré på animationsmarknaden, men det var knappast en 
framgångsrik början. Det var hela tiden pågående strider, förluster och många besvikelser. 
Disney förlorade sina rättigheter till sin första seriekaraktär ”Oswald the Rabbit”, sin personal 
och sina kontrakt. Genom allt detta förlorade Disney ändå aldrig sin strävan efter att underhålla 
personer, att få utbringa skratt från en publik. Johnston och Thomas [3, p. 23] beskrev Disney 
som en typisk kämpe. ”Vilken människa som helst med Disneys talang men utan hans anda och 
envishet hade aldrig lyckats”. 
 Disney och hans nystartade studio släppte året 1928 den animerade kortfilmen 
”Steamboat Willie”, som var det första framträdandet av Musse Pigg. Det blev den första 
animerade filmen med synkroniserat ljud och blev en av många ”första” för Disney [5, p. 17]. 
Under de närmsta tio åren producerade studion den första komplett färglagda animerade 
kortfilmen, samt världens första fullständigt animerade långfilm ”Snövit och de sju dvärgarna” 
[5, pp. 18–19]. 
 Disney Studios utforskning inom konstformen och blomstrande utveckling under denna 
tid la en viktig grund för traditionell animation. De lärde sig innebörden och vad som låg bakom 
kommunikationen till publiken. Under dessa tio år och framöver framställdes känslor i 
animerade karaktärer och för första gången kunde man upptäcka en känsla av liv. Det var inte 
förrän långfilmen och historien bakom specifika karaktärer som den första fullständiga 
illusionen av liv var bemästrad [3, p. 24].  
 Det var denna ingrediens som fick Disney Studio att stå ut och vara nyskapande inom 
traditionell animation. Walt Disneys kunskaper bakom kommunikation och underhållning 
skapade målet för studion, vilket var att få publiken att känna av känslorna hos karaktärerna. 
Det handlade om att förstå vad det var som gav en fiktiv karaktär liv. När man lyckats med detta 
kunde publiken bry sig om karaktären och vad som hände med den. Allt detta var något endast 
personerna på Disney Studios lyckades med på den tiden, som gjorde de till pionjärerna för 
konsten inom animation [3, p. 22].  
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2.1.2 Motion Graphics Design 
Den historiska bakgrunden för traditionell animation och motion graphics design går i samma 
spår i dess ursprung. Allt började med strävandet efter illusionen av rörlig bild och tog fart när 
modern teknologi som filmkameran uppfanns. Men stunden då detta nådde serietecknare i 
början på 1900-talet, nådde det även konstnärer som tyske Walter Ruttman och den svenska 
Viking Eggeling [1, pp. 11–12]. 
 Det som fick detta att sticka ut ifrån traditionellt handritad animation var just dess 
ursprung ifrån konst. Många moderna konstnärer på den tiden grenade ut inom abstrakt 
animation för att upptäcka nya områden inom dess konstnärskap. Viking Eggelin producerade 
under tidigt 1900-tal en serie sekventiella målningar som han beskrev som ett ”universellt 
språk” av abstrakta former av musikaliska strukturer [1, p. 11]. Den tyske konstnären Walter 
Ruttman producerade under åren 1919-1921, en serie abstrakta animerade filmer, vars 
namngavs ”Opus”, som innehöll interaktiva geometriska former. Dessa var en av tidernas första 
abstrakta producerade filmer och en av de få som filmades i svart-vitt och hand-tonades [1, p. 
12].  
 Konstnärer utvecklade sig själva och blev istället animatörer. Len Lye, en 
revolutionerande animatör från Nya Zealand, utvecklade en ny form av animation som 
involverade att rita och skrapa på 35mm celluloid-film. Formen av animation blev en sorts 
kamera-lös animation som inte krävde en kamera för fotografering av målningar eller liknande. 
Lyes användande av metaforiska och abstrakta bilder och blandning av slagverksmusik gav ett 
stort inflytande på en genre som senare blev känd som musikvideon [1, p. 14]. En annan 
välkänd experimentell innovatör av film, Oskar Fischinger, var även inställd på att visualisering 
av musik var framtiden inom konst. Fischinger blev senare landsförvisad från sitt hemland, 
Tyskland, under andra världskriget. Han flyttade då till Los Angeles och blev under 1938 
anställd på Disney Studios med uppgiften att designa och animera delar i ”Fantasia”. Genom 
detta hjälpte Fischinger att forma en generation av amerikanska västkust-konstnärer [1, p. 15]. 
 Den experimentella perioden av motion graphics design utvecklades till slut till 
kommersiell användning inom film och reklam. Under 1950-talet blev Saul Bass en ledande 
innovatör inom titel-design för långfilmer. Bass såg för- och eftertexterna som en möjlighet att 
förlänga och framhäva berättelsen i filmen. Titel-sekvenser från filmer som ”The Man with the 
Golden Arm” (1955), ”Vertigo” (1958) och ”Psycho” (1960) ses som revolutionerande punkter 
inom titel-design och motion graphics design. Man ser Bass verk som ett återupplivande av 
abstrakt animation från den experimentella perioden från 1920-talet [1, p. 21]. 
 Utvecklingen inom dator-animationen var någonting som idag ses som en essentiell del 
inom motion graphics designens historia. Framgångarna inom digital teknologi har påverkat 
flera generationer av animatörer och motion graphics designers världen över. Under andra 
världskriget upptäckte John Whitney att vissa delar i luftvärnskanonerna som användes kunde 
räkna ut kurser som i sin tur kunde användas för att skapa grafik. Från dessa delar byggde 
Whitney en analog dator som kunde producera grafik och typografi. Senare under 1970-talet var 
Whitney delaktig i skapandet av den första datorgenererade grafiken till en långfilm [1, pp. 18–
19].  
 Flera utstående designers och animatörer hjälpte till att forma denna genre av konst, så 
som Friz Freleng, känd från sitt arbete på Looney Toones, utvecklade förtexterna till den 
animerade serien ”Rosa Pantern”. Även designern Maurice Binder som gjorde förtexterna till de 
klassiska James Bond-filmerna. Kyle Cooper som senare i tiden, under 1990-talet, hjälpte till att 
omforma och nyskapa titel-designen med sina förtexter till filmen ”Se7en”, ses idag som en 
milstolpe inom motion graphics designens historia [1, pp. 22–24].  
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2.2 De grundläggande principerna för traditionell animation 

Under de tidigare åren på Disney Studios började små olika slang och uttryck användas. 
Återkommande procedurer i produktionsprocessen isolerades och namngavs under en tid. 
Terminologin fungerade genom att ge nya betydelser till bekanta och lättare ord, samt att 
förvandla verb till substantiv. Plötsligt märktes det att alla dessa procedurer användes inom 
varje kort- och långfilm. Animatörerna på studion undersökte dessa metoder och utvecklade de 
vidare. När var och en av dessa processer namngavs, analyserades de och förfinades av resten 
av studion. Nyanställda animatörer utbildades efter dessa principer som om de vore strikta 
regler. Till slut blev det ”de grundläggande principerna för traditionell animation” [3, p. 47].  

2.2.1 Squash and Stretch 
”Squash and stretch” (direkt översatt till ”mosa och tänja”) ses som den överlägset viktigaste 
principen inom animation. Den går ut på att definiera styvheten och massan av ett objekt genom 
att deformera formen av det under rörelse [4, p. 36]. I verkligheten görs det ett undantag på de 
mest stela objekten, som stolar, porslin och stekpannor. Någonting som är gjort av levande 
organiskt material kommer alltid visa en tydlig deformering av sin form genom en rörelse. 
Johnston och Thomas beskriver ansiktet som ett område då ”squash and stretch” alltid 
förekommer. När du, eller en annan levande karaktär, tuggar, ler, pratar eller visar ett uttryck, 
ändras formerna i ditt ansikte med hjälp av kinderna, käken, läpparna etc. [3, pp. 47–48]. 
 En väldigt fundamental regel inom ”squash and stretch” är att, hur mosad eller uttänjd 
objektet än är, måste volymen alltid vara densamma. Om en mjuk boll skulle studsa mot en hård 
yta, skulle inte bara höjden på bollen mosas, utan bredden på bollen måste då även tänjas ut. 
Principen förhåller sig inte bara till objekt som ska visa sig mjuka och deformeras. En kropp hos 
en mänsklig karaktär trycks, till exempel, ihop när den landar från en höjd. Inte bara formen på 
kroppen trycks då ihop, utan framför allt, lederna trycks ihop hos benen för att dämpa fallet. 
Lasseter upptäckte att för simpla modeller inom datorgenererad 3D-animation kunde attributen 
för skalan animeras. En bolls attribut för skalan i Y-leden kunde krympas, samt attributenarna 
för skalan i X och Z kunde då höjas, för att bevara volymen hos objektet [4, pp. 36–37]. 
 I Alejandro L. Garcias sex principer för fysik inom animation beskriver han ”squash 
and stretch” som ett sätt att dämpa kollisionen mellan objekt. Inom Garcias fysiska princip 
”Momentum and Force” (direkt översatt till ”rörelsemängd och kraft”) använder han då ”squash 
and stretch” för att visualisera en lättare massa och en mjukare kollision genom att sprida ut 
förändringen av rörelsemängden över flera bildrutor [6, pp. 6–7].  

2.2.2 Anticipation 
”Anticipation” (översatt till ”förväntan”) är en annan viktig del inom principerna för animation. 
Johnston och Thomas förklarar det som att publiken inte kommer förstå vad som händer på 
duken om det inte finns en planerad sekvens av rörelser som tydligt leder dem från en aktivitet 
till en annan [3, p. 51]. Den talangfulla animatören från Disney, Bill Tytla, sade att det endast 
fanns tre saker inom animation. Förväntan, handling och reaktion. Lär dig detta väl och du kan 
animera väl. Richard Williams beskriver det som att ställa sig frågan ”Är det någon som inte vet 
vad den här personen ska göra?” [5, p. 273]. 
 Denna princip uppnås genom att utföra en förberedande rörelse inför varje större 
handling som får publiken att förvänta sig vad som kommer hända. Detta är någonting vi alla 
varelser gör om det inte innefattar en instinktiv eller reflex-mässig rörelse. Innan en person 
springer iväg, hukar den sig eller gör en rörelse i den motsatta riktningen, i förberedelse och 
uppladdning inför nästa handling [3, p. 52]. Detta är någonting många varelser är naturligt 
uppbyggda för att göra. Våra muskler måste sträcka ut sig för att sedan dra ihop sig [4, p. 38]. 
Väldigt få rörelser i verkligheten förekommer utan någon form av förväntan, och utan den vore 
många rörelser kraftlösa. Golfaren och tennisspelarens bakåt-sving, fotbollsspelarens laddning 
inför en spark och löparens ansats. De alla skapar förväntan [3, p. 53].   
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2.2.3 Staging 
”Staging” (översatt till iscensättning) är den mest generella principen just för att den täcker och 
inblandar sig i många scenarion, men är framför allt direkt anpassad för karaktärs-animation [4, 
p. 38]. Det betyder att presentera en idé på det mest tydliga och fullständiga sättet. En handling 
iscensätts så att den är förstådd, en personlighet så den är igenkännlig och en stämning som 
påverkar publiken. Den handlar om att kommunicera med publiken på det tydligaste och mest 
fullständiga sättet [3, p. 53]. Detta förhåller sig inte bara till karaktärer heller, utan hur en hel 
scen känns för publiken. Ska stämningen vara obehaglig eller skrämmande kanske omgivningen 
iscensätts med ett gammalt ruckel till hus, tjutande vind, moln som flyter framför månen och 
kvistar som slår mot ett fönster [3, pp. 53–56]. Allt detta har med ”staging” att göra. 
 En metod som animatörerna på Disney införde för att förbättra förståendet inom 
iscensättning var att rita karaktärer som endast siluetter. Detta var på den tiden en begränsning 
inom färg och tekniska områden, men tack vare begränsningen lärde de sig en att förstå 
innebörden hos iscensättningen. Så karaktärsanimatörer idag har alltid detta i åtanke när de ska 
iscensätta övertygande poser. ”Om man ser denna karaktär som en siluett, kan man förstå vad 
som pågår då?”. Lasseter beskriver ”staging” som ett sätt för animatören att säga ”Kolla här, 
och nu kollar du på det här, och sen det här” [4, pp. 38–39]. 

2.2.4 Straight Ahead Action and Pose to Pose 
”Straight ahead action and pose to pose” (direkt översatt till ”rakt framåt och pose till pose”). 
Denna princip är enbart tillämpad för handritad 2D-animation. Den förhåller sig till de två 
grundläggande teknikerna för handritad animation. Den första, ”straight ahead action”, betyder 
att animatören börjar med att rita den första bildrutan i scenen och bara fortsätter därifrån, en 
teckning efter en. Personen vet vad historiens huvudpunkt är och vad som ska hända i scenen, 
men den vet inte om hur det kommer se ut eller hur det kommer genomföras [3, p. 56]. 
Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att vi får ett naturligt flöde i teckningarna och en del 
spontana rörelser och handlingar. Det är en metod för den som tycker om att improvisera och är 
duktig på det. Nackdelarna kan vara att animationen blir osammanhängande och börjar slingra 
sig ifrån den huvudsakliga idén. Det finns inte rum för planering och scenen kan bli längre än 
förväntad [5, p. 61]. 
 Den andra tekniken, ”pose to pose”, innebär att animatören faktiskt planerar ut 
sekvensen och karaktärens handling och rörelser. Personen ritar sedan ut ”extremerna” och 
poserna och kopplar ihop de med vissa brytningspunkter i animationen. Vilket kanske innefattar 
mellan 1-5 bildrutor per sekund, istället för det färdiga resultatets bildfrekvens, som ligger på 24 
bildrutor per sekund. Animatören fyller sedan i dessa mellanrum mellan poserna själv, eller 
lämnar över den till sin assisterande animatör [3, p. 56]. Fördelen med denna teknik är ju då 
självklart att man får ett planerat arbetsflöde och kan se ungefär hur scenen kommer utspela sig 
innan den är färdig. Ett arbetsflöde som blir mer strukturerat och beräknat gynnar alla i 
produktionsprocessen och simplifierar kommunikation och planering mellan producenter, 
regissörer, animatörer etc. Nackdelarna kan vara att animatörerna missar flödet i animationen, 
vilket är en viktig sak. Rörelserna kan även kännas skakiga och onaturliga [3, p. 62]. 
 ”Pose to pose” är en metod som fortfarande, idag, används inom animation. Eftersom 
datorerna genererar bildrutorna mellan de olika poserna utesluts ”straight ahead”-principen. När 
Lasseter animerade Pixars tidiga kortfilmer i 3D använde han sig av en teknik som byggde på 
olika lager av detaljer. Hans teknik byggde på att animera olika lager av detaljer inom 
animationen. Första lagret var de olika poserna, andra lagret innehöll detaljer på armarna, tredje 
lagret innehöll detaljer på benen, och detta fortsatte tills animationen var färdigställd. Denna 
teknik används fortfarande idag inom 3D-karaktärsanimation och lärs ut till nya aspiranter inom 
animation [4, p. 40].  
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2.2.5 Follow Through and Overlapping Action 
Om man beskriver ”anticipation” som förberedelsen till en rörelse, beskriver man ”follow 
through and overlapping action” som avslutningen av en rörelse [4, p. 39]. Johnston och 
Thomas berättar om att när deras tecknade karaktärer hade nått rörelsens slutpunkt, stannade 
den oftast väldigt abrupt. Walt Disney ogillade detta och uppmärksammade animatörerna att 
alla kroppsdelar inte stannar på samma gång. Åtgärden för detta problem blev då just denna 
princip. Animatörerna arbetade ut fem stycken huvudtillfällen där principen var mest 
användbar. 
 Ifall karaktären hade några sorters bihang, så som långa öron, en svans eller någon form 
av löst klädesplagg, fortsätter dessa delar att röra sig när karaktären stannar [3, p. 59]. Dessa 
rörelser förhåller sig till en av Garcias sex principer för fysik inom animation. Principen kallas 
”Law of Inertia” (översatt till ”tröghetslagen”), men är även känd som ”Newtons första lag”. 
Lagen utgår ifrån att en karaktär eller objekt kommer röra sig i en konstant hastighet om den 
inte påverkas av en obalanserad kraft. När en person med långt utsläppt hår går framåt och 
stannar plötsligt, kommer inte dennes hår att stanna vid exakt samma tillfälle som dennes kropp. 
Det beror på tröghetslagen, och hjälper en animation att kännas mer levande och verklig [6, pp. 
3–4]. 
 Andra tillfället då principen utövades var alla scenarion då en kropp rör på sig. När en 
karaktär rör på sig kommer inte varje kroppsdel röras samtidigt. När en kroppsdel når sin 
slutpunkt, kanske andra delar av kroppen fortfarande rör på sig [3, p. 59]. Tredje tillfället var 
när karaktären hade någon form av lösa kroppsdelar. Med detta menas en karaktärs kinder, en 
stor mage eller ett par bröst. Dessa kroppsdelar kommer röra sig långsammare än skelettet, 
vilket kallas ett ”drag” [3, p. 60]. Detta tillfälle förhåller sig till Garcias fysiska princip ”Weight 
Gain and Loss” (översatt till ”Viktökning och minskning”) vilket utgår ifrån att en karaktärs 
tyngd varierar när den accelererar. När en karaktär med lösa delar, till exempel hoppar, 
accelererar den uppåt och de lösa delarnas vikt ökar. Detsamma som när karaktärens hopp nått 
sin höjdpunkt börjar den falla, vilket gör att de lösa delarna tappar vikt [6, p. 9]. Williams kallar 
denna händelse för ”Counteraction” och gör en simpel tolkning av detta som ”när karaktären går 
upp, går de mjuka delarna ner” och vice versa [5, p. 156].  
 Fjärde tillfället då principen används är som när Lasseter beskrev den. När handlingen 
skett krävs en avslutning på den. Istället för att berätta om karaktären via handlingen, såg 
Johnston och Thomas avslutningen på handlingen som ett sätt för dem att förmedla en karaktärs 
personlighet. En golfares sving varar i några få bildrutor, men vad som händer efter den varar 
mycket längre och berättar mycket mer. Det femte och sista huvudtillfället när principen 
användes var det de kallar ”the Moving Hold”. Detta tillfälle kombinerade flera av de tidigare 
tillfällena för att förmedla en känsla av liv och klarhet. Det var ett sätt för en försiktig rörelse 
och pose, som inte krävde så mycket ”follow through”, att försiktigt fortsätta till en ännu 
starkare pose [3, pp. 61–62]. 

2.2.6 Slow In and Slow out 
Slow in and slow out (direkt översatt till ”långsamt in och långsamt ut”) behandlar avståndet 
mellan ”inbetween”-teckningarna och extremerna eller poserna. Ett bra exempel på denna 
princip är när en boll ska studsa. När denna boll faller neråt och sedan studsar uppåt kommer 
den inte röras i en konstant hastighet. Den kommer börja långsamt och accelerera mot marken, 
för att sedan studsa och röra sig uppåt i en hög hastighet som sedan avtas när den når sin 
höjdpunkt [4, p. 40]. När idén om att placera bildrutorna som brukade vara i mitten av rörelsen, 
närmare poserna, blev detta en grundläggande princip på Disney Studios. Men om detta 
missbrukades eller användes för mycket gav det ett väldigt mekaniskt intryck hos karaktärerna 
och känslan av liv försvann. Detta var ändå en viktig upptäckt och gav en bas för vad som 
senare skulle bli viktiga förfiningar inom timing och iscensättning [3, p. 62]. 
 Inom 3D- och datorgenererad animation används ”keyframes” och, som tidigare 
beskrivits, genererar datorn bildrutorna mellan poserna. För att ändra den konstanta hastigheten 
mellan poserna till en mer dynamisk och naturlig rörelse justeras då kurvorna som styr 
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rörelsernas hastighet. Genom att justera kurvornas spänning och riktning kan ”slow in and slow 
out” uppnås [4, p. 41].  

2.2.7 Arcs 
Principen bakom Arcs (översatt till ”bågar”) bygger på den visuella banan av en naturlig rörelse 
[4, p. 36]. Få levande organismer vi känner till är kapabla till rörelser som rör sig uppåt, nedåt 
och åt sidorna på ett mekaniskt vis. De flesta varelserna rör sig längs en cirkulär bana [3, p. 62]. 
Detta har att göra med att våra leder roterar längs en axel. Inom animation används dessa bågar 
utförligt för att uppnå en mycket mjukare och naturlig animation [4, p. 41].  
 Williams berättar om hur animatörer följer deras karaktärers olika kroppsdelars rörelser 
med hjälp av att rita en linje från bild till bild av hur delen rör sig. Genom detta visualiserar du 
din båge (eller ”arc”) och ser hur du, möjligtvis, kan förbättra din karaktärs rörelser för att få 
mer en naturlig och tillfredställande animation. 
 Inom 3D- och datorgenererad animation är detta däremot automatiskt visualiserat. 
Lasseter berättar i sin artikel att inom de flesta datorsystem som använder 3D-animation 
kontrolleras rörelse-banan med hjälp av samma kurva som kontrollerade timingen inom ”slow 
in and slow out”. 

2.2.8 Secondary Action 
En ”secondary action” (översatt till ”påföljande handling”) är en handling som resulterar från en 
annan handling. Via en ”secondary action” kan animatören öka intresset hos karaktären och ge 
en väldigt realistisk komplexitet till animationen [4, p. 42]. Den påföljande handlingen är alltid 
underordnad till den primära handlingen. När den blir för intressant eller dominerande är den 
felaktigt utvald eller iscensatt. Den finns bara där för att stötta den primära handlingen. 
 Exempel på detta skulle kunna vara en karaktär som gråter, för att öka detaljerna hos 
denna handling kan karaktären till exempel torka bort en tår [3, p. 64]. En karaktär som 
uttrycker sig väldigt tydligt med sitt kroppsspråk kan göra sitt ansiktsuttryck till en påföljande 
handling [4, p. 42]. Allt handlar om adderingen av detaljer och komplexitet, som i sin tur 
resulterar i en känsla av liv.  

2.2.9 Timing 
Principen ”timing” förfinades och undersöktes under en lång tid på Disney Studios. Tidigt i 
animationens historia var de begränsat till endast långsamma eller snabba rörelser. Personerna 
på Disney upptäckte hur viktig dynamiken i rörelserna var för att etablera en personlighet och 
en känsla hos karaktärerna. Även de simplaste rörelser behövde en timing som gav en naturlig 
känsla och betydelse [3, p. 64]. 
 Från den tekniska synpunkten handlar det hela om antalet bildrutor mellan extremerna 
eller poserna. Desto färre bildrutor mellan poserna, desto snabbare är rörelsen och vice versa. 
Timingen är även väldigt viktig för att visualisera vilken tyngd ett objekt har. Med hjälp av 
timing kan man få två stycken objekt av samma storlek att väga olika. Ett tyngre objekt behöver 
påverkas av en större kraft än det lättare enligt våra fysiska lagar, vilket gör att det tyngre 
accelererar långsammare.  [4, p. 37].  
 Principen förhåller sig till Garcias fysiska princip, kallad ”Timing, Spacing and Scale” 
(översatt till ”timing, avstånd och skala”), som bygger på att förstå och replikera accelerationen 
av jordens gravitation. Garcias regel bakom detta kallas ”Fourth down at half time”. För att sätta 
regeln i ett scenario kan vi demonstrera med en boll som faller. Fallet ska täcka 12 bildrutor, 
vilket är en halv sekund (inom filmstandard). Vid halva tiden, alltså bildruta nummer sex, ska 
bollen bara hunnit falla en fjärdedel av det totala avståndet [6, pp. 2–3]. En naturlig rörelse av 
detta är en bra imitation av accelerationen hos gravitationen och skapar bra timing. 
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2.2.10 Exaggeration 
”Exaggeration” (översatt till ”Överdrift”) går ut på att betona kärnan hos en idé via en design 
och handling [4, p. 36]. På Disney Studios var det mycket förvirring kring detta innan den 
förfinades och blev en grundläggande princip. När Walt dirigerade sina animatörer och gav de 
feedback frågade han alltid om att allting skulle vara mer ”realistiskt” och överdrivet. Allt 
handlade om att få publiken att förstå kärnan hos idén. Det handlade mest om en karikatyr av 
verkligheten. Betona det viktiga och framhäv det så mycket som det går, samtidigt som du 
förhåller dig till realism. Om karaktären är ledsen, gör den ledsnare; glad, gör den gladare; 
galen, gör den galnare. Allt kretsade kring att försäkra att publiken förstår vad du vill förmedla 
[3, pp. 65–66].  

2.2.11 Solid Drawing 
Detta är ännu en princip som förhåller sig strikt enbart till den traditionella handritade 
animationen. ”Solid drawing” (översatt till ”Solid teckning”) handlar om att ha en bra färdighet 
inom teckning som animatör, vilket kan verka självklart när man sysslar med handritad 
animation. Förmedling av, till exempel, en massa eller tyngd hos en karaktär kan enklast göras 
genom att animera den. Som det tidigare beskrevs kan timingen i en rörelse förmedla vikten hos 
ett objekt väldigt väl. Men att ha förmågan att förmedla samma vikt via en stillbild var en annan 
sak. På den tiden hängde skyltar runtomkring på Disney Studios där det stod ”Har din teckning 
tyngd, djup och balans?”. En påminnelse om den grundläggande tredimensionella teckningen 
[3, pp. 66–68]. 
 Även om majoriteten av animationen som görs idag är datorgenererad och 3D-
animerad, förväntas ändå animatörer ha denna kunskap om de ska platsa på en stor studio. För 
att lyckas få en anställning på någon av världens största animations-studios som Disney, Pixar 
eller Dreamworks är denna förmåga ett stort plus, eftersom den visar din förståelse hos många 
principer inom animation. 

2.2.12 Appeal 
Den sista principen, ”Appeal” (översatt till ”charm”) är kanske den mest självklara, men 
svåraste att uppnå. ”Appeal” bygger på att skapa en design, rörelse eller handling som tilltalar 
publiken och som de uppskattar att titta på [4, p. 42]. Det är allting som publiken tycker om att 
åskåda. Ditt öga kommer dras till figuren eller karaktären som har charm, den hålls sedan fast 
där medan du uppskattar det du ser. Denna charm förhåller sig självklart inte bara till 
protagonisten i berättelsen. En antagonist kan lika väl ha ”appeal”, och bör ha det om den ska 
bidra till berättelsen [3, pp. 68–69]. En karaktärsdesign som är komplicerad och svårläst saknar 
denna viktiga faktor. Den verkligt filmade skådespelarens karisma är motsvarigheten till den 
animerade karaktärens ”appeal”. Som alla tidigare principer, handlar det om att kommunicera 
med publiken på ett övertygande sätt [4, p. 42].  
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3. Metod 

3.1 Studiemetod 

3.1.1 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden är en essentiell del i den kommande studiemetodens utförande och 
för författarens analys av resultaten. Historia i ämnena ”traditionell animation” och ”motion 
graphics design” har studerats i syftet av att få en grundläggande inblick på skillnaderna mellan 
konstformerna och vad de ursprungligen kom ifrån. En tidig inblick på de 12 grundläggande 
principerna för traditionell animation har studerats utförligt som även kopplas till forskning av 
modernare medium inom animation samt studier inom animations-fysik. Med en förståelse 
bakom principerna inom traditionell animation kan författaren utföra nästa steg av studier på 
bästa möjliga sätt och trovärdigt analysera och diskutera resultaten av experimenten. 

3.1.2 Experimentell studie 
För att kunna besvara samtliga frågeställningar har en experimentell studie utförts. Utifrån den 
teoretiska bakgrunden kommer varje animationsprincip appliceras (om möjligt) till olika 
scenarion inom motion graphics design. Resultatet av appliceringen har jämförts med scenarion 
då principen inte används och analyserats utefter det. Experimenten har även presenteras inför 
tre olika personer som har jämfört de olika resultaten och svarat vilket av resultaten de tycker 
innehåller bäst animation. Resultaten från denna studie kommer hjälpa författaren svara på den 
huvudsakliga frågeställningen, samt mindre frågeställningar, som vad skillnaden mellan motion 
graphics design och karaktärsanimation är. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data har genomförts på olika sätt till den teoretiska bakgrunden. Böcker har 
insamlats sedan tidigare erfarenheter på Högskolan i Gävle. Professionella karaktärsanimatörer 
har även rådslagit författaren angående vissa exemplar av litteratur. Utifrån källor från internet 
har även litteratur införskaffats grundat på topplistor av böcker [7]. Sökningar efter 
vetenskapliga artiklar här gjorts på databaser som ACM Digital Library och Google Scholar. 
Artiklar och böcker har sedan valts ut och införskaffats på olika sätt beroende på relevans till 
studien. 

3.3 Dataanalys 

Analysen av insamlad data och resultat från experimenten har gjorts utefter författarens egna 
förkunskaper inom mediet. Efter två år som frilansande motion graphics designer, flertal 
produktioner och praktik på en av Sveriges största produktionsbolag anser författaren sig besitta 
den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för en rättmätig analys av insamlad data och 
resultat. Analysen har fokuserat framförallt på skillnaderna mellan resultaten med, och utan den 
specifika principen tillämpad. Bedömningen av resultatet har gjorts efter underhållningen och 
dynamiken i rörelsen. Även scenen och grafikens relevans till principen. 

3.4 Avgränsningar 

Eftersom begreppet ”motion graphics design” är så pass brett finns det alltid personliga åsikter 
om vad det betyder och inte betyder. Det finns tyvärr ingen riktig modern och universell 
definition av konstformen, vilket gör att författarens personliga åsikt kan skilja sig från andras. 
En så bred och universell definition som möjligt av görs av konstformen, men det finns ingen 
garanti att den stämmer överens med allas bild av mediet.  
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4. Resultat 

4.1 Experimentell studie 

Detta kapitel presenterar resultaten från den genomförda experimentella studien. Studien 
fokuserar på tillämpningen av principerna för traditionell animation på motion design. För att 
utvinna den informationen har en experimentell studie genomförts genom att applicera dessa 
principer till olika scenarion av motion design. En eller flera olika scener inom motion design 
har valts ut efter dess relevans till animationsprincipen och principen appliceras därefter på 
scenen. Resultatet/resultaten jämfördes sedan med scenen utan principen applicerad och 
presenterades inför en grupp på tre personer. Personerna som deltog i undersökningen visste 
inte vad experimenten berörde, utan bara att de skulle välja vilket resultat som de tyckte 
innehöll bäst animation. 
 Denna metod är väldigt simpel men nödvändig. Den extraherar principerna för 
traditionell animation och visar vilka tillfällen de kan användas och hur de kan tolkas inom 
motion design. Genom att jämföra resultaten visas även principernas innebörd inom mediet och 
visar möjliga skillnader mellan karaktärs-animation och motion design. Jämförelserna 
presenteras via en serie av bilder (eftersom filmklippen tyvärr inte går att visa i detta dokument) 
och kommer presenteras textform. Diskussion och reflektion sker i nästa kapitel. 

4.1.1 Squash and stretch 
I detta experiment applicerades principen på tre olika scenarion. Det första scenariot innehöll 
animerad text, det andra innehöll ett väldigt tydligt exempel av grafiska former, och det tredje 
använde sig av principen på ett diskret sätt med grafiska former. 
 I det första scenariot, den animerade texten, användes ”squash and stretch” i syftet av att 
ge den en organisk känsla. Principen användes när texten kastades upp, landade och studsade. 
Scenariot animerades även utan principen applicerad, då texten visar sig stel och detalj-lös. 
 Utav de tre personerna som deltog i undersökningen tyckte två av dem att resultatet med 
applicerad princip såg bäst ut. Den tredje personen såg ingen skillnad på dem. På bildserien 
nedan kan skillnaden på de olika resultaten observeras. 
 

 
Figur 01: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det andra scenariot demonstrerades ett tillfälle då grafiska former tydligt använder sig av 
principen. Klippet visar en boll som först rör sig bakåt, för att sedan kasta sig mot en vit sträng. 
Bollen trycker sig tillslut igenom strängen och fördelas i små bitar. I denna scen användes 
principen flitigt vid bollens rörelser och vid kollisionen mellan de olika formerna. I sekvensen 
utan principen blir det en väldigt händelselös och onaturlig animation.  
 I detta experiment var alla personer överens om att resultatet med principen tillämpad 
innehöll bäst animation. Bildserien på nästa sida visar resultatets skillnader. 
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Figur 02: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det tredje och sista scenariot demonstrerades ett tillfälle då animerade grafiska former 
använder sig diskret av principen för att tillföra mer detalj och dynamik till animationen. 
Klippet består av en animerad logotyp med många element i rörelse. Ett av elementen är en 
punkt som rör sig snabbt i en cirkulär bana. Punkten pressas ihop och tänjer ut sig pga. den 
centrifugala kraften och hastigheten i rörelsen. I sekvensen utan principen blir resultatet 
acceptabelt, tack vare andra element, men i jämförelse blir sekvensen detalj-lös. 
 Utav de tre personerna som deltog i undersökningen tyckte endast en av dem att 
resultatet med principen applicerad såg bättre ut. De andra två såg ingen skillnad. I bildserien 
nedan visas skillnaden mellan resultaten. 
 

 
Figur 03: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 

4.1.2 Anticipation 
Denna princip applicerades på två olika scenarion. Det första scenariot är en av sekvenserna 
som användes i det föregående experimentet, bollen och strängen. Det andra scenariot 
innehåller animerade grafiska former.  
 I det första scenariot utförs en rörelse innan bollen slängs mot strängen, vilket är en 
applicering av denna princip. Bollen gör en förberedande rörelse som ger publiken en föraning 
om vad som kommer hända. I detta fall ges ett exempel på den vanligaste sorten av 
”anticipation”, en rörelse i den motsatta riktningen gentemot den kommande handlingen. Utan 
principen börjar rörelsen från ursprungspositionen, vilket gör handlingen väldigt abrupt och 
onaturlig. De tre personerna som deltog i undersökningen var enade om att resultatet då 
principen tillämpades såg bäst ut. Alla tre tyckte även att det resultatet gav en föraning om vad 
som skulle hända. I bildserien nedan visas skillnaden mellan resultaten. 

 
Figur 04: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
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I det andra scenariot animeras två simpla grafiska former tillsammans. En sträng rör sig 
cirkulärt omkring en kvadrat, i nästan en sekund innan kvadraten roterar åt samma håll som 
strängen rörde sig. Istället för att skapa föraning genom en rörelse i den motsatta riktningen, 
indikerar vi att någonting kommer att hända med hjälp av den roterande strängen. Detta blir en 
översättning på hur principen kan användas inom motion design. Utan strängen blir även denna 
rörelse abrupt och oförberedd.  
 De tre deltagande personerna var enade om att resultatet med principen tillämpad gav en 
föraning om vad som skulle hända. En av dem tyckte dock att resultatet utan principen såg 
bättre ut. I bildserien på nedan visas skillnaden mellan resultaten. 
 

 
Figur 05: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 

4.1.3 Staging 
Denna princip har inte applicerats på några scenarion inom motion design. Detta beror på dess 
direkta koppling till karaktärs-animation, vilket gör den icke relevant till motion design. Försök 
av översättning av principen har gjorts, men kommer då ta över andra principer som finner sig 
mer relevanta för mediet. Mer av detta diskuteras i nästa kapitel. 

4.1.4 Straight Ahead Action and Pose to Pose 
Denna princip är även en av de som inte appliceras till motion design. Principens tidiga 
ursprung och direkta anpassning till traditionell animation gör den icke relevant till motion 
design. Detta beror framför allt på den tekniska framgången och datorernas förmåga att generera 
bildrutorna mellan nyckelbilderna (direktöversatt från ”keyframes”). Även detta diskuteras 
utförligare i nästa kapitel. 

4.1.5 Follow Through and Overlapping Action 
Denna princip applicerades däremot på tre olika scenarion. Första scenariot innehöll animerad 
text, andra scenariot var den tidigare använda scenen med bollen och strängen, och det tredje 
scenariot var animationen av logotypen som användes i experimentet av den första principen. 
 I det första scenariot som innehöll den animerade texten applicerades principen på 
samma sätt som i det första exemplet som använde text. Varje bokstav rör sig uppåt i Y-axeln, 
roterar lite och skalas upp. Principen appliceras på positions- och rotations-attributen, vilket 
resulterar i att texten rör sig i en liten avtagande våg innan den når sin slutpunkt. Detta får 
animationen att kännas mycket mer flytande och dynamisk. Utan principen tillämpad stannar 
texten väldigt abrupt och saknar detalj.  
 I detta fall var alla tre deltagande personer enade om att resultatet med principen 
tillämpad såg bäst ut och gav en naturligt avslutande rörelse. I bildserien på nästa sida visas 
skillnaden mellan resultaten. 
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Figur 06: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det andra scenariot användes det flitigt använda scenariot som innehåller bollen och strängen. I 
denna scen packas många små principer som gör stor skillnad, och denna princip är en av dem. 
När bollen väl lyckats trycka sig igenom, studsar strängen tillbaka och skakar i avtagande 
rörelse, likt en gummisnodd. Detta är resultatet av en ”follow through”-handling och gör 
animationen mycket mer naturlig än resultatet utan principen applicerad.  
 Utav de tre deltagande personerna tyckte två av dem att resultatet med principen 
tillämpad såg bäst ut och tillförde en naturligt avslutande rörelse. Den tredje tyckte resultatet 
utan principen såg bäst ut och hade ett naturligare avslut på rörelsen. I bildserien nedan visas 
skillnaden mellan resultaten.  
 

 
Figur 07: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det tredje scenariot som innehåller den tidigare använda animationen av logotypen 
applicerades en mer diskret version av principen. Appliceringen sker vid tre olika tillfällen i 
animationen. Vid animationen av texten, pricken och pil-huvudet. ”Follow through”-handlingen 
är väldigt liten och diskret, men gör stor skillnad vid jämförelsen av den rörliga bilden. Utan 
appliceringen rör sig elementen icke dynamiskt och ointressant.  
 I detta fall var alla tre personer eniga om att resultatet med tillämpad princip hade det 
mesta naturliga avslutet på rörelsen. Bara två av dem tyckte däremot att det resulterade i en 
bättre animation. I bildserien nedan visas skillnaden mellan resultaten.  
 

 
Figur 08: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
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4.1.6 Slow In and Slow out 
Denna princip applicerades på två olika scenarion som innehöll olika grafiska former och titlar. 
Det första scenariot var av liknande design och animation som den tidigare animationen av 
logotypen, och det andra scenariot var ett klipp från en animerad informations-video. Eftersom 
denna princip bygger på justeringen av hastigheten i animationen är den svår att demonstrera 
och jämföra på bild, men en jämförelse av graferna redovisas nedan. 
 I båda scenariona omvandlades alla nyckelbilder (direkt översatt från ”keyframe”) från 
lineär interpolation till mjuk interpolation. Lineär interpolation av nyckelbilderna innebär att 
hastigheten av rörelsen från en nyckelbild till en annan är konstant, hastigheten är med andra 
ord helt statisk och varken accelererar eller saktar ner. En mjuk interpolation är istället en 
applicering av ”slow in and slow out”-principen, eftersom hastigheten mellan nyckelbilderna 
varierar. Bilden nedan visar skillnaden mellan interpolationerna på grafen som styr hastigheten 
mellan nyckelbilderna. 
 

 
Figur 09: Till vänster: Lineär graf. Till höger: Mjuk graf 
 
En animation som är helt lineär framstår väldigt onaturlig och statisk. På exemplen nedan visas 
två bilder som är tagna vid exakt samma tidpunkt, med olika interpolationer mellan 
nyckelbilderna. I det första scenariot var alla eniga om att resultatet med tillämpad princip 
innehöll bättre animation. Men i det andra scenariot tyckte två av tre att resultatet innehöll bäst 
animation, medan den tredje inte såg någon skillnad. 
 

 
Figur 10: Till vänster: Lineär interpolation. Till höger: Mjuk interpolation. 
 

 
Figur 11: Till vänster: Lineär interpolation. Till höger: Mjuk interpolation. 
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4.1.7 Arcs 
Denna princip applicerades på två olika scenarion som innehöll olika sorter av grafiska former. 
Det första scenariot bestod av en simpel animation av två linjer och det andra är det 
återkommande scenariot som består av bollen och strängen. 
 I det första scenariot applicerades principen på en animation av två rörliga linjer.  
Kurvorna rör sig över skärmen i en flytande rörelse genom en kurvig form. Utan att tänka på 
principen i detta scenario får linjerna ett väldigt statiskt och otillfredsställande resultat. Det är ett 
simpelt exempel som tydligt visar vad principen innebär. I detta fall var alla tre eniga om att den 
tillämpade principen resulterade i en bättre animation. I bildserien nedan visas skillnaden mellan 
resultaten. 
 

 
Figur 12: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det andra scenariot använder sig bollens ”anticipation”-rörelse av ”arc”-principen. Istället för 
att bollen går från punkt till punkt mellan nyckelbilderna, rör den sig i en båge till sin slutpunkt. 
Detta är en applicering av principen och ger bollen mer dynamik och naturlighet i rörelsen. 
Även om den inte har någon led att rotera längs, tillför detta ett mer tillfredsställande resultat. 
Även i detta fall var alla tre eniga om att resultatet med tillämpad princip innehöll bäst 
animation. I bildserien nedan visas skillnaden mellan rörelse-banorna. 
 

 
Figur 13: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 

4.1.8 Secondary Action 
Denna princip applicerades på två scenarion, innehållande grafiska former och 3D-grafik. Det 
första scenariot bestod av ett animerat 3D-objekt och en del grafiska former och det andra 
scenariot bestod av logotyp-animationen som tidigare använts i experimenten. 
 I det första scenariot hoppar ett 3D-objekt upp, roterar och stannar till slut efter lite 
”follow through”-handlingar. Rörelserna är mjuka, snabba och sker synkroniserat med ett par 
grafiska former som fungerar som stödjande element. Dessa element fungerar i detta fall som 
”secondary actions”. De tillför detaljer i animationen och kompositionen, vilket blir viktigt, i en 
annars tom animation. De tre deltagarna var eniga om att den tillämpade principen resulterade i 
en bättre och mer detaljrik animation. I bildserien på nästa sida visas skillnaden mellan 
resultaten. 
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Figur 14: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
 
I det andra scenariot använder vi oss av samma logotyp-animation som i experiment nummer 
sex, men fokuserar nu på animationen av smileyn. Som en avslutande gest på logotypen 
animerades en blinkning av smileyn. Huvudhandlingen i denna animation är själva blinkningen, 
men för att ge mer detalj applicerades principen och gav huvudet på smileyn en liten rotation 
som synkroniserades med blinkningen. Även här var de tre personerna eniga om att animationen 
såg bättre ut och tillförde mer detalj med hjälp av principen. I bildserien nedan visas skillnaden 
mellan resultaten. 
 

 
Figur 15: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 

4.1.9 Timing 
Denna princip applicerades på två scenarion innehållande olika grafiska former. Det första 
scenariot bestod av en animerad boll föll och studsade mot ett golv och det andra är den tidigare 
använda scenen, bollen och strängen. 
 I det första scenariot används timing väldigt grundläggande men också väldigt tydligt. 
Ett fallande och studsande objekt kräver god timing för att få rörelsen naturlig utefter vår 
gravitation. Positionen hos bollens poser är placerade på precis samma avstånd, men tack vare 
manipulationen av hastighets-kurvorna, som visades i experiment nummer sex, uppnår vi en 
god timing. Även ”arcs”-principen tillämpas i dessa fall. I detta fall var alla tre eniga om att den 
applicerade principen resulterade i en bättre och mer realistisk animation. I bildserien nedan 
visas skillnaden mellan rörelse-banorna. 
 

 
Figur 16: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
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I det andra scenariot appliceras principen på strängens reaktion efter kollisionen från bollen. 
Idén bakom strängens material var att imitera en gummisnodds elasticitet. Här tillämpas 
”timing”-principen för att bestämma avståndet mellan vibrationerna i strängen efter kollisionen, 
samt att förtydliga bollens syfte med dess rörelse bakåt. För att uppnå en avtagande och naturlig 
vibration krävs en känsla av god timing. Även bollens naturlighet och dynamik i rörelserna 
kräver en känsla av god timing för att uppnå. Även här var alla eniga om att resultatet med 
tillämpad princip såg bättre och mer realistiskt ut. Eftersom skillnaden på rörelsen inte går att 
visas i en stillbild bifogas ingen bildserie. Videoklippet hittas däremot i kapitel åtta. 

4.1.10 Exaggeration 
Denna princip applicerades på ett scenario, innehållande animerad 3D-grafik samt grafiska 
former. Scenariot innehåller en kub som gör ett hopp, roterar, vrider sig och landar igen. Dess 
massa definieras med ”squash and stretch”-principen. Först animerades denna kub med realism i 
tanken. Drivkraften, gravitationen och massan hölls naturlig och vridningen på objektet hölls 
inom rimliga mått. När denna var färdig låtsades författaren att Walt Disney instruerade till att 
överdriva rörelserna mer, vilket utfördes. Vid jämförelsen av resultaten är principens innebörd 
tydlig. Rörelserna blir mer tillfredsställande och idén blir mer tydlig.  
 I detta fall var två av tre eniga om att den tillämpade principen resulterade i en bättre 
animation. Den tredje tyckte inte resultatet med principen tillämpad såg bättre ut. I bildserien 
nedan visas skillnaden mellan intensiteten av vridningen. 
 

 
Figur 17: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 

4.1.11 Solid Drawing 
Denna princip har inte heller applicerats på något scenario. Detta beror på dess direkta 
anpassning till traditionell handritad animation och förlorar därför dess relevans till motion 
design. Försök av översättning av principen har gjorts, men trampar då på linjer till andra 
principer. Detta diskuteras mer utförligt i nästa kapitel. 

4.1.12 Appeal 
Denna princip applicerades på ett scenario, innehållande animerad grafik. Scenariot består av ett 
grafiskt emblem som animeras fram med hjälp av flera olika grafiska element. Principen 
används genom att grafiken (eller kompositionen) i scenen går efter samtliga design-principer. 
Översättningen från en karaktärs karisma eller charm kan tolkas som en tillfredsställande design 
och lättläst text, i detta fall. Här var alla tre deltagande eniga om att den applicerade principen 
resulterade i en bättre design och balans i kompositionen. I bildserien på nästa sida visas 
skillnaden mellan resultaten 
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Figur 18: Till vänster: Icke applicerad princip. Till höger: Applicerad princip 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten som utvunnits från den teoretiska bakgrunden och den 
experimentella studien. Den teoretiska bakgrunden och den empiriska kunskapens resultat 
diskuteras och analyseras först och främst, i syftet av att förklara författarens beslut och analys 
av resultaten från den experimentella studien. Resultaten från undersökningen summeras även 
och diskuteras. Studiens fokus och mål; frågeställningen och undersökningen angående 
appliceringen av animationsprinciperna på motion design bemöts och analyseras även.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Motion design och karaktärs-animation 
Den teoretiska bakgrundens historiska inblick i både motion design och karaktärs-animation 
visade sig vara väldigt nyttig eftersom skillnaden mellan de två olika medierna förtydligades då. 
 Den historiska inblicken hos karaktärs-animationen visade dess grundläggande mål och 
syfte, som upptäcktes just av personerna på Disney Studios. Målet med konstformen var att 
skapa och bemästra illusionen av liv, och syftet var att kommunicera med publiken och 
underhålla dem på olika sätt. De två konstformerna har samma ursprung men särades tidigt på 
varandra och grenade ut i två olika former av rörlig bild. 
 Den tidiga bilden av just motion design visade sig vara väldigt abstrakt och komplex. 
Det var många konstnärer som animerade abstrakta former och såg sina verk som rörlig konst. 
Det är här motion design skiljer sig från karaktärs-animationen. Känslan av liv behöver inte 
uppnås i denna konst. Den håller sig ifrån de konkreta karaktärerna och använder sig av former, 
titlar och animationer för att kommunicera med den publik den riktar sig mot. Istället för att 
underhålla publiken, siktar motion design på att fånga publikens visuella uppmärksamhet via en 
tillfredsställande presentation av abstrakta rörliga former. Administratören för webb-sidan 
Motion Plus Design (som utbildar personer om just motion design), Kook Ewo, säger till 
exempel att karaktärer kan existera inom motion design, men de uttrycker sig inte [2]. 
 Ingen tydlig skillnad mellan konstformerna har tidigare presenterats, så därför blev 
denna information essentiell för den experimentella studien. Hur principerna skulle tillämpas på 
motion design grundades därför på denna information.  

5.1.2 Relevanta principer 
Principerna i detta kapitel ansågs vara relevanta till motion design utifrån den experimentella 
studiens resultat.  
 ”Squash and Stretch” ansågs vara den, i särklass, viktigaste principen för karaktärs-
animation. Detta har mycket att göra med dess syfte, att definiera massa. Men eftersom former i 
motion design inte behöver vara konkreta eller bestående av ett specifikt material, är inte 
”squash and stretch” lika viktig inom denna konstform. Strävandet efter en realistisk livsform är 
inte viktigast. Principen är däremot relevant, om den förhåller sig till den stilen eller känslan 
man vill avspegla. Som experimenten tydligt demonstrerar, syns det att principen gör stor 
skillnad där den är önskad. Personerna som deltog i undersökningen tyckte alla att principen 
fick animationen att se bättre ut, där de såg skillnad. En mer överdriven användning av 
principen hade möjligtvis tillfört en större skillnad och bättre resultat. 
 ”Anticipation” var också en viktig princip inom karaktärs-animation. Syftet var att 
skapa en föraning om vad som hända skall, så handlingar blir märkbara och inte abrupta. En 
anledning till att denna princip är så viktig beror på levande varelser muskelsystem, som 
tidigare beskrevs i den teoretiska bakgrunden. Levande muskler är ingenting som används inom 
motion design, men syftet att skapa förväntan och att göra rörelser märkbara kan vara väldigt 
viktigt. Jämförelserna av resultaten visar tydligt att anticipation gör skillnad och kan vara 
mycket användbart i vissa situationer. Det visades när alla deltagande personer tyckte att 
principen gav en föraning och vad som skulle hända, och var nästan enade om att det resulterade 
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i en bättre animation. Anledningen till detta är att alla har personliga smaker, och en av 
personerna tyckte principen gjorde sitt jobb, men gjorde inte animationen bättre.  
 ”Follow through and overlapping action” visar sig vara betydligt viktigare än de två 
föregående principerna. Vid observation av väl utförd motion design är det väldigt få som 
saknar denna princip. Majoriteten av alla rörelser känns abrupta och ofullständiga utan ”follow 
through”-rörelsen. Alla kategorier inom principen kan såklart inte tillämpas vid alla situationer, 
eftersom det kräver att objektet består av samma struktur eller samma antal lemmar som en 
människo-kropp. Men de alla kan appliceras vid olika tillfällen i syftet av att förbättra resultatet. 
De tidigare principerna gjorde stor skillnad, vid tillfällen då den önskade stilen tillät 
appliceringen av dem. Denna princip gör stor skillnad i nästan alla animerade scenarion. 
Resultaten från experimenten demonstrerar detta väl. I nästan alla experiment tyckte de 
deltagande personerna att appliceringen resulterade i en bättre animation och ett naturligare 
avslut på en rörelse. En person tyckte strängens ”follow through”-rörelser såg onaturliga och 
sämre ut, vilket kan bero på personens vision av materialet på strängen. 
 ”Slow in and slow out” visar sig vara en av de viktigare principerna inom motion 
design. Detta är en princip som inom traditionell animation, inte har lika stor innebörd. 
Överanvändning av detta blir istället något negativt. Medan det tillför dynamik och detalj till, i 
princip, varje scenario inom motion design som inte ska imitera någon gravitation. Utifrån 
författarens empiriska kunskap och analys är detta tydligt utifrån dennes tidigare arbete samt 
observation av väl utförd motion design. Experimenten demonstrerar detta väldigt tydligt vid 
jämförelse av resultaten. Applicering av endast en princip kunde göra en sådan skillnad. Alla 
deltagande personer utom en tyckte att appliceringen av principen resulterade i en bättre 
animation. Den tredje såg ingen skillnad på klippen, vilket skulle kunna åtgärdas med mer 
utförliga ”slow in” och ”outs”. Detta är dock inte helt nödvändigt eftersom 83,4 % av 
appliceringarna ledde till det bättre.  
 ”Arcs” visade sig vara relevant till animation inom motion design. Den visuella banan 
av rörelsen är lika viktig inom de två olika animations-medierna. Självklart kan denna princip 
användas när olika objekt roterar längs en fixerad axel eller liknande, men den bågformade 
banan är viktig i andra sammanhang också. En cirkulär rörelse-bana gör rörelserna mer 
naturliga och tar bort det digitala och mekaniska ur dem. Detta demonstreras tydligt genom 
experimenten som utfördes. Här var resultaten av undersökningen övervägande med alla 
deltagande eniga om att appliceringen resulterade i en bättre animation. Dessa resultat 
demonstrerar hur viktig den visuella banan kan vara för ögat.  
 ”Secondary Action” kan översättas till ”detaljer” inom motion design. Ett uttryck eller 
en rörelse behöver inte göras realistisk med hjälp av underordnade rörelser. Någonting som 
däremot kan läggas till, och som används i experimenten, är mer detaljer och sekundära element 
som tillför ett mer visuellt tillfredsställande resultat. Elementen eller rörelserna behöver inte 
resultera från någonting annat, men ska som principen beskriver, aldrig vara dominant gentemot 
den primära handlingen som genomförs. Experimentens resultat demonstrerar detta tydligt. 
Även här var alla deltagare i undersökningen enade om att appliceringen av principen gav ett 
bättre resultat och mer detaljer. 
 ”Timing” är en av de principerna som visar sig viktigast inom just motion design. 
Timingen i en rörelse definierar syftet bakom den, vilket gjorde principen så viktig i tidigare 
dagar. Istället för en lineär rörelsehastighet, kan man alltid applicera ”slow in and slow out” för 
att ge den dynamik och variation. Men det finns tillfällen då detta missgynnar rörelser inom 
motion design. Det krävs ett förstående bakom vad timingen i en rörelse indikerar, vilket 
appliceras på tillfällen då en boll studsar enligt de fysiska lagarna, och när en boll rör sig bakåt 
inför en avsats. Är timingen fel försvinner syftet och skapar förvirring. Detta demonstrerar 
experimenten tydligt. Här var alla personer eniga om att appliceringen av principen resulterade i 
en bättre animation och mer realistiska rörelser. Detta var förväntat eftersom experimenten 
visade väldigt tydliga exempel på fysiska rörelser som många av oss bevittnar varje dag. 
 ”Exaggeration” är en princip som har en stor betydelse i karaktärs-animation, och visar 
sig även ha en stor betydelse i motion design. Principens innebörd i de olika animations-
medierna är ungefär likvärdiga. Detta beror på att ursprunget av principen hade lite att göra med 
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personligheten eller känslan av liv i en karaktär, det var istället en karikatyr av verkligheten. 
Principen kan därför utövas på motion design med väldigt framgångsrika resultat. En essentiell 
del i animation är att ta ett steg tillbaka, vila dina ögon och hjärna på någonting annat och 
observera ditt arbete igen, så ser du det med nya ögon. Genom att överdriva de befintliga 
rörelserna och ta dem till nya extremer, finns det en stor sannolikhet att nästa resultat är mer 
tillfredsställande. Detta visar experimentet väldigt tydligt. Resultatet från undersökningen var 
väldigt intressant eftersom endast två av de tre deltagande var eniga om att appliceringen 
resulterade i en bättre animation. De tyckte även att det resulterade i ett mer realistiskt resultat. 
Den tredje tyckte det resulterade i en sämre animation och overkligare rörelser. Överdrivna 
rörelser ska vara orealistiska, vilket den här personen då möjligtvis tänkt på och lagt märke till.  
 ”Appeal” är förmodligen den viktigaste principen för motion design. I karaktärs-
animation kopplas detta till karaktärens karisma och charm, men detta kan lätt översättas till 
motion design. Designen och iscensättningen inom motion design är de mest essentiella 
faktorerna inom konstformen. Idén ska vara tydligt presenterad och designen ska vara behaglig 
att observera. En bra utförd animation som är dåligt designad och komponerad är värdelös. En 
bra design och komposition kan för det mesta fungera med väldigt simpla animationer. För att 
uppnå detta kan man följa designprinciperna. Principerna utgår ifrån enhetligheten i designen, 
balansen i bilden, elementens hierarki och var betoningen ska ligga hos designen. Detta 
demonstrerar experimentet. Resultatet från undersökningen visade även att alla tre deltagande 
personer var eniga om att appliceringen av principen resulterade i ett mer visuellt 
tillfredsställande resultat, samt en mer balanserad design. Detta var ett väldigt tydligt exempel 
som gjorde det enkelt för deltagarna att urskilja resultaten.  
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5.1.3 Icke relevanta principer 
Principerna i detta kapitel ansågs inte vara relevanta till motion design utifrån den 
experimentella studiens resultat. 
 Principen ”staging” togs fram i syftet att kommunicera en idé så tydligt som möjligt. 
Även att presentera en karaktärs avsikt med dennes siluett i åtanke. Just att kommunicera en 
personlighet eller uttryck är icke relevant inom motion design, men att tydliggöra en idé är 
däremot det. Detta faller dock mer under principen ”appeal” och på sättet scenen är komponerad 
och designad. ”Staging” kan tänkas vara relevant, men tolkningen och tillämpningen av 
principen likställer sig då med ”appeal”-principen. Det är då enklare om en del från ”staging” 
integreras med ”appeal”-principen istället. Därför ansågs principen icke relevant inom motion 
design. 
 ”Straight ahead action and pose to pose” var en princip som togs fram utefter sättet 
man animerade förr i tiden. Dessa två sätt att animera används inte inom motion design. Mycket 
beror på den tekniska utvecklingen av digitala verktyg som tillåter datorerna att generera 
rörelser mellan extremerna. ”Pose to pose” används fortfarande inom digital karaktärs-
animation, vilket är väldigt nödvändigt. Men att använda sig av denna princip inom motion 
design är ett slöseri på tid, eftersom rörelserna knappast behöver gå igenom så pass många lager 
av detaljer och planering. Animationen som genomgås i motion design är en digitalt förenklad 
hybrid av de båda. Man animerar från början till slut med vissa specifika nyckel-poser. Vilket i 
dagens läge kan kallas ”vanlig dator-animation”. 
 ”Solid drawing” var principen som var allra minst relevant till motion design. Känslan 
för djup och balans i en teckning är alltid bra att ha, men för att uppnå det kan designprinciperna 
följas istället. Att kunna teckna för hand är inte heller någonting som är nödvändigt, eftersom 
motion design är väldigt digitalt inriktat. Det mesta kan åstadkommas med olika sorters kurvor 
och modifierad grafik. Här var även översättningen av ”appeal” mer relevant och tog över. 
Därför ansågs denna princip icke relevant till motion design. 
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6. Slutsats 

Som författare anser jag personligen att studiens huvudsakliga frågeställning har besvarats. Det 
är påvisat att de grundläggande principerna för traditionell animation kan tillämpas på motion 
design. En del anpassning utfördes för att få principerna att hitta sin plats inom just motion 
design, och nio stycken utav tolv visade sig väldigt användbara. Även om jag själv tyckte att 
min kunskap var tillräcklig som analys av experimenten, var ändå frågeformuläret väldigt 
användbart. Som animatör kan man väldigt lätt snöa in sig på sitt eget arbete, vilket gör ett par 
fräscha ögon väldigt nyttiga. Personligen uppmärksammades jag av att skillnaden mellan vissa 
rörelser icke var noterbara för flera personer som inte jobbat med animationen under en längre 
tid. Detta kan tyda på att dessa rörelser bör överdrivas och förtydligas, vilket kan vara svårt att 
se som animatör efter att vara arbetsskadad på ett projekt. Utöver all kunskap bakom 
animationsprinciperna var detta någonting väldigt nyttigt att lära sig. 
 Det slutgiltiga resultatet från studien var i närheten av mina förväntningar. Jag hade en 
aning om vilka principer som skulle kunna vara onödiga, men ingen riktig anledning varför. 
Därför var det väldigt nyttigt att lära sig ursprunget hos alla principer och dess grundläggande 
syfte. Någonting som förvånade mig var hur viktig skillnaden mellan karaktärs-animation och 
motion design var. Detta var även någonting som inte hade uppdagats för mig tidigare, men tack 
vare den historiska forskningen i hur de olika animations-medierna splittrades förtydligades 
skillnaderna mellan dem. Med hjälp av de tydliga skillnaderna kunde jag lätt urskilja vilka 
principer som var relevanta och vilka som inte var det. Alla principer kan antagligen inte 
appliceras i alla scenarion, men att vara medveten om dess syften och att de finns där som 
riktlinjer kommer alltid vara oerhört viktigt.   
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8. Bilaga 1 

Figur 01 med princip: http://youtu.be/eCaVfysMzSI 
Figur 01 utan princip: http://youtu.be/tLJTX51fNRI 
 
Figur 02 med princip: http://youtu.be/ybSDuOt96TM 
Figur 02 utan princip: http://youtu.be/CldrtI81OC0 
 
Figur 03 med princip: http://youtu.be/i-YRKVjsdGY 
Figur 03 utan princip: http://youtu.be/ZM5dvDuEt_U 
 
Figur 04 med princip: http://youtu.be/ybSDuOt96TM 
Figur 04 utan princip: http://youtu.be/aOZlJItaRZI 
 
Figur 05 med princip: http://youtu.be/Trnm5M1K4SA 
Figur 05 utan princip: http://youtu.be/ttDI8zvI8wQ 
 
Figur 06 med princip: http://youtu.be/XN26gDRYuN4 
Figur 06 utan princip: http://youtu.be/nQY98e0fV6w 
 
Figur 07 med princip: http://youtu.be/ybSDuOt96TM 
Figur 07 utan princip: http://youtu.be/dmdXZpnep7U 
 
Figur 08 med princip: http://youtu.be/i-YRKVjsdGY 
Figur 08 utan princip: http://youtu.be/qBu94qtA7VY 
 
Figur 10 med princip: http://youtu.be/pdJWJ2EI9AQ 
Figur 10 utan princip: http://youtu.be/zsiFi2sxIq0 
 
Figur 11 med princip: http://youtu.be/NmE3C0UfaYg 
Figur 11 utan princip: http://youtu.be/Q3b55QS5wnE 
 
Figur 12 med princip: http://youtu.be/Uj-xrKZsOqs 
Figur 12 utan princip: http://youtu.be/0_8TN8nelH8 
 
Figur 13 med princip: http://youtu.be/ybSDuOt96TM 
Figur 13 utan princip: http://youtu.be/-XpbGV2JZmo 
 
Figur 14 med princip: http://youtu.be/sOVLLCHsH7E 
Figur 14 utan princip: http://youtu.be/4Gey9NQ1iLM 
 
Figur 15 med princip: http://youtu.be/pdJWJ2EI9AQ 
Figur 15 utan princip: http://youtu.be/i-jvC7t60kc 
 
Figur 16 med princip: http://youtu.be/HaEftruJPNg 
Figur 16 utan princip: http://youtu.be/S1MmVHbKBJE 
 
Timing med princip:  http://youtu.be/ybSDuOt96TM 
Timing utan princip:  http://youtu.be/5f81YmqxROQ 
 
Figur 17 med princip: http://youtu.be/ZiLPhvvi_80 
Figur 17 utan princip: http://youtu.be/19tW5LGgFoA 
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Figur 18 med princip: http://youtu.be/1MJSPyBFLbQ 
Figur 18 utan princip: http://youtu.be/BOwnwa8CKbI 


