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Locomotion in a golden ratio 
Author: John Danielsson 

In aspiration to achieve naturalistic character animation, some difficulty does show up, 

both in 3D-CGI, 2D-CGI as in traditional handmade animation. The reason why 

difficulty appears in the task of achieving naturalism is for instance because of the 

simulated natural laws in the digital world which cannot affect the characters cinematic 

movement. The result of illustrating the natural law manually by hand can affect the 

illusion of the movement as not naturalistic or inconsistent, which can result in that the 

spatial adaptation to space is not perceived as naturalistic. It is most often up to the 

animator to make a believable illusion of the natural laws. This study examines a deeper 

understanding of the human way to behave and to adapt to the physical reality and 

through that, apply this movement on character animation. The purpose of a deeper 

understanding of movement's phenomena is to find a clearer method dedicated to 

naturalistic movement that can be adapted to all forms of character animation, 

regardless of the character anatomy. 

 

Unfortunately, it would not be possible to study all aspects of the physically adaptive 

behaviors as to the size of the topic. This study will therefore orbit the human 

locomotion, also known as walking. Focus will therefore be on the bottom part of the 

body, from the pelvis down to the ankles. There are scientists that do argue about a 

connection between the golden ratio and the human locomotion. This study is an 

attempt to apply the golden ratio on 3D-characters. This study has been devoted to a 

different approach in the character animation, where its starting point will be 

mathematical equations. For this study, it has meant an application of the golden section 

in a temporary form, that is in motion. The result is therefore a mathematically based 

method dedicated to imitating naturalistic movement in terms of time, that is to say 

human locomotion. The method has been proved to be useful even in the imitation of 

characters movements that do not possess human proportions. 
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Lokomotion i ett gyllene snitt 
Författare: John Danielsson 

I en strävan efter naturalistisk karaktäranimation uppstår vissa hinder på vägen i 3D-

CGI som 2D-CGI animation. Svårigheter i att uppnå naturalism beror bland annat på att 

det inte finns några simulerade naturlagar i den digitala världen som kan påverka 

karaktärens kinematiska rörelser. Resultatet av att behöva illustrera naturlagar och 

liknande externa påverkningar manuellt för hand kan orsaka en rumslig känsla om 

onaturlighet eller inkonsekvens. Vilket kan resultera i att den rumsliga anpassningen till 

rummet inte upplevs som naturalistisk. Ofta är det upp till animatören att skapa en 

trovärdig illusion om naturlagarna. Målet med denna studie är att utforska och ge 

animatören en djupare förståelse för människans sätt att förhålla och anpassa sig till den 

fysiska verkligheten. Syftet med en djupare förståelse för rörelsers företeelser är att 

finna en tydligare metod dedikerad åt naturalistisk rörelse som går att anpassa för alla 

former av karaktärsanimation, oberoende av karaktärens anatomi. 

 

Tyvärr skulle det inte vara möjligt att täcka alla aspekter av det fysiskt adaptiva beteendet på 

grund av ämnets storlek. Denna studie har därför avgränsats till mänsklig lokomotion, även 

känt som vandring. Fokus riktas därför mot bäckenet och knäleden ner till anklarna. Det finns 

forskning som argumenterar för en koppling mellan det gyllene snittet och mänskliga rörelser. 

Denna studie är ett försök att tillämpa lokomotion uträknat ifrån gyllene snittet på en digital 

tredimensionell karaktär. Denna studie har ägnats ett annorlunda angreppsätt i 

karaktärsanimationen där dess utgångspunkt består av matematiska ekvationer. Det har för 

studien inneburit ett applicerande av gyllene snittet i en temporär form, det vill säga i rörelse. 

Resultatet är därför en matematiskt baserad metod dedikerad för att efterlikna naturalistisk 
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rörelse i form av gång, alltså mänsklig lokomotion. Metoden har visat sig användbar även vid 

efterliknandet av karaktärers rörelser som inte besitter mänskliga proportioner.  
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Inledning 

Förflyttning är ett resultat av kroppens inre krafter, en anpassning mot alla de yttre 

krafterna som påverkar den. Allt levande som besitter en förmåga om förflyttning går 

igenom en sådan process att på något vis förflytta sin egen massa. Denna anpassning 

bygger på funktion i en uttryckslös företeelse och skulle kunna definieras som 

kinematisk rörelse. 

 

Kärnan i problemet som denna studie behandlar är att dynamiska anpassningar till yttre 

krafter inte har någon konkret modell dedikerad åt karaktärsanimation som fungerar mot 

anatomiskt varierade proportioner. En ny metod som behandlar denna dynamiska 

anpassning och förflyttning i karaktärsanimationen skulle ge animatören nya 

möjligheter, såsom exempelvis att ge karaktären en högre grad av naturalism och 

därmed en högre relateringsbarhet hos betraktaren.  

 

Denna studie är en kortare introduktion till vad karaktärsanimation är samt varför och 

hur den bör kunna kompletteras med kinematiska naturalistiska rörelser. Hypotesen för 

denna studie bygger på att det finns ett samband mellan kinematisk rörelse och gyllene 

snittet. Det är ett nytt angreppsätt på rörelse som är aktuell idag eftersom det på senare 

tid gjorts undersökningar och skrivits en del om detta. Av den orsaken finns även en 

mer ingående analys där aktuella metoder och befintlig forskning vägs mot studien som 

gjorts i detta arbete. Det innebär alltså att studiens inspelade videomaterial vägs mot 

tidigare forskning och teorier. 

 

Användningsområdet i studien berör endast rörelse från höfterna och nedåt då det vore 

omöjligt att täcka upp för varje aspekt av rörelse inom ramen av en c-uppsats. Med 

hänsyn till hur brett och omfattande ämnet är i förhållande till hur lite tid som finns var 

en studie i större utsträckning inte möjlig. På grund av de nämnda omständigheterna är 

arbetet avgränsat runt det grundläggande rörelsemönstret definierat som gång/vandring. 

I denna text definieras aktiviteten vandring som lokomotion. Förflyttningsförmågan 
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specifikt hos människor kommer att vara utgångspunkten, efter bearbetning kommer 

denna data gå att applicera oberoende på karaktärens anatomi. Den primära 

lokomotionen hos människan berör benens och höfternas rotationsfunktioner, en 

förflyttning vilket är ett resultat av kroppens inre krafter. Resultatet av yttre 

påverkningar såsom exempelvis knuffar eller vindar är avsedda att vara exkluderade i 

denna studie om lokomotion. Resultatet av studien har visat sig vara effektiv i 

efterskapandet av naturalistisk rörelse som ska efterlikna lokomotion. För enkelhetens 

skull har forskningen i sin tur strukturerats upp i tre delar:  

 

Del 1. Introduktion: Denna del behandlar problemformuleringen samt lokomotionens 

företeelse. Dessutom finns en sammanfattande analys av vad som redan forskats om 

inom detta område. Relaterade och aktuella metoder har bitvis använts i arbetet, vilket 

tas upp mot avslutningen av Del 1. Hur de används bedöms utifrån metodernas 

uppskattade relevans mot naturalism. Fokus ligger på sambandet mellan lokomotion och 

gyllene snittet. Slutligen landar den sammanfattade analysen i hypotesen. Hypotesen är 

slutet på del 1 och arbetet går vidare till den praktiska observationen i Del 2.  

 

Del 2. Analys: Här behandlas själva observationsstudien och metodutvecklingen, vidare 

analyseras detta mot utgångspunkten ur Del 1. Under Del 2 framgår även 

avgränsningar, metod och verktyg samt analysprocessen av arbetet. I relation till de 

metoder och verktyg som analyseras har även ett urval ur olika moment från metoderna 

gjorts. Dessa moment användas i försök att återskapa naturalistisk lokomotion. Denna 

del avslutas med ett första utkast till ett rörelseschema baserat på de primära lederna 

som möjliggör lokomotion, vilket berör bäckenbenet, knälederna samt fotlederna. 

 

Del 3. Resultat: Den sammanfattande delen och diskussionen i uppsatsen, denna del 

reflekterar över resultatet och tar därför inte upp något nytt. 
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Problemformulering 
 

Karaktärsanimation har historiskt haft sitt fokus på överdrivna och ibland karikerade 

uttryck för mänskliga egenskaper för att rikta uppmärksamheten mot detaljer i gester, 

mimik, beteende, reaktioner och en lång rad andra uttryck av mänskliga känslor och 

drag1. Den del av karaktärsanimation som jobbar med det sceniska och pannatomiska 

uttrycket är redan väl genomarbetat, det finns många tekniker som ger goda 

förutsättningar för animatören i skapandet av uttryck. Vad karaktärsanimation historiskt 

inte haft lika stort inslag av är naturalistiska rörelser, alltså rörelser som naturalistiskt 

ska försöka spegla attribut av den värld som vi upplever oss befinna oss i. Arbetet 

studerar just det området som karaktärsanimation inte fått lika stora inslag av, 

naturalistisk rörelse, det vill säga rörelse utan pantomimiska överdrifter.  

 

Konst, estetik och design är beroende av människans sinnen; syn, hörsel, känsel etc. 

Dessa sinnen tolkar världen och ger varje individ en uppfattning om hur vissa saker ska 

te sig (Lindgren & Nordström, 2013). En konstant tyngdlag är ett exempel på något som 

vi tar för givet, det skulle skapa förvirring ifall tyngdlagen inte ter sig som vi är vana 

vid. Ett exempel på när tyngdlagen kan te sig felaktigt eller inkonsekvent är i digitala 

visualiseringsprogram som används för att framställa rörlig bild. Det beror på att dessa 

program sannolikt saknar egenskaper för att ge en extern påverkan på karaktärens 

kinematiska rörelser.  

 

Inom forskning tillhör kinematisk rörelse till något som heter spatial temporär dynamik 

och inom ett biologiskt perspektiv bygger den på livsformens anpassning till de 

grundläggande naturlagarna, som i exempelvis tyngdlagen. Denna dynamik är så pass 

komplex att det skulle bli svårt att direkt föra över till filmisk karaktärsanimation. Den 

närmst konkreta metod som på en användarvänlig nivå behandlar spatial temporär 

                                                                                                                                                         
 
1 Ajanovic, Midhat. Lärare, Högskolan Väst, Institution för ekonomi och IT. 
midhat.ajanovic@hv.se, föreläsning, 2016. Karaktärsanimation. 

mailto:midhat.ajanovic@hv.se
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dynamik inom karaktärsanimation är motion capture. Där en med hjälp av speciell 

utrustning spelar in faktiska människor från verkligheten, utrustningen samlar in data 

som sedan appliceras på karaktärer i den digitala världen. Motion capture är inte helt 

optimal då det skapar problematik vid applicering av icke-anatomiskt korrekta 

karaktärer. 

 

Det har i den digitala 3D-världen tillkommit dynamiska simuleringar som bland annat 

kan åtgärda problematiken i att efterlikna naturalistiskt vatten, tyg, hår med mera. Det 

innebär att sekundära rörelser går att applicera på karaktärer, såsom exempelvis 

dynamiskt hår- eller klädsimuleringar. För karaktärsanimationens primära rörelser krävs 

ofta stor kontroll över varje individuell kroppsdel, vilket innebär att karaktäranimation 

idag inte kan uppnås med hjälp av dynamiska simuleringsverktyg då det är den 

kinematiska rörelsen som dominerar (Shapiro & Sung-hee, 2011) 

 

Det finns en metod utvecklad av en forskare vid namn Matt Drummond, hans teorier 

bygger på ett samband mellan kinematisk rörelse och gyllene snittet. Denna uppsats 

belägger bland annat några av hans teorier och utvecklas i praktiska utföranden för att 

uppnå det ramverk för naturalistiska kinematisk rörelse som författaren vill uppnå.  

Syfte 

Karaktärsanimation är en komplex process eftersom att karaktärens rörelser ska påverkas av 

både externa och interna faktorer, de faktorerna i sin tur påverkar hur karaktären förhåller sig 

till sin fiktiva verklighet (Roberts, 2011 s.276). Det är animatörens uppgift att illustrera ett 

kroppspråkligt uttryck hos karaktären i respons till dessa påverkande faktorer. När det 

kommer till att efterlikna naturalistiska rörelser i en digitaliserad värld ökar komplexiteten. 

Det beror på att de externa faktorerna som ska påverka rollfiguren bör influera på ett 

naturalistiskt och trovärdigt sätt.  

Historiskt sett har karaktärsanimation handlat om pantomimiska och överdrivna uttryck, det 

har resulterat i att metoder för att skapa dessa sceniska uttryck utvecklats och normifierats. 
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Många av de metoder och verktyg som är dedikerade till dessa uttryck är alltså väl utforskade 

och utvecklade, så som exempelvis Disneys animationsprinciper.  

Målet med vad denna studie är att belysa en annan kategori till karaktärsanimationsprocessen 

som inte grundas i pantomimiska och överdrivna uttryck. Étienne-Jules Marey skulle 

förmodligen belysa denna underkategori som omätlig rörelse, det vill säga rörelser som vi 

inte ser, eller åtminstone inte hinner analysera. Antingen går rörelsen för fort eller så är 

förändringen för liten att registrera för våra ögon (Manning, E. s.83). De omätliga rörelserna 

är en del av vår naturalistiska verklighet och gör det alltså svårt att efterlikna i en miljö som 

inte besitter naturalistiska grundlagar, exempel på en sådan miljö idag är just digitala 3D-

program.  

 

En grundpelare för att uppleva något eller någon som levande är rörelse. I den fiktiva 

världen kan allt ses hos betraktaren som fullt levande så länge animationerna, alltså 

rörelserna, bygger trovärdighet för det. Ett komplimenterande videoexempel av 

animatören Jan Svankmajer har bifogats i syfte att illustrera hur viktigt rörelse kan vara 

för att uppfatta döda ting som levande, ur kortfilmen Discurso apasionado2. I videon 

kan en konstatera att karaktärernas kroppsliga uppbyggnad består av någon form av 

lera, ett dött material. Karaktärerna skapar ett barn till den fiktiva världen som helt 

saknar ansiktsdrag eller mänskliga attribut, trots det kan en betraktare uppfatta liv i den 

lilla klumpen av lera. Till stor del på grund av lerans rörelser.  

 

Författaren anser att metoder som behandlar karaktärens uttryck i relation till metoder 

som behandlar karaktärens fysionomiska funktionella anpassning till rummet är två 

separata kategorier av karaktärsanimationen. Enligt författaren skulle dessa två 

kategorier behöva indelas i två separata moment i animationsprocessen. Funktionen 

med en metod dedikerad enbart åt dynamisk karaktärsanimation är att ge animatören 

utrymme att skapa en naturalistisk utgångspunkt till rörelsers företeelser, för att genom 

det, komplettera den befintliga och uttrycksfulla karaktärsanimationen. Denna studie är 

                                                                                                                                                         
 
2 Svankmajer, Jan. (1988). [Video online] passionate discourse dimentions of dialoge.jan svankmajer. 

Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=9czFmyDuRPI [Hämtad 27/8-2018] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9czFmyDuRPI
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i syfte att utveckla en metod som ska ge animatören möjlighet att förstärka 

trovärdigheten i rörelse med en utgångspunkt inspirerad ur den dynamiska verkligheten. 

 

Det unika kring denna metod är att dess utgångspunkt är gyllene snittet. Metoden är 

önskad att vara iterativ nog att kunna appliceras oavsett vilka anatomiska preferenser en 

karaktär som kan gå kan tänkas ha. Förhoppningsvis ska modellen också bidra till en 

djupare förståelse om kinematisk rörelse.  
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Del 1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Genom tiderna har olika metoder tagits fram för att behandla och åtgärda problematik i 

skapandet av karaktärsanimation. För att kunna definiera ett funktionellt angreppsätt 

mot naturalistisk rörelse krävs en överblick i hur karaktärsanimation behandlas idag. 

Därför har ett urval gjorts bland de mest relevanta och välanvända metoderna som 

används för karaktärsanimation samt forskning inom kinematik idag. Vad som ska 

belysas är deras användningsområde och väga deras styrkor och svagheter mot 

varandra. 

1.1.2 Disneys Animationsprinciper 

En väl använd metod inom karaktärsanimation som utvecklades av Disneystudion 

under 1930-talet är Disneys tolv animationsprinciper. Dessa principer blev 

använda i stor utsträckning av bland annat Warner Bros studio och i stor 

utsträckning används dom i branschen än idag (Disney. 2016).  

 

Principernas samverkan satte grunden till att behandla uttrycksfull animation. 

Denna typ av animation fungerade som ett ramverk för ett icke-verbalt 

tillvägagångssätt i att förmedla känslor, mening och koppling till materiella 

omständigheter i en dramatisk presentation3. Denna teknik lade grund för vad 

karaktärsanimation är idag. Principerna åtgärdar i bred utsträckning uttrycksfull 

                                                                                                                                                         
 
3 Ajanovic, Midhat. Lärare, Högskolan Väst, Institution för ekonomi och IT. 
midhat.ajanovic@hv.se, föreläsning, 2016. Karaktärsanimation. 

mailto:midhat.ajanovic@hv.se
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karaktärsanimation och behandlar alltså allt från känsla för tyngd och volym, 

kroppsspråk, uttryck, animationstekniker, rörelse i form av aktiv samt sekundär 

form (Disney. 2016). 

1.1.3 Motion Capture 

Motion capture är ett resultat av de många metoder som finns i syfte att spegla rörelser 

från den fysiska verkligheten. Motion capture används idag med hjälp av tracking, det 

innebär att en fysisk skådespelare har olika typer av markörer över kroppen som en 

dator lokaliserar och applicerar på en 3D-modell. Efter en sådan applicering kommer 

modellen förhoppningsvis att röra sig i ett naturtroget mönster eftersom rörelsen är 

tagen direkt ur verkligheten.  

 

Motion capture är bundet till verklighetens anatomiska begränsningar. Det innebär att 

tekniken är anpassad att fungera till digitala karaktärer som besitter samma anatomi som 

skådespelaren. Ska exempelvis en digital hund animeras skulle en hund som 

skådespelare fungera bättre än en människa som skådespelare. I filmer med höga 

budgetar är det inte ovanligt att motion capture används på karaktärer som anatomiskt 

inte finns på riktigt. Ett komplimenterande videoexempel är bifogat ur Filmen Hobbit 

för att illustrera hur en sådan motion capture-inspelning kan se ut4. Den bifogade videon 

visar hur det gick till när de spelade in rörelserna till draken från filmen Hobbit, detta är 

ett dyrt och tidskrävande tillvägagångssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
4 Benedict Cumberbatch. 2016. Behind-the-Scenes of The Hobbit: Desolation of Smaug Digital. Länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=sXN9IHrnVVU&t=2s&frags=pl%2Cwn [Hämtad 6/9-2018] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXN9IHrnVVU&t=2s&frags=pl%2Cwn
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1.1.4 Rotoskop 
 

En tidig föregångare till tekniken bakom motion capture kallas rotoskoping och bygger 

på att animatören animerar för hand med ett videomaterial som referens. Denna teknik, 

liksom motion capture, innebär att en fysisk videoinspelning äger rum. Blickar en 

tillbaka till denna föregångare finns flera observationer att ta inspiration utav.  

inspelningen blir referensmaterialet till animationen. Étienne-Jules Marey, 1830-1904, 

ägnade sitt liv åt att utveckla maskiner/verktyg i syfte att mäta det ”omätliga” 

(Manning, E. s.83). Det omätliga syftar till rörelser vi inte ser eller som vi inte hinner 

analysera. Antingen går rörelsen för fort eller så är förändringen för liten och därför svår 

att registrera för det mänskliga ögat. Marey påstod att det finns två hinder för 

vetenskapen, den första är människans sinnen, dess ”defekta” förmåga att uppfatta 

sanningen samt hinder att översätta det en funnit till något begripligt som andra förstår, 

syftet med vetenskap ska vara att övervinna dessa hinder (Manning, E. s.85). 

 

Figur 1 är ett av de första exemplen på rotoskoping. Detta arbete är framtaget 1883, där 

Marey bild för bild ritat efter när en soldat marscherat förbi kameran i profil (Yang, Y. 

2014).  

 

 
(Figur 1) 
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1.1.5 Laban Movement Analysis (LMA)  

Dansteoretikern och koreografen Rudolf Laban studerade dynamisk användning 

av kroppen i ett givet rum. Enligt Leslie Bishko utvecklade han grunden för 

dagens moderna dans, Bishko tog i sin tur Labans teorier och applicerade dem på 

animation (Bishko, L. 2008). Tänket bakom LMA handlar om mänsklig aktivitet 

och beror på kontext, scenario och miljö. Denna aktivitet delas in i tre nivåer av 

komplexitet, författaren Saggese beskriver mänsklig aktivitet i tre olika typer av 

nivåer:  

 

1 LLF (Low Level Features) - extraktion – det vill säga frekvensbaserade och 

rumsliga funktioner, med andra ord, väldigt grundläggande funktioner. 

 

2 LMA- bedömning – det vill säga drivkraft och formbaserad aktivitet, en mer 

avancerad nivå av funktioner som bygger på bedömningar, känslor och 

formsliga begränsningar.  

 

3 Mänsklig rörelseuppskattning - en sammanslagning av ovanstående två 

punkter som utger en faktisk komplett rörelse 

 

(Saggese, A. 2018) (Roudposhti Khoshhal, K. m.fl. 2017) 

 

LMA delas in i fyra kategorier: body, effort, shape och space (Bess). Body och 

space är kinetiska och definierar den fysiska rörelsen. Body kan exempelvis vara 

kroppsspråk, gester eller balans. Space definierar plats och utrymme någon har 

runt omkring sig. Shape är icke-kinetisk och baseras på exempelvis kroppens inre 

uppbyggnad, egenskaper som influerar externa aktiviteter. Underkategorin effort 

syftar till hur kroppen förhåller sig till rummet/space. Exempelvis i aktiviteten 

lokomotion, där effort är de inre intentionerna som påverkar body att börja 
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vandra. Som en kan se är LMA bundet till en rad olika andra faktorer som inte 

bara grundas i naturalistiskt, utan ska också ge ett kroppsligt uttryck till 

rörelserna. 

 

1.1.6 Spatiotemporal dynamics 

 

 

Spatiotemporal dynamics är ett begrepp som relaterar till, eller existerar i både tid 

och rum. Detta begrepp är relevant eftersom temporär rörelse i form av 

lokomotion berörs och studeras i detta arbete.   

 

I forskningen behandlas lokomotion generellt sett ur ett mekaniskt och 

funktionellt perspektiv. Spatial temporär dynamik i lokomotion bygger på 

framdrivning, stabilitet, kinematik, koordination och mekaniskt energiutbyte 

(Yuri, 2004). Det finns många angreppsätt att förklara mekanismen bakom den 

mänskliga lokomotionen. Ett av dessa angreppsätt kallas för inverted pendlum 

model och ger en förståelse för den grundläggande mekanismen bakom 

människans lokomotion. Denna modell bygger på att kroppens 

centrum/tyngdpunkt vältrar över det stödjande benet i en ”båge”. Denna båge har 

fått bemärkelsen Ballistic Walking och är benämningen på det fall som inträffar så 

att det andra benet kan lyftas och svingas fram framför det stödjande benet igen. 

Metoden berör enbart de tvåfotade livsformer som besitter egenskaper om höft, 

knä och fotleder. En lyckad förflyttning innebär att livsformens fall tas emot och 

stödjs mot foten som flyttats fram utan att organismen tappar balansen (Moon & 

Bae 2016).  
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(Figur 2 Ballistic Walking) 

 

Metoden används främst inom vetenskapen och riktar in sig på gångoptimering. 

Ett vanligt scenario är att räkna på algoritmer för gångoptimeringen hos robotar. 

Vi strävar inte efter ett algoritmiskt optimerat rörelsemönster likt denna, vi söker 

en så naturell vandring som möjligt, en balans i lokomotion som beskrivs som the 

golden gait (Losa, Morone & Paolucci. 2017). The golden gait beskrivs som en 

optimering mellan hastighet och energiförbrukning. Denna optimering är inte 

vetenskapligt framforskad utan kommer utav en biologisk anpassning som baseras 

på gyllene snittet (Losa, Morone & Paolucci. 2017). 

1.1.7 Intertia Method 

Matt Drummond är en av få som försökt applicera gyllene snittet på rörelse i ett 

praktiskt exempel. Drummond har utvecklat en egen metod för att applicera gyllene 

snittet på som han beskriver det, temporär rörelse. Han kallar metoden Intertia Method 

och baseras på att allt levande konstant kämpar emot samma tyngdlag. Enligt 

Drummond är det därför allt levande mer eller mindre förhåller sig till ett gemensamt 

förhållande, alltså gyllene snittet. Denna källa i form av videoklipp är ett gott exempel 

på hur detta tänk kan vara användbart och effektivt. Min studie beprövar flera av hans 

teorier i en vetenskaplig aspekt. 
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Som komplimenterande material bifogas en länk till Drummonds video5. Drummond 

beskriver i sin video exempel på var en kan hitta gyllene snittet i lokomotion och hur en 

kan applicera det på sina karaktärer. Samtidigt landar hans hypotes i liknande som 

författarens, alltså att denna infallsvinkel om gyllene snittet har potential att ge 

naturalistiska och snabba resultat.  

 

 

1.1.8 Författarens egna reflektioner 

Ser en på de metoder som används idag är det ganska tydligt att inga av dessa på en 

enkel nivå behandlar den fysiska verkligen. Antigen vidtas väldig liten förhållning till 

verkligheten, eller så vidtas väldigt stor del till den med hjälp av komplexa uträkningar 

och variabler. Det närmsta användarvänliga angreppsättet som används är LMA, den är 

komplex men samtidigt riktad åt karaktärsanimation.  

 
De Tolv animationsprinciperna är dedikerade till kroppsligt uttryck, känslor, 

egenskaper och attribut hos en karaktär i en scenisk kontext. Vad jag ser som största 

brist med denna modell är just detta uteslutande fokus på uttrycksfullheten och saknar 

till stor del förhållning åt den fysiska verkligheten. Med hänsyn till den animation som 

ska spegla den fysiska verkligheten kan en ana att 12 principer inte räcker.  

 

Motion capture fungerar bäst på anatomisk korrekta karaktärer. Tekniken är ett 

användbart verktyg för att spegla omätlig rörelse, alltså naturalistisk rörelse. Motion 

capture är ett fungerande angreppsätt för att skapa naturalistiska rörelser men kan skapa 

problem om det är en karaktär med anatomi som inte finns i verkligheten. Som tidigare 

nämnt skulle en hund som skådespelare vara bäst lämpad för en digital hund. Likaså är 

en mänsklig skådespelar best lämpad för digitala mänskliga karaktärer. Det kan 

innebära svårigheter när animatören jobbar med grovt deformerade eller högt stiliserade 

karaktärer, alltså när rörelsen inte går att spela in i verkligheten. Motion capture är 

                                                                                                                                                         
 
5 Drummond, Matt. (8/11-2017). [Video online] The golden walk cycle, intertia method. 
Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=6Z_JMPUmb0c [Hämtad 24/4-2018] 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z_JMPUmb0c
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bundet till verklighetens anatomiska begränsningar. Program dedikerade åt motion 

capture genererar ett stort flöde av information, vilket gör det svårt för en animatör att 

arbeta med materialet. Det tar lång tid att städa upp ett sådant material så att en vidare 

kan använda sig av och modifiera materialet. En förhållandevis dyr och tidskrävande 

process. 

 

Rotoscoping har rent objektivt ett ackurat svar, som i exempelvis figur 1. Men på 

samma sätt som i hur motion capture fungerar är informationsflödet på en så pass 

överflödig nivå att det blir svårt som referens att återskapa naturalistisk lokomotion på 

fri hand. Det krävs en avskalning av information i angreppssättet utan att förlora 

väsentlig information.  

 

Laban Motion Analysis, LMA ligger väldigt nära min studies område. LMA är ett 

försök i att tolka all rörelse i alla dess former. Eftersom att uttryck, känslor, drivkrafter 

och rumsliga kontexter spelar in i LMA är området brett i förhållande till vad min studie 

behandlar. LMA används för att kunna sätta ord på de faktiska rörelsernas samspel, dvs 

LLF’s extraktioner i kombination och relation till varandra (Khoshhal Roudposhti, K. 

m.fl. 2017). Samspelet mellan LLF’s funktioner och effort är därför en mer avgränsad 

kategori av LMA som närmast beskriver detta arbetes studie. Det är rörelsernas 

extraktioner som studeras.   

 

Spatiotemporal dynamics består av avancerade matematiska uträkningar och skulle 

därför bli för ineffektiv i ett filmiskt skapande perspektiv. Vissa ramverk skulle 

författaren trots det se som användbara. Exempelvis Ballistic-walking modellen, den har 

en potential att enkelt visa animatören huruvida brett isär benen rimligen kan förhålla 

sig. 

 

Ovanstående sex angreppsätt och metoder är utformade för att på olika sätt, lösa olika 

typer av problem i kontext av rörelsers företeelse. För att definiera problematiken i 

befintligt arbete krävs det en förståelse för den generella filmiska karaktärsanimationen, 

samt även en förståelse för gyllene snittets företeelse. Dessa delar tillsammans ska bidra 

till att definiera området ytterligare som uppsatsens metod är ägnad åt att behandla. 
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1.2 Karaktärsanimation 
 

Karaktärsanimation handlar i stort om att besjäla en karaktär. Vanligen görs detta med 

hjälp av rörelse grundat i skådespeleri där den känslostyrda rörelsen dominerar. I och 

med att försöka skapa en illusion om att den fiktiva karaktären lever tillämpas vanligtvis 

överdrivna eller karikerade uttryck. Karaktärsanimation grundas i visuell 

kommunikation och skildrar aspekter av den ”verkliga” världen6.  

 

Karaktärsanimation är vanligen en komplex och viktig del av en narrativt berättad 

animerad film. Det beror på att det generellt sett är vanligt förekommande att någon 

form av huvudperson driver narrativet i en berättelse framåt. Det har därför blivit så att 

karaktärsanimation, 2D som 3D, prioriterar överdrivna och ibland karikerade uttryck för 

mänskliga egenskaper. På så sätt är uppmärksamheten tänkt att riktas mot detaljer i gest, 

mimik, beteende, reaktioner och en lång rad andra uttryck för mänskliga känslor och 

drag7. Det finns tre primära huvudkategorier som påverkande faktorer för en rollfigurs 

karaktärsanimation: 

 

Psykiska uttryck, såsom kraftcentrum, drivkraft, beteende och humör (Roberts, S. 2011 

s.277). 

 

Fysionomiska aspekter påverkar karaktären i sitt kroppsbygge och ibland även i 

materiella egenskaper.  

 

Miljöpåverkan såsom scenrum, väder och naturlagar. 

 

 

                                                                                                                                                         
 
6 Ajanovic, Midhat. Lärare, Högskolan Väst, Institution för ekonomi och IT. midhat.ajanovic@hv.se, 
föreläsning, 2016. Karaktärsanimation. 
7 Ajanovic, Midhat. Lärare, Högskolan Väst, Institution för ekonomi och IT. midhat.ajanovic@hv.se, 
föreläsning, 2016. Karaktärsanimation. 

mailto:midhat.ajanovic@hv.se
mailto:midhat.ajanovic@hv.se
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Karaktärsanimation grundas på visuell kommunikation, skådespeleri, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Det finns många välfungerande metoder för att uppnå just detta, en trovärdig 

karaktärsanimation, ”Believable animation”8. Metoder som generellt används för att behandla 

karaktärsanimation är exempelvis Disneys tolv animationsprinciper eller Laban Movement 

Analysis (LMA).  

1.2.1 Frekvensbaserade funktioner i karaktärsanimation 
 

Ett angreppsätt i närmandet av rörelse inom forskning kan benämnas som frekvensbaserade 

funktioner. Hjärnans impulser som utgör kroppsligt automatiska anpassningar till rummet kan 

definieras som frekvensbaserade rörelser (Roudposhti Khoshhal, K. m.fl. 2017). Dessa 

rörelser kan ses i en kontext där kroppsligt uttryck är exkluderat och där rörelsen har sitt fokus 

på förhållanden mellan leders rörelser och funktion.  

Frekvensbaserade rörelser delas in i två ytterligare kategorier, miljöberoende 

funktioner och icke miljöberoende funktioner:  

 

� Miljöberoende Funktioner används i en kontext där interaktion med objekt 

utforskas. 

 

� Icke miljöberoende Funktioner används i kontexten att utforska rörelse som i 

acceleration och retardation samt leders förhållanden till varandra. 

(Roudposhti Khoshhal, K. m.fl. 2017). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
8 Ajanovic, Midhat. Lärare, Högskolan Väst, Institution för ekonomi och IT. midhat.ajanovic@hv.se, 
föreläsning, 2016. Karaktärsanimation. 

mailto:midhat.ajanovic@hv.se
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1.3 Phi 

Phi är ett kortare ord för gyllene snittet och kommer användas genomgående hädanefter 

igenom texten. Phi upptäcktes av arkitekten Phidias 480-430 f.kr. Han sägs vara bland de 

första som använde sig av detta förhållande. Greken Euclid av Alexandria sägs vara den första 

som myntade begreppet 365-300 år f.kr (Info-vis Wiki. 2012). Phi är ett fraktalbaserat 

förhållande mellan två sträckor, A + B, där A+B förhåller sig till A som A förhåller sig till B 

(Elaine J. Hom. 2013).  

 

A/B = (A+B)/A = 1,618 

 

För att försöka diskutera phis potentiella relation till lokomotion kan det vara till nytta 

att begripa uträkningen i phi’s förhållande, 1x1,618. Den enklaste och tydligaste 

förklaring som författaren kan finna är utav den italienska matematikern Fibonacci som 

levde under 1100-talet. Han räknade fram en talserie som lyder 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55 - och så vidare, där förhållandet mellan de två föregående talen kommer allt 

närmare phi, 1,618 (Su, Francis). Svaret på vad nästa tal i serien är kan besvaras på två 

följande sätt. Adderas de två föregående talen kommer svaret på nästa siffra i talserien. 

Nästa siffra kan också besvaras i att multiplicera det föregående talet i talserien, 

exempelvis 21, multipliceras den med phi så besvaras nästa siffra i talserien, 34 i detta 

fall. 

 

Phi är ett irrationellt nummer och håller på i all oändlighet, en algoritm har därför 

räknats ut för att kunna göra phi till en användbar variabel. För att få ut en så exakt 

algoritm lyder uträkningen som följande:    

 
(Losa, Morone & Paolucci. 2017) 
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För en mer utförlig förklaring till phis förekomst bifogas här en komplimenterande 

videolänk där Ben Sparks tar upp detta irrationella nummer kallat phi. Sparks behandlar 

dess uppkomst och tar upp ett exempel i hur en del blommor förhåller sig till detta 

irrationella tal och diskuterar kring vad det finns för fördelar med phi i en evolutionär 

anpassning9.  

 

Phis användningsområde varierar, dess kännedom finns främst inom proportioner och 

geometri, som i exempelvis design, konst eller biologi. Många aspekter av den 

mänskliga evolutionen är bevisade att de grundar sig i phi, som i exempelvis 

anatomiska proportioner. Därmed finns phi också i våra skönhetsideal och i hur vi med 

vår perception bedömer skönhet (Koh, Hyo, J. 2015) (Harrar, Myers, Ghanem. 2018). 

Det rör inte bara människor utan även många andra organismer, vilket gör detta 

förhållande till något universellt, allt ifrån olika typer av snäckskals geometri till 

galaxers geometriska struktur.  

 

1.3.1 Phi i lokomotion - Ett temporärt phi 
 

Även i lokomotionen kan en hitta mönster av Phi’s företeelse (Losa, M & Paolucci. 

2017) (Losa, M & Paolucci. 2018). Enligt den utvalda observationsstudien följer 

rörelsen i ett vanligt fotsteg phi, om tiden som foten är i kontakt med marken är 1 så är 

foten luftburen i 0,618. Ett temporärt phi är vad som definierar mänsklig rörelse (Losa, 

Morone & Paolucci. 2018).  

 

Ett temporärt phi behandlar alltså den utövade rörelsens företeelse i själva nuet, det 

hände inte förut och det händer inte sen men det händer just i tid och rum. Exempel på 

ett temporärt phi är hjärtats frekventa slag som pumpar blodet i kroppen (Losa, Morone 

& Paolucci. 2018). Förhållandet mellan hjärtats kontraktion och avslappning hos ett 

normalt hjärta faller inom ramen av phi, där kontraktionen är 1 i förhållande till 

avslappningen som är 1,618 (Drummond, 2017). 

 

                                                                                                                                                         
 
9 Ben Sparks (8/5-2018) [Video online] The Golden Ratio (why it is so irrational) – Numberphile. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=sj8Sg8qnjOg [Hämtad 23/5-2018] 

https://www.youtube.com/watch?v=sj8Sg8qnjOg
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1.4 Hypotes 

Det finns flera artiklar som stödjer att phi i form av rörelse/rytm går att finna i mänsklig 

lokomotion (Losa M, 19/12-2017) (Losa M, 3/1-2018). De tillsammans med mina 

observationsstudier ger en bra grund till mitt skrivande och möjliggör mitt arbete att utforma 

en ny karaktärsanimationsmetod. Målet är inte att basera resultat på modeller som alstrar 

uttryck, såsom Disneys animationsprinciper. Inte heller är målet att enbart spegla rörelse, 

såsom motion capture.  

 

Målet är att förstå rörelsen och återskapa den i ett ramverk som ska gå att applicera på 

karaktärsanimation. Det åstadkommas med ett ramverk som både är naturalistiskt grundad, 

iterativ och anpassningsbar i syfte att skapa en uttryckslös grund för animatörens karaktär. För 

att uppnå detta refereras arbetet genomgående på en förhållning till hur laban movement 

analysis samt ballistic walking-metodern används. Approachen för denna studie är inspirerad 

av Drummonds Intertia Method då han, av vad författaren kan finna, gjort det enda praktiska 

utförandet av att applicera temporär rörelse från phi på karaktärsanimation. Under del två 

beskrivs det hur tillvägagångssättet till denna modell läggs upp och vilka verktyg som 

används för att mäta och bedöma resultaten. 

 

De metoder som nämnts tidigare i texten har antingen varit dedikerade åt karaktärens 

kroppsliga uttryck och känslor eller tvärt om, alltså väldigt korrekta och matematiskt 

grundade metoder som inte är användarvänliga. Att hitta en balans mellan naturalism och 

användarvänlighet är inte enkelt. In i del två kommer observationsstudien användas för att 

analysera tänkbara utfall på förhållanden i lokomotionen och igenom det hitta en balans. Tack 

vare tidigare forskning utgår studien redan från början att phis förhållande förekommer 

temporärt i kinematisk rörelse, alltså 1x1,618.  

 

Går phi att använda till det ändamål som författaren och forskning pekar på så skulle denna 

förenklade matematiska grund tack vare dess ackurata uträkningar ha potential att ge ett 

relativt naturalistiskt resultat samtidigt som ett minimalt antal nyckelbildrutor används. Om 

denna grund uppfyller sin funktion så kommer det vara ett tidseffektivt tillvägagångssätt för 
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animatören och bidra till en frihet i att redigera och anpassa materialet utefter behov. Det ska 

ge utrymme för animatören att senare ha mer tid ägnad till karaktärens kroppsliga uttryck. 

1.5 Teorianknytning 

De teorier, metoder och principer som kommer att tas med in till Del 2 består av följande: 

• Spatio Temporal Dynamics - Ballistic walking (Omvänd) – Den 

vetenskapligt framtagna modellen som traditionellt har sin utgångspunkt 

från foten och upp har nu sin utgångspunkt ur bäckenbenet och riktas 

nedåt. Anledningen till modifieringen är att ha utgångspunkten i ett mer 

stillastående läge. Denna modell är nödvändig som referens för en 

naturalistisk mänsklig lokomotion då den visar den bredaste vinkeln som 

de båda benen uppskattningsvis bör kunna ha mot varandra för att 

betraktas som balanserad och neutral. 

 

• Intertia Method – Vi tar här hänsyn till och utgår ifrån att Drummonds 

metod fungerar, ramverket utgår därför från Intertia Method på samma sätt 

som han har räknat, ett exempel är att det finns ett gyllene snitt mellan att 

foten sätts ned till att den lyfts igen, där tiden som foten är placerad mot 

marken är 1 i förhållande till när foten är i luften, 0,618. Dessa adderade 

till varandra skapar en relation till phi. 

 

• Rotoskop - Ska användas för att översätta videomaterialet till läsbara data, 

alltså digital geometri. Detta arbete görs för hand med ögonmått. 

 

• Laban Motion Analysis - Hänsyn till LMA kommer att vidtas. Tack vare 

den indelning som denna metod består av kommer det underlätta arbetet i 

studien för att specificera det område som arbetet berör, det vill säga effort 

i relation till LLF. Att vikten i arbetet ligger där i studien beror på att dessa 

primärt betonar grundläggande rumsliga funktioner. 
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Del 2. Analys 

Del två behandlar den praktiska observationsstudien. Det är nästa steg i studien om 

lokomotion i ett temporärt phi där ett försök är att skapa en uttryckslös naturalistisk 

lokomotion. Metoden är i försök att tillämpas ett minimalt antal nyckelbildrutor för att 

förbättra användarvänligheten. 

 

2.1 Metod och verktyg  
Nyckeln till denna metod är ett matematiskt angreppsätt. De närmsta pålitliga teorierna som 

går att koppla till detta arbete är LMA samt Ballistik walking, vilket är logiskt eftersom att 

båda bygger på och grundar sig i matematiska uträkningar för att komma fram till sina 

resultat. Arbetet är systematiskt kalkylerade i tre separata moment; benens funktion, 

bäckenets rotation och karaktärens höjdskillnader.  

 

 2.1.1 Mjukvaruprogram  
De tre ovan nämnda momenten kommer avläsas genom grafer som tas från den 

tredimensionella geometri som blivit rotoskopat från videomaterialet. Det tredimensionella 

mjukvaruprogrammet Autodesk Maya, version 2016,5, kommer att användas som verktyg för 

rotoskop, avkodning samt även avläsning av materialet. Det kommer göras med en rad olika 

verktyg som finns internt i själva programmet Maya: 

 

• Graph editor - Den ser precis ut som en vanlig graf, där den vågräta sträckan indikerar 

befintlig bildruta och den lodräta sträckan indikerar intensiteten av rotationen, 

koordinattransformering eller skalning för markerat objekt eller kroppsdel.  

 

• X, Y och Z Axeln - Röda grafer indikerar rotation, koordinattransformering eller 

skalning för X-Axeln, blå grafer indikerar rotation, koordinattransformering eller 

skalning för Z-axeln och Gröna grafer indikerar rotation, koordinattransformering eller 
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skalning för Y-axeln. Skalning kommer inte att finnas med i detta arbete då människan 

inte har en förmåga att skala om sig själv.  

 

Figur 3 som är bifogad nedan är ett exempel på hur en gångcykel av hur ett ben och 

höftrotationer kan se ut i Mayas graph editor. Längst ner i den vågräta sträckan finns det 

siffror mellan 2 och 52 som indikerar bildrutorna och de svarta punkterna i graferna 

indikerar tempoförändringar. Gångcykeln som observerats här är 28 bildrutor eftersom 

att de svarta punkterna slutar förekomma efter den bildrutan. De siffrorna lodrätt till 

vänster i bild, -60 upp till +40 indikerar graden av rotation eller 

koordinattransformering. De två blå graferna med starka tempoförändringar är ett av 

benen, där den understa indikerar knäledens rotation och den övre indikerar 

lårbenshalsens rotation. De tre graferna i mitten är de tre rotationsaxlarna i höften: 

 
(Figur 3) 

 

2.1.2 X-Sheet  
 

Eller mer känt som tagningsschema, är en teknik i form av en tabell. Syftet med ett 

tagningsschema är att ge animatörerna möjlighet att följa korrekt timing som regissören 

vill ha och förstå hur scenen ska sättas ihop med alla element, bildruta för bildruta 

(Sleby, A 2013 s.91). Användningen av tagningsschemat i detta arbete har sett lite 

annorlunda ut. Istället för att planera händelser som en gör traditionellt, så har den 

istället varit verktyg för att dokumentera led-rotationerna och förflyttningarna i 

Autodesk Maya. Fokus är att hitta gemensamma förändringar mellan knä, smalben och 
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lårbenets rörelser. Ett av de grundläggande påståenden som Drummond gör är att benets 

förhållande mellan fotens kontakt med marken och den tid som foten är utan kontakt 

marken är 1x1,618. Med hänvisning till följande observationsstudier kan författaren 

fastställa att det påståendet är pålitligt, det är utgångspunkten till fortsättningen av 

studien. Den nya metodens slutgiltiga resultat är i form av ett tagningsschema. I Figur 4 

ser vi ett exempel ur tagningsschemat. I detta fall indikerar tagningsschemat ena benets 

utgångspunkt i bildrutor, där det röda blocket indikerar den tiden benet är i luften, den 

gröna indikerar den tiden benet är i kontakt med marken: 

         
(Figur 4)  

 

Den vidare utveckling som ska utföras av schemat kommer ha sin utgångspunkt från 

bäckenbenet. Här finns principen i den omvända Ballistic walking-metoden där en 

given vinkel på hur brett isär karaktärens ben rimligen bör gå. Nästa steg kommer vara 

att applicera rörelseschemat på två 3D-modulerade karaktärer.  
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2.1.3 Geometriska mätverktyg 
 

Mätverktyget som tagits fram för att översätta testobjektets bäckenbensrotationer till 

grafer består av tre axlar, en röd, en grön och en blå. Dessa sträckor representerar 

objektets förhållande till rummet utifrån Mayas X, Y och Z-axel, där X är röd, Y är grön 

och Z är blå, se Figur 5 samt Figur 6. 

              
(Figur 5: Mätverktyg till höftrotationerna) (Figur 6: Mätverktygets applicering) 

I Figur 7 finns mätverktyget som tagits fram för att översätta testobjektets smal- och 

lårbensrotationer till grafer, dessa består av två rotationsmoment, en för lårets rotation 

och en för smalbenets rotation. 

 



Lokomotion i ett gyllene snitt 

 

 25 

  
(Figur 7 mätverktygets applicering) 

2.2 Observationsstudie  

Observationsstudien har använts som primär källa, med hjälp av videokamera har denna 

observation dokumenterats. Analysdatat har sitt fokus på rörelse i form av gång.  

 

Upplägget av analyseringen har i detta fall utförts i kronologisk ordning. Först har en 

observationsstudie utomhus gjorts, det innebar alltså att materialet är taget i sin 

naturliga miljö på slumpmässiga testpersoner. Detta inspelade material utomhus blir 

underlag för att nästa studie i ren miljö inte är missvisande. Den observationsstudien 

som sedan genomförts i en ren miljö är i försök att avskala testpersonens resultat från 

externa påverkningar. Exempel på externa påverkningar är vind eller ojämnt 

markunderlag. Det inspelade materialet i ren miljö kommer genomgå en rotoscoping till 

ett digitalt tredimensionellt resultat. Det innebär i detta fall att ett försök gjorts i att 

efterlikna det inspelade materialet med hjälp av de tidigare nämnda mätverktygen. Den 

rena miljön bidrar till att inspelning kan göras både från sidan samt bakifrån.  

 

Sedan i resultatredovisningen kommer en överblick i hur allt ser ut i graph editorn. 

Överblicken följs upp av en avskalad transkribering av rotoskopingen för att öka dess 
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användarvänlighet. Den avskalade transkriberingen appliceras i ett rörelseschema 

baserat på ett tagningsschema. Slutligen testas denna metod på en mänsklig anatomisk 

3D-modulerad karaktär samt en icke-mänsklig anatomisk karaktär.  

 

Studien utgår från ett vetenskapligt angreppsätt och väger därför den spatiala temporära 

dynamiken i lokomotionen utifrån vad som går att se i det tredimensionella resultatet för 

att på så sätt bedöma validiteten i rotoskopingens naturalism. En lyckad rotoskoping 

innebär alltså en uppskattningsvis trovärdig illusion om naturalism. Under Del 1 

belystes svagheten med spatiotemporal dynamics, att den inte tar inte hänsyn till några 

simpla tillvägagångsätt i att återskapa den. Dock går vissa mindre delar ur den att ta 

användning utav, i detta arbetes fall har Ballistic-walking modellen använts för att 

granska hur varierat förhållandet mellan de olika lederna kan se ut i lokomotionen. En 

modifikation på denna visuella modell kommer genomföras och vända på ”ballisten”. 

Syftet med det är för att placera utgångspunkten ur bäckenbenets istället för ur fötterna, 

på så sätt är håller sig utgångspunkten stadigare än om den skulle följt efter foten. Figur 

8 illustrerar hur ballistic walking vanligtvis används (Matthis, J & Fajen, B. 2013). 

Figur 9 illustrerar hur detta arbete kommer använda sig utav Ballistic Walking-

modellen. Inga resultat kommer att påverkas utav detta, men modifikationen kommer 

däremot förenkla arbetet för författaren.  

            
(Figur 8: Ballistic Walking) (Figur 9: Omvänd Ballistic Walking) 

 

Ramverket som tas fram kommer inte kunna bedömas som helt korrekt, detta beror på 

följande:  
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• I denna studies scenario har videoinspelningen rört sig om 25 bilder per sekund, 

alla siffror som delas eller multipliceras med phi bildar decimaltal, vilket är 

något som bildrutor inte har, detta har i vissa fall påverkat resultatet med 

svårbedömda eller orättvisa avrundningar. 

  

• En annan bidragande faktor till ett ungefärligt resultat är att phi inte har ett slut, 

vilket gör det omöjligt till en ”korrekt” uträkning. 

 
• Alla människor går och förflyttar sig med kroppen olika. Det går endast att 

uppskatta en uppskattad generell anpassning till förflyttning, ingen ”korrekt” 

anpassning.   

 

• En tredje faktor som påverkar är författarens transkribering från videomaterial 

till digital geometri. 

 
 

2.2.1 Observerade ledrotationer 

 

• Lårbenets ledrotation ifrån höftkulan 

När lårbenet roterar över på plussidan och minussidan om bäckenets mittpunkt. 

 

• Smalbenets ledrotation ifrån knät 

När smalbenet roteras över i sin maximala rotation och när smalbenet är vinklat lodrät 

utifrån lårbenets perspektiv. 

 

• Bäckenbenets Rotation (xyz-rotation) 

Hur höften förhåller sig till de båda benen och hur den vältrar över till det stödjande 

benet. 

 

• Bäckenbenets höjdförändringar (y-koordinattransformering) 

När kroppen befinner sig som högst och som lägst ifrån marken. 
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2.2.2 Avgränsningar 

Studien om lokomotion i ett temporärt phi syftar till rörelse som avgränsar sig till rytm i 

människors sätt att fysiskt anpassa sig till verkligheten, det avgränsas till förflyttningsförmåga 

i form av gång. Det innebär att den primära faktorn som påverkar är tyngdlagen. Ett 

nyckelord som täcker upp för denna typ av anpassning är lokomotion. Arbetet har inte 

studerat några andra djur än människans art, inte heller några inlärda eller onaturliga 

rörelsemönster såsom exempelvis sportrelaterade aktiviteter eller dans eftersom att tekniker 

som människan hittat på sannolikt kan ge felaktiga resultat i förhållande till studiens ändamål. 

Även ansiktsuttryck räknas bort. Fokus centreras enbart runt ledernas kinematiska funktion 

från bäckenbenet, höftrotationerna, knäna ner till fotknölarna. 

 

Eftersom att phi är ett decimaltal och fortsätter i all oändlighet så är arbetet avrundat till att 

enbart använda phis tre första decimaler vid kalkyleringar, det vill säga 1,618. För att ha 

arbetet förenklat ytterligare så tas enbart två decimaler med i tabellerna, det innebär att den 

tredje decimalen är avrundad. 

 

Observationerna i ren miljö är utförda på två människor utan svårigheter eller hinder i 

utförandet av lokomotion. I denna studies fall är det en manlig samt en kvinnlig 

deltagare varav båda är 21 år gamla. Inspelningarna är enbart tagen från sidan och 

bakifrån. Startpunkt ur observationsstudien utgår från att bildruta 1 är samma bildruta 

som karaktärens ena fot lämnar marken, där det andra benet är strax under centrum om 

kroppen. Ramverket till denna metod har sin utgångspunkt på samma sätt. 
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Del 3. Resultatredovisning 

2.5 Observation i naturlig miljö 
 

Ett flertal observationsstudier utomhus har genomgåtts i syfte att belägga studiens hypotes, 

här studeras den utgångspunkt som även Intertia method utgår ifrån. Det innebär alltså att 

observationen fokuserar på sträckan det tar för foten att flyttas fram, samt dess tid att 

förflyttas längst bak igen innan cykeln börjar om. Skulle observationen stämma överens med 

ett temporärt phi i så tyder det på att resultatet som kommit utav observationsstudien i ren 

miljö inte påverkats eller modifierats felaktigt av sin miljö, alltså ett trovärdigt resultat.  

 

Analysen är fokuserat på förhållandet mellan två relaterade rörelser/sträckor, dessa sträckor 

definieras som A och B. Det handlar om tiden det tar för foten att ta ett steg fram, samt tiden 

det tar innan foten hamnat längst bak igen. Vad författaren upplever intressant i denna studie 

är differensen/förhållandet i tid mellan A och B, alltså den lodräta raden längst till höger i 

understående diagram, figur 28. Observationen har spelats in under 24 bilder/sekund.  

 

Vad figur 27 indikerar är att sträckan från B till A tar en viss tid (X), medan sträckan från A 

till B går betydligt långsammare. Räknar en på skillnaden mellan dessa två sträckor är det 

tydligt att sträckan A till B rör sig om ungefär X·1.6 gånger långsammare än B till A, det 

resultatet faller väldigt nära phi. Dokumentation har tilldelats tre slumpmässiga personers 

lokomotion. Differensen mellan A till B som B till A är snarlikt ett resultat om phi, 1 x 1,616: 
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(Figur 27) 

 

 
(Figur 28) 

 

2.6 Observation i ren miljö  
Figur 10 är en bild tagen av Mayas graph editor. Bilden visar hur bäckenbenet, lårbenet 

samt smalbenets rotationer fungerar tillsammans för att efterlikna det inspelade 

videomaterialet. Videomaterialet är inspelat i 25 bilder per sekund. Den lodräta sträckan 

i graph editorn indikerar intensiteten i rotationen och den vågräta sträckan indikerar 

tiden, alltså nyckelbildrutorna.  
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(Figur 10)  

 

Överblicken är tagen ur Mayas graph editor och illustrerar hur ena benet lyfter från 

marken på bildruta 1, fram tills benet flyttats längst bak igen och är redo att börja om 

igen. Benet har två grafer och är de två blå graferna med stark intensitet mellan 

nyckelbildrutorna. De tre graferna med svagare intensitet är bäckenbenets tre 

rotationsaxlar i X, Z och Z-led. 

 

2.6.2 Bäckenbenets tre rotationsaxlar 
Rotationerna mäts med hjälp av det mätverktyg som introducerats i tidigare 

sektion, Figur 5. Detta placeras ungefärligt i centrum av bäckenbenet, på samma 

koordinater som Ballistic Walking-modellen. Bäckenet hjälper till att stabilisera 

fallet, vikten och balansen fördelas över till nästa fot. 

     
(Figur 11) (Figur12) 
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(Figur 13: I bifogad bild ser vi det tredimensionella korsets roterande axlar som 

behandlar bäckenet, vi ser här hur korsets grafer samverkar med varandra för att 

efterlikna videomaterialet)  

 

2.6.3 Lår-och smalbenets två rotationsaxlar 
I den bifogade bilden Figur 14 ser vi enbart de roterande axlarna för knäleden och 

höftkulleden, där den övre grafen indikerar lårbenets rotation från höftkulan, den undre 

grafen indikerar smalbenets rotation från knäleden. Vi ser här hur de samverkar med 

varandra för att efterlikna videomaterialet. Det finns både likheter och skillnader mellan 

dessa två grafer, exempelvis så tycks båda ledernas individuella maxrotationer inträffa 

på samma gemensamma bildruta (12). De båda ledernas väg till bildruta 12 skiljer sig 

däremot avsevärt i sin retardation och acceleration. Bildruta 24 är den punkt där 

lårbenets och smalbenets rotationer liknar varandra som mest, alltså at båda lederna har 

samma vinkel. Graferna går sedan isär för att förbereda sig på nästa steg mot bildruta 

29. 
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(Figur 14: I bifogad bild ser vi de två gröna linjerna roterande Z-axlar, vi ser här hur de 

samverkar med varandra för att efterlikna videomaterialet) 

 

 
(Figur 15: Det finns två gröna linjer i Figur 15 samt en röd markering. De två gröna 

rektanglarna representerar benen hos testobjektet, den röda markeringen representerar 

knäleden. Dessa tre element hjälper författaren att efterlikna videomaterialet) 
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2.7 Avkodning av rotoskop 
 

Avkodningen förklarar hur användandet av information som transkriberats går att 

applicera i en användbar och i en förhoppningsvis lättarbetad metod. Den transkriberade 

grafiska geometrin kommer kräva ytterligare avskalning för att öka 

användarvänligheten för animatören. Detta blir en kritisk del i arbetet då resultatet inte 

får avvika från det naturalistiska resultatet. Viktigt att poängtera metodens 

utgångspunkt, denna metod utgår från att bildruta 1 är samma bildruta som karaktärens 

ena fot lämnar marken, där det andra benet är strax under centrum. 

 

2.7.1 Benens två grafer efter Avskalning 
Figur 16 indikerar benens primära rotationer. Den övre blå grafen indikerar lårbenets 

rotation, den undre indikerar smalbenets rotation. Vad som går att urskilja här ur 

markeringarna är 4 viktiga förändringar, dessa förändringar utgår från phi och förklaras 

under nästa rubrik, ”Benens avkodning”. Jämfört med rotoskopingen i Figur 14 finns 

flera avvikelser, de beror på 1: avskalning av nyckelbildrutor. 2: metoden applicerades 

på en ny modell, det resulterade i att graferna visade sig annorlunda då skalan på 

karaktärerna varierade. 

 
(Figur 16)  
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2.7.2 Benens avläsning 
 

Steg ett i att avläsa och bearbeta benens mönster blir att dela in benets cykel (C) i 

”block”. X kommer användas som en valfri variabel som talar om antal bildrutor per 

cykel. Det är nödvändigt för att denna metod ska vara iterativ och fungera på ett få antal 

bildrutor likväl som många. X är alltså de bildrutor som det tar innan cykeln börjar om 

igen. Säger vi att X=27 bildrutor och delar det på phi så kommer vi få två block, där den 

stora delen är 17 bildrutor och den lilla delen är 10 bildrutor (avrundat). Dessa delar vi 

sedan in ytterligare var sin gång, det innebär att vi delar in den stora delen (17) på phi, 

där vi får 10 och 7. Den lilla delen (10) delas in där vi får 6 och 4.  

 

Utifrån denna indelning har vi totalt 6 block, två stora och fyra mindre. Som stora block 

får vi A+B, de fyra mindre definieras som A1+A2+B2+B3, där siffran efter bokstaven 

indikerar storleken på blocket. Dessa delar kommer att pusslas ihop igen fast i en annan 

ordning. Eftersom avrundning förekommit (27 bildrutor) så förlorar vi en bildruta här då 

6+6+4+10 inte blir 27. De två större blocken placeras så att den lilla delen kommer först 

(A+B). Se figur 17: 

 

 
(Figur 17)  

 

De fyra små blocken i figur 17 delas in i A2+B2+A1+B3, dessa följs upp av 

A1+A1+B2+B2. De gula symbolerna indikerar de tre första indelningarna av phi, 

övriga phi indikeras enbart med ett svart lodrätt sträck och separerar blocken från 
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varandra. Där dessa block möts inträffar väsentliga förändringar. Dessa förändringar 

kommer definieras och förkortas i figur 18: 

           

                           
(Figur 18: Listan som används för att definiera varje väsentligt stadie i 

lokomotionsprocessen.)  

 

Figur 19 är en utveckling på Figur 17 och översätter de väsentliga blockens kollisioner 

till viktiga händelsemoment i lokomotionen. Den första kollisionen överst i Figur 19, 

från A1 till B2, indikerar att hela benet har kommit fram i sin utsträckning och är redo 

att börja falla (G). Det översta röda blocket är alltså fotens förflyttning från att foten 

lyfts från marken bakom kroppen till att den förts framför kroppen. Den gröna spalten är 

tiden det tar att placera foten längst fram till att den förs längst bak och är redo att lyftas 

igen. 

 

Den första kollisionen i den mellersta raden (A2 till B2) indikerar den bildruta då 

lårbenet roterats fram i sin max-rotation (Th+). Nästa kollision, från B2 till A1, 

indikerar den bildruta där hela foten är placerad i marken (FD). Den tredje och sista 

kollisionen i mellersta raden, A1 till B3 indikerar den bildruta där nästa ben börjar 

(NL), det vill säga när andra benets tå lyfts (TL).  

 

Som avslut ser vi i kollisionerna i sista, alltså nedersta raden i Figur 17. Dessa indikerar 

knäts max-rotationer (K- och K+) dessa är två stycken A1 och placeras åt vänster ifrån 

samma bildruta som G och K+. Ur samma utgångspunkt fast åt höger finns två stycken 

B2, dessa indikerar lårbenets maxrotation bakåt (Th-). Dessa går att avläsa i följande 

Figur 19: 
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Figur 19: Notera att det finns sju händelsepunkter i bifogad bild. Lika många 

händelsepunkter som är markerat blått i figur 16. 

 

 

Höjdskillnader av kroppen vid utförandet av lokomotion förekommer, Figur 19 berättar 

därför även när kroppen befinner sig som högst och som lägst på cykeln. Kollisionen 

mellan A1 och B3 (Top) indikerar den bildruta där karaktären når sin max-höjd i Y-led 

med stödjande ben, det betyder alltså att benet står rakt upp i sin fulla utsträckning. 

Kollisionen mellan A1 och B2 (G, K+) indikerar den bildruta där karaktären befinner 

sig som lägst i y-led då benen är som mest isär. Höjdens variation i Y-led kan ses i figur 

20, där dessa definieras som Top och Low. Den blå markeringen består av A2 + B2, 

denna multiplikation byter färg då denna rörelse inte har med phi att göra. A2+B2 

resulterar inte i ett gyllene snitt eftersom att A2 och B2 är lika stora i förhållande till 

varandra. Vi behöver denna indelning då kroppen går upp och ner fyra gånger innan 

cykeln börjar om igen, sammanfattat resulterar de båda benens samverkan med varandra 

en jämn höjdskillnad, alltså 1x1 istället för phi, 1x1,618. Förhållandet mellan Low och 

Top består av en A2. Den gråmarkerade spalten längst ner i bild indikerar vart den 

andra foten befinner sig i förhållande till den första:  
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(Figur 20) 

Översätts blocken för benen och höjden till ett klassiskt tagningsschema kan det se ut 

som i nedanstående exempel, se Figur 21. Färgen på blocken följer samma ordning som 

avkodningen i Figur 19 och Figur 20. Röd är A, grön är B och blå är höjden, Y. De 

mörklila markeringarna är en halv bildruta, det beror på att det inte skulle stämma rent 

grafiskt ifall en började avrunda. Exempelvis så ska det få plats för fyra blå block 

(27/4=6,75). Höjden är bara utmärkt för ena benets funktion, nästa ben täcker upp för 

det ej markerade fälten i Y-spalten.    

 (Figur 21) 
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2.7.3 Bäckenbenets tre grafer efter avskalning 
 

Nu när vi har en förståelse för hur benen ter sig samt hur kroppens höjdskillnader 

påverkas i respons till benen krävs en förståelse i hur bäckenet används. En ungefärlig 

uträkning från föregående rotoskop går att finna i Figur 22. De tre sammanslagna 

axlarna indikerar rotationerna åt respektive vinklar, X, Y och Z. Inga av dessa går att 

koppla samman till phi, istället syns tydligt att hoppet mellan varje nyckelbildruta (svart 

prick) är sju bildrutor, vilket innebär en jämn fördelning i rörelsen. Modellen nedan, 

Figur 22, är en visualisering av höftrotationerna med dess höjdskillnader. 

Utgångspunkten är att vänster fot är fram och höger fot bak, det vill säga att bildruta ett 

är samma bildruta som när höger tå lämnar marken. Skulle det vara vänster fot som 

lämnar marken hade graferna varit lodrät spegelvända. 

 

 (Figur 22) 

Bäckenbenets avläsning 
Trots den ojämna fördelningen som sker i ena benet så vägs det upp av det andra, detta 

resulterar i att bäckenbenets funktioner inte är trogen till phi’s regler likt benen. 

Bäckenet tycks sträva efter att stabilisera så att överkroppen håller sig stilla. Observeras 

resultatet rent grafiskt är det tydligt att höftrotationernas bildrutor bör delas in på fyra, 
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snarare än att dela in dem på phi. I en översättning till ett tagningsschema kan den se ut 

som i bifogade Figur 23. Bokstäverna xyz fungerar på samma sätt som i tidigare 

figurer, där ett plus(+) efter bokstaven indikerar max-rotation mot karaktärens framsida, 

och ett minus(-) efter bokstaven indikerar max-rotation på minus-sidan(baksidan) om 

karaktären: 

 (Figur 23) 

 

2.8 Demonstration av ramverk 
 

I en sammanställning av Figur 21 och Figur 23 har vi täckt upp för höfternas rotation, 

benens samverkan med varandra samt kroppens höjdskillnader vid utförandet av 

lokomotion. Det hela kan i första anblick verka invecklat. Understående del kommer ge 

exempel på hur ett resultat kan se ut med hjälp av att enbart utgå ifrån metoden som 

beskrivits ovan. Rörelseschemana har alltså slagits samman i syfte att ge en förståelse 

för hur alla graferna arbetar tillsammans. Storleken mellan graph editorns x-led 

stämmer överens med modellen, skillnad förekommer i graph editorns Y-led då 

storleken mellan olika modeller varierar, därför blir också modellens individuella 

acceleration och retardation olika i förhållande till modellens skala mot den 

tredimensionella rymden. Denna metod är tänkt att behandla både mänskligt anatomiskt 

korrekta karaktärer likväl som icke-mänskligt anatomiska karaktärer. Därför har en 

applicering gjorts på en mänsklig karaktär, likväl som på en icke-mänsklig karaktär, 

vilket demonstreras i Figur 25 och Figur 26. 
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2.8.1 Mänsklig modell 
Den tredimensionella modellen i Figur 25 består av samma egenskaper som hos en 

människa, det vill säga att karaktären i stora drag är anatomiskt korrekt. Bilden är 

beskuren ifrån karaktärens bröstkorg, detta beror på att animation ej applicerats på 

karaktärens övre kropp, vilket skulle kunna upplevas som störande till helheten. Med 

hjälp av att enbart placera nyckelbildrutorna enligt modellen kom detta resultat: 

 
(Figur 24)  

I figur 24 är det tydligt att studier på fotknölens rotationer till foten inte stämmer, det 

beror på att det inte ännu finns ett ramverk för fötternas anpassning till marken. 

Karaktärens fysionomiska attribut –riggen- är dessutom begränsad och tillåter inte en 

sådan typ av applicering.  

 

2.8.2 Icke-mänsklig modell 
Den icke-mänskliga karaktären i Figur 26 saknar både bäckenben och knän, på grund av 

detta har modellens knä-attribut i x-förflyttning flyttats över till fötterna. Höftrotationerna 

har i sin tur flyttats till hela kroppen. 
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(Figur 26) 

 

Det kan anses vara svårt att bedöma resultaten utifrån enbart stillastående bilder, därför 

bifogas kompletterande material i en länk, den illustrerar processen samt de båda 

resultaten i rörelse10.  

 

                                                                                                                                                         
 
10 Danielsson, John. (24/5-2018). [Video online] Locomotion study by John Danielsson. Tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=DK6wpRXhTN4&feature=youtu.be [Hämtad 24/5-2018] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DK6wpRXhTN4&feature=youtu.be
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3.0 Diskussion 

I tidigare forskning finns studier som bekräftar att phi finns temporärt, alltså av rörelse 

utövat av levande organismer (Losa M. Morone G. Paolucci S. 2018). En av 

anledningarna till att organismer ter sig efter phi kan bland annat bero på den 

gemensamma tyngdlag allt levande kämpar mot, ett konstaterande som Drummond gör. 

Ett fåtal försök på i att applicera detta praktiskt har förekommit, det enda offentliga och 

konkreta närmandet är det tidigare nämnda Intertia Method som är utvecklad och 

översiktligt demonstrerad av Matt Drummond. Vad denna uppsatts studie kan tänkas ha 

bidragit till är att praktiskt belägga några av Drummonds teorier samt ge en möjlighet 

till andra att utforska och utveckla denna studies metod dedikerad för naturalistisk 

karaktärsanimation.  

 

Ett av problemen med metoden som blev tydligt under själva rotoskopingen är att den 

blir svår att jobba med ju färre bildrutor som används per cykel, vilket är ett resultat av 

att bildrutor saknar decimaltal. Det var något jag inte hade i åtanke när arbetet tog sin 

början, arbetet blev därför mycket mer ungefärlig än vad som först var tänkt. Samtidigt 

var metoden tänkt att vara iterativ och utifrån det grafiska resultat som kommit utav 

detta konstaterar författaren att metoden funkar och ger en pålitlig grund för 

naturalistisk lokomotion.  

 

Den pålitliga utgångspunkten kommer utav den tidigare forskning som applicerats i 

arbetet, exempelvis Ballistic walking, som bidrog till ett fast förhållande att förhålla 

benen till när de befinner sig i som längst ifrån varandra. Rotoskopet gav en förståelse 

för hur lår- och smalbenet kan används för utförandet av lokomotion, även en förståelse 

i hur höftrotationerna troligtvis arbetar för att balansera den övre kroppen. 

 

Man kan inte fastställa och garantera att denna modell fungerar i alla lägen då modellen 

inte hunnit utforskats i sin fulla potential. Vad som har noterats är att modellen blir mer 
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begränsad och svårhanterlig ju färre bildrutor gångcykeln handlar om. Rimligen bör 

detta fungera för karaktärer som rör sig mellan 25-60 bildrutor per gångcykel. I vanlig 

film idag används 24-30 bilder per sekund, vilket gör att en vanlig gångcykel utifrån de 

preferenserna rör sig mellan 20-30 bildrutor/per gångcykel. På grund av de 

avrundningar som krävts kanske detta inte är en optimal metod. Vad som däremot 

noterades var att en ökning av bildrutor per gångcykel (60 bildrutor/gångcykel) 

underlättade vid avrundningarna. I bifogat videoexempel ökades antalet bildrutor som 

spelades upp per sekund till 48 (istället för 24 bilder per sekund) så att gångcykeln inte 

saktades ner.  

 
Studien i ren miljö avgränsades till två personer, vars förmåga att kunna gå inte var 

begränsad eller hindrad på något vis. Fler observationsstudier hade nog förstärkt 

underlaget för metoden. Det var därför bra med observationsstudier utomhus som kunde 

förstärka validiteten i observationsstudierna inomhus. Det eftersom att resultatet i ren 

miljö gav liknande resultat som utomhus i sin natur. 
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3.1 Slutsats 

Önskas ett resultat i form av naturalistisk lokomotion så är phi en variabel som kan vara 

hjälpsam. Den mall som författaren har tagit fram är ett förslag i hur en kan tänka kring 

phi och temporär rörelse. Metoden består av få nyckelbildrutor vilket gör det snabbt att 

applicera och testa, den kommer kräva vidare utveckling för att uppnå sin fulla 

potential.  

 

Utifrån författarens egna bedömning är denna metod användbar som grund för 

karaktärsanimation som önskas ha en känsla, eller inslag av naturalism. Själv har 

författaren redan påbörjat med sina visuella verk och tagit hjälp av denna metod. 

Författaren finner metoden gradvis mer lättarbetad ju mer tid som tillbringats med den.  

 

En stark rekommendation från författaren till vidare forskning är en utökad 

dokumentation av andra slags LLF-rörelser. Som förslagsvis dokumentation av hopp, 

språng, samt andra former av kinematiskt dominerade aktiviteter. Det ska bidra till en 

bredare förståelse om mänsklig rörelses företeelse. En till intressant inriktning vore att 

utforska respektive aktiviteter och dess förhållande till phi, precis som den gjorts i 

denna uppsats. Studien har var en djupdykning i icke-miljöberoende funktioner 

(Roudposhti, K. m.fl. 2017). Där externa påverkningar var i försök att bli exkluderade. 

En annan infallsvinkel på området skulle vara att studera lokomotion i en kontext av 

miljöberoende funktioner, alltså i hur en kan anpassa sig till ojämnt underlag, starka 

vindar eller liknande. Det skulle även vara intressant med observationsstudier på 

testobjekt som besitter svårigheter i utövandet av aktiviteter, för att därav studera andra 

mönster och hur kroppen fördelar sin tyngd. Hur/om aktiviteternas förhållning till phi 

förändras. Skalning i graferna var något som exkluderades i detta arbete på grund av 

den naturalistiska utgångspunkten. Det vore däremot intressant att applicera skalning för 

mer karikerad ”cartoon” animation, såsom exempelvis Disneys principer om squash and 

stretch med phi, för att utforska hur/om dess uttryck påverkas av phi. 
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Det finns med all sannolikhet fler och bättre sätt att angripa naturalistisk lokomotion på 

än det ramverk som författaren tagit fram. Uppfinnaren av rotoskopet, Étienne-Jules 

Marey, talade om två stora hinder i vetenskapen, den första är människans sinnen, dess 

”defekta” förmåga att uppfatta sanningen. Det andra hindret är att översätta det en 

funnit till något begripligt som andra förstår. Förhoppningsvis har författarens forskning 

bidragit till att dessa två hinder blivit aningen begripligare inom området av lokomotion.  
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