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 1 Inledning

”In short, motion capture is the technique of copying (capturing) human movements and 

transforming them into realistic computer simulations. Within the movie industry motion

capture is often referred to as 'mocap'. ”(Gonzalez, Rowan. 2016)

Motion capture är inget nytt inom animation då det användes i stor utsträckning bland annat i spelet 

Virtua Fighter 2 redan 1994 (Wawro, Alex. 2014). Tanken med att fånga verkliga rörelser kan dock 

följas ända tillbaka till år 1882 när Étienne-Jules Marley fotade bildsekvenser på rörelser (Sito, 

Tom. 2013. 200). Användandet av motion capture i film har dock på senare år ökat markant. Med 

filmer som  James Camerons Avatar (2009), Robert Zemeckis The Polar Express (2004) och Andy 

Serkins karaktär Gollum i The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) av Peter 

Jackson bakom oss så är vi nu i en tidsålder där hela världar och karaktärer kan byggas och 

animeras baserat på information som med en något förenklad beskrivning skannas in i den digitala 

världen. Frågan som man kan ställa sig då är hur förhåller sig forskarnas bild av tekniken till bilden 

som de mera tekniska böckerna och de som arbetar med tekniken bygger upp? 

Bakgrunden till arbetet ligger i hur forskarna ser på motion capture som teknik det vill säga hur 

tekniken som används för motion capute uppfattas inom forskningen och hur forskning inom ämnet 

snabbt kan bli föråldrade i förhållande till ny teknik. Mycket av den forskningen som finns inom 

motion capture är till viss del problematisk då motion capture beroende på forskarens egna syn 

kategoriseras olika och i vissa fall undviker forskarna aktivt att kategorisera motion capture. 

Motion capture är svårt att greppa utan förståelse och insyn i hur tekniken fungerar rent praktiskt 

vilket beror på att tekniken är i ständig utveckling och att kunskap behövs även inom andra delar av 

datorbaserad animation för att till fullo förstå hur tekniken fungerar. Att ha förståelse för och ha en 

insyn i hur motion capture används är vitalt för att forskningen inom fältet skall kunna spegla 

tekniken för vad den är och vad den kan göra. Vidare är det en viktig del för att den framtida 

forskningen inom ämnet skall ha en grund att bygga på, då en fördjupad forskning inom ett ämne 

som är baserat på en felaktig grund kan sakna värde. 

Till hjälp för att förstå motion capture tekniken kommer arbetet till viss del även att kretsa kring 

skapandet bakom James Camerons Avatar (2009) då arbetet bakom denna film har haft en roll i den 
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senare utvecklingen av motion capture och samtidigt är den film som utifrån försäljningssiffror varit

mest framgångsrik av de filmer som använt tekniken i så stor utsträckning. 

Det som bör tilläggas är att de arbeten som analyseras i detta arbete var majoriteten av de arbeten 

som fanns att tillgå i de databaser som gick att söka igenom på Örebro universitet 2017 och ett fåtal 

arbeten utöver dessa som hittades via andra vägar.

 1.1 Bakgrund

”The idea of recording motion predates cinema itself”(Sito, Tom. 2013. 200) 

Redan 1882 spelade Étienne-Jules Marley med hjälp av tolv stillbildskameror monterade i en 

roterande cylinder in rörelserna av olika objekt. Detta kan man se som grunden till fångandet av 

rörelser. Letar vi vidare i historien så återfinns 1917 Max och Dave Fleischers teknik för 

rotoscoping (rotoscoping bygger på filmat material som man sedan ritar karaktärerna över) som ofta

kallas den närmaste släktingen till motion capture. Rotoscoping skiljer sig på många sätt från 

motion capture vilket senare i detta arbete tas upp men grundtanken vilken är att fånga rörelser från 

verkliga objekt är densamma. 1964 introduceras Waldo för allmänheten. Waldo har tidigare varit 

hemlighetsstämplat och användes av NASA för att styra mekaniska armar och händer för hantering 

av bland annat radioaktiva ämnen. Personen som stod för rörelserna hade på sig en ”Waldo suit” 

som på många sätt påminner om de dräkter med mekaniska sensorer som senare har används inom 

motion capture. Man kunde nu spela in rörelser och spela upp dem igen och igen i form av 

robotrörelser. Ett av de tidiga försöken till motion capture i form av datoriserad 3d animation 

skedde 1980 med den korta sekvensen Adam Powers, the juggler av Gary Demos och John Whitney

Jr. Sekvensen bestod av en person som jonglerade och gjorde en bakåtvolt (Sito. 2013. 200-205). 

Tekniken vi ser idag är alltså inte ny och men den kommit långt sedan 1980 då man som aktör idag 

slipper se ut som en kabelbläckfisk full med mekaniska sensorer. Idag har aktörerna större 

rörelsefrihet med optiska sensorer som fångar upp markörer som aktören bär (finns även markörlösa

system) och även en privatperson kan testa tekniken med till exempel en Xbox Kinect som är 

djupseende kamera framtagen för att styra spel utifrån mänskliga rörelser (kan även användas som 

input i ett motion capture system) (Marchant, Beth. 2015).

Bakgrunden till problemet med motion capture grundar sig i hur man definierar animation och hur 

motion capture ses eller inte ses som en animationsteknik. Kritiken idag mot att räkna motion 
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capture som animation liknar den som tidigare handlade om rotoscoping och handlar till stor del om

hur motion capture till viss del saknar artistiskt värde (Freedman, Yacov. 2012. 39; Celestri, John. 

2011). Det jag menar med detta är det artistiska värdet som animatör då arbetet består av att justera 

och korrigera redan existerande rörelser. Vidare ger en karaktär som är ämnad att efterlikna 

verkligheten väldigt lite utrymme för animatören att sätta sin egen prägel på karaktären. Detta är 

även en uppfattning som verkar delas av Academy of Motion Picture Arts and Sciences då denna 

grupp år 2010 gjorde om reglerna för filmer nominerade för Academy Awards inom Animerad film. 

Nu mera ser reglerna för animerad film ut som så att för att räknas som animerad film så ska 

karaktärernas rörelser vara gjorda bild för bild och motion capture i sig själv är inte en 

animationsteknik.

”Animated Feature category would only consider entries "in which movement and 

characters' performances are created using a frame-by-frame technique." To make the 

language abundantly clear, the following sentence was added to the Academy Award 

bylaws: "Motion capture by itself is not an animation technique"”(Freedman, Yacov. 

2012. 40)

Vidare så säger regelverket för Academy Awards att för att räknas som en animerad spelfilm skall 

75% av filmen vara animerad. 

Kategorin för bästa animerade långfilm kom till år 2002 (74th Academy Awards) och priset gick till 

Shrek (2001) av Andrew Adamson och Vicky Jenson som till en början var tänkt att använda sig av 

motion capture teknik. Efter dåliga resultat med motion capture så valde man istället att göra filmen

med keyframe animation som är det sättet som vanligtvis används för att animera karaktärer och 

objekt i en 3d miljö (Sito. 2013. 211,263) (keyframe animering bygger på att man utifrån start- och 

stopposition räknar ut rörelsen mellan dessa).

År 2011 valde Academy of Motion Picture Arts and Sciences att göra en förändring i reglerna för 

animerad film som ganska markant förändrade förutsättningarna för användning av motion capture i

kategorin animerad film. Academy of Motion Picture Arts and Sciences definerade år 2010 en 

animerad långfilm som:

An animated feature film is defined as a motion picture with a running time of at least 70

minutes, in which movement and characters’ performances are created using a frame-by-

frame technique. In addition, a significant number of the major characters must be 
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animated, and animation must figure in no less than 75 percent of the picture’s running 

time.(Rule Seven: Special Rules for the Best Animated Feature Film Award 2010)

och efter ändringen 2011:

An animated feature film is defined as a motion picture with a running time of more than

40 minutes, in which movement and characters’ performances are created using a frame-

by-frame technique. Motion capture by itself is not an animation technique. In addition, 

a significant number of the major characters must be animated, and animation must 

figure in no less than 75 percent of the picture’s running time. (Rule Seven: Special 

Rules for the Best Animated Feature Film Award 2011)

Under produktionen av James Camerons Avatar (2009) använde sig Cameron till stor del av motion 

capture bland annat genom ”swing camera” som gjorde att Cameron kunde se den virtuella världen 

i realtid och spela in den som med en vanlig kamera. Även fast kameran i detta fall mera fungerade 

som en display så återskapades kamerans rörelser i realtid utifrån datan som motion capture 

sensorerna fick in baserat på ”swing camerans” position varpå dessa applicerades i realtid i den 

digitala världen vilket förklaras i Avatar: Creating the World of Pandora (2010). Swing camera kan 

enkelt förklaras som en display som Cameron höll i och flyttade runt. Displayens rörelser var via 

motion capture systemet förbundna med kameran i 3d miljön vilket gjorde att Cameron kunde 

använda den som en riktig kamera. Även annan motion capture teknologi i form av detaljerad 

avkänning av ansiktsrörelser i Avatar  (2009) räknades som banbrytande även fast den tidigare 

använts bland annat i A Christmas Carol (2009) av Robert Zemeckis (Jenna, Ng. 2012. 273-286).

Det bör även nämnas att James Cameron själv inte vill att Avatar (2009) ska betraktas som en 

animerad film och valde därför att inte heller skicka in den till Academy Awards i kategorin 

animerad långfilm. Då arbetet bakom filmens karaktärer enligt Cameron låg hos aktörerna och inte 

hos animatörerna (Dominguez, Robert. 2010). 

Vidare kan det vara intressant att ta upp det faktum att Rich Moores Wreck-It Ralph (2012) som 

nominerades till bästa animerade långfilm av Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

använde sig av motion capture i viss utsträckning för att kontrollera objekt i Autodesk Maya  

(datorprogramvara för 3d modellering och animering) (Failes, Ian 2012). Även Rango (2011) av 

Gore Verbinski som vann i kategorin bästa animerade film 2011 använde sig i viss utsträckning av 

motion capture teknologi i form av tekniken som ILM tog fram till Camerons ”swing camera” så att
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Verbinski kunde röra sig i den digitala miljön och välja kamera vinklar (Appelo, Tim. 2012). Det är 

alltså inte bara forskningen som har delad bild av vad motion capture är utan även vissa delar av 

filmindustrin så som Academy of Motion Picture Arts and Sciences är till viss del splittrad när det 

kommer till hur man ser på motion capture.

 1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att se över den forskningen som finns inom motion capture och belysa de 

delar av den som behöver revideras. Detta genom att jämföra forskningen mot en teknisk bild av 

motion capture som byggs upp i detta arbete. Då tekniken för animation är i ständig utveckling och 

tekniken inte alltid är lätt att greppa så uppstår problem med de definitioner och ramar som används

för att kategorisera dessa tekniker. I och med att fältet som undersöks kräver viss kunskap inom det 

praktiska utövandet så finns det inte mycket skrivet inom ämnet på en akademisk nivå vilket gör 

fältet intressant att undersöka och utvidga för på så sätt en skapa en större förståelse för tekniken. 

Mitt arbete går därför ut på se hur forskningen ser på och förhåller sig till hur tekniken bakom 

motion capture fungerar rent praktiskt. Till exempel vad som är möjligt att skapa med tekniken och 

vad som inte är möjligt.

 1.3 Avgränsningar

Arbetet är avgränsat till just motion capture och kommer därför inte att gå djupare än nödvändigt in 

på etablerade och accepterade animations tekniker. Dock kommer vissa av dessa tekniker att 

nämnas och jämföras med motion capture. Vidare kommer arbetet att vara avgränsat i antalet filmer 

som kommer att tas upp och nämnas.

Perspektivet har avgränsats industrin och akademin vilket gör att åskådarnas uppfattning och tankar 

till stor del kommer att utebli med undantag för Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

definition av animation som togs upp i bakgrunds avsnittet som troligen är den definition som är 

etablerad hos åskådarna. Forskning som är rent tekniskt lagd kommer inte att tas upp om den inte 

gränsar mot filmvetenskapen. Det vill säga forskning utifrån medicinska användningsområden och 

forskning som bara är inriktad på den tekniska utvecklingen av tekniken för motion capture. 
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 1.4 Disposition 

Under avsnittet med tidigare forskning så sammanfattas i korta drag mycket av den forskning som 

finns inom fältet som tar upp ämnen så som motion capture och definitionen av animation. 

Tekniska utgångspunkten är det avsnitt i arbetet där den tekniska bilden av motion capture byggs 

upp. Detta sker bland annat utifrån de utvalda praktiska böckerna inom området. Avsnittet börjar 

med olika sammanställningar av det utvalda materialet och avslutas med att kombinera dessa och 

annat utvalt tekniskt material till en bild av vad motion capture är. I avsnittet återfinns även 

jämförelse där motion capture ställs mot rotoscoping och jämförs utifrån vad motion capture har för

tekniska begränsningar och möjligheter, detta för att få en ökad förståelse för tekniken och vad som 

skiljer den från rotoscoping.

Avsnittet material innehåller kortare sammanfattningar av de forskningsarbeten som kommer 

undersökas utifrån det tekniska materialet och information om urvalet som gjorts. 

Under metod så förklaras metoden som kommer användas och de problem som kan uppstå vid 

användandet av just denna metod. 

Avsnittet analys innehåller den jämförande analysen av forskningen som samlats i avsnittet 

material. Denna analys sker utifrån den tekniska bilden av motion capture.

Slutsatsen sammanfattar det som upptäckts under avsnittet analys och innehåller de samlade 

tankarna runt motion capture utifrån tekniken och forskningen.

Under diskussion återfinns många av mina personliga tankar om tekniken och hur den kan tolkas 

utan att man frångår vad den är rent tekniskt. 

Uppsatsen avslutas med en kortare sammanfattning av det som tagits upp under arbetet och 

resultatet av arbetet.

 2 Tidigare forskning
Att ta upp tidigare forskning inom motion capture är svårt, då det finns väldigt lite forskning av den 
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typen som jag valt att behandla i denna uppsats tillgänglig från tidigare än 1990-talet. Vilket 

resulterar i att den tidigare forskningen inom området, kommer även att vara den nuvarande 

forskningen som i detta arbete kommer att behandlas. Detta då det som sagt finns väldigt lite 

forskning att tillgå inom området.

Utifrån den forskning jag har valt att undersöka så syns det överlag att många av dem inte i någon 

större utsträckning jämför motion capture med andra animations tekniker ur ett mera tekniskt 

perspektiv. Det syns exempelvis väldigt få ingående jämförelser mellan motion capture och 

rotoscoping eller motion capture samt andra verktyg så som inversed kinematics (teknik för att 

skapa animation i en 3d miljö som förklaras vidare under 3.2). Ett undantag från detta är dock 

Michael Gleichers Animation From Observation: Motion Capture and Motion Editing som sätter 

upp motion capture mot animation gjord utifrån observation. Mycket av forskningen inom 

animation som rör motion capture handlar om vad motion capture är och tar det till nivåer där 

motion capture diskuteras som ett magiskt verktyg, som kan göra en animerad film genom att bara 

fånga upp en motion capture skådespelares rörelser. Lika så diskuteras mycket hur och vida motion 

capture är animation, live-action, en hybrid eller något helt nytt som kräver en egen kategori.

Lev Manovich som står med fötterna både i den teoretiska filmkunskapen och den praktiska 

kunskapen inom animation väljer i sitt arbete Image Future från 2006 att se till motion capture 

utifrån Wachowskis Matrix trilogi som använde sig av universal capture (motion capture för 

ansikten som förklaras djupare under 6.1). Manovich tar även upp physicaly based modelling som 

kort kan beskrivas som en animations teknik som där rörelserna beräknas utifrån fysiska attribut och

hur denna teknik förhåller sig till animation. Dock saknas i detta arbete en tydlig jämförelse hur 

motion capture eller i detta fall performance capture förhåller sig till annan typ av animation. 

Rose Woodcocks arbete Capture, hold, release: an ontology of motion capture (2016) gör en av de 

mer ingående jämförelserna mellan motion capture och annan typ av animation, dock tar den inte 

hänsyn till många av de andra animation teknikerna som finns och tar inte heller fullt ut hänsyn till 

hur tekniken fungerar.

Det som är tydligast genomgående i den forskning som valts ut att analyseras i detta arbete är   

bristen på en väl etablerad definition med fasta ramar och en jämförelse mot hur motion capture 

tekniken och andra tekniker rent praktiskt fungerar. I mycket av den tidigare forskningen finns 

tydliga problem som gör att motion capture hamnar i olika kategorier beroende på forskarens egna 

sätt att vilja se på tekniken eller utanför både kategorin för animation och live action. 
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 3 Teknisk utgångspunkt
Den tekniska utgångspunkten byggs upp utifrån det tekniska material som samlats ihop i detta 

avsnitt och den samlade bilden av motion capture som sammanfattas i slutet av detta avsnitt 

kommer sedan ställas mot de akademiska arbeten som finns inom fältet i senare avsnitt.

I detta avsnitt följer även en kortare jämförelse av motion capture och rotoscoping för att få en ökad

insyn i funktionen av motion capture. Då vi utan förståelse för motion capture tekniken och dess 

begränsningar omöjligt kan bedöma, förhålla oss, kategorisera eller skilja den från rotoscoping på 

ett korrekt sätt utan att samtidigt riskera att skapa problem.

 3.1 Urval

Urvalet av tekniskt material har skett utifrån de böcker inom ämnet som finns som inte är låsta till 

en specifik programvara eller ett specifikt motion capture system. Dokumentären Avatar: Creating 

the World of Pandora (2010) och Isaac Kerlows bok The Art of 3d Computer Animation and Effects

kommer att ligga till grund för vissa delar av de tekniska aspekterna av arbetet. Det bör även 

nämnas att Kerlow har över 10 års erfarenhet hos Disney i Los Angeles. Vidare så är Kerlow 

grundande dekanus och professor på School of Art, Design and Media (ADM) på Nanyang 

Technological University (NTU). Utifrån dennes bakgrund så är det svårt att bortse från relevansen 

i dennes bok utifrån ett praktiskt användande av 3d grafik (grafik baserad på digitala 

tredimensionella objekt) och hur tekniken runt 3d animering (rörelsen av digitala tredimensionella 

objekt) bör ses rent praktiskt.

Alberto Menache bok Understanding Motion Capture for Computer Animation and Video Games är

en viktig källa då det är en av de få böcker som behandlar enbart motion capture utan att vara 

inriktad på bara en specifik teknik, programvara för bearbetning av rörelsedata (output från ett 

motion capture system som är applicerbar på ett digitalt 3d objekt) eller andra animation tekniker. 

Dock har jag valt att inte använda allt för mycket material ur denna bok då upplagan jag har 

tillgänglig är från 1999 och kan ses som föråldrad.

Jag har även valt att ta med delar ur Isaac Kerlows bok The Art of 3d Computer Animation and 
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Effects  som tar upp andra animations tekniker. Detta för att man utan att ha förståelse för hur 

animering fungerar i en 3d miljö inte heller kan förstår arbetet som ligger till grund för de 

justeringarna man måste göra av motion capture data. Vidare så bygger motion capture teknologin i 

många fall på att man binder ben i karaktären till de olika sensorerna som används för att spela in 

rörelserna. Utan förståelse för hur just detta system och till exempel inversed kinematicks fungerar 

så ökar risken för missuppfattningar av vad motion capture är och vad kan skapas med tekniken.

Valet att ta hjälp av just arbetet bakom James Cameron Avatar (2009) för denna undersökning 

grundar sig dels i hur mycket animation och visuella effekter som faktiskt ligger till grund för 

filmen men valet baseras även på den stora mängd information som finns tillgänglig när det 

kommer till användandet av motion capture i filmen. Joe Letteri från Weta i dokumentären Avatar: 

Creating the World of Pandora (2010) av Thomas C. Grane gör uttalandet att minst 2/3 av filmen 

kommer att göras digitalt. Vidare har tekniken bakom Camerons Avatar (2009) använts i senare 

filmer som klassats som animerade långfilmer. Ett exempel på detta är Spielbergs The Adventures of

Tintin: Secret of the Unicorn (2011) (Freedman. 2012. 46-47).

 3.2 Kerlow, Isaac. The Art of 3d Computer Animation and Effects

Kerlows bok tar inte upp ett problem och utgår inte heller från en teori utan grundar sig i de 

praktiska arbetssätten som används inom industrin. Boken går igenom de mera tekniska aspekterna 

när det kommer till animation utan att vara inriktad på en specifik programvara. Kerlow tar upp 

motion capture, inversed kinematics (förklaras i senare stycke), keyframe animation och 

användningsområdena för dessa förklaras. 

I sin bok förklarar Kerlow hur 3d modeller oftast har en rigg för att styra rörelserna. Denna rigg 

utgår från en hierarkisk struktur. Detta är modellens ”skelett” som innehåller ben och i änden på 

dessa ben sitter en led. Benen är kopplade till varandra i en hierarkisk struktur med ”parents” och 

”children”. Om man påverkar parent benet så rör sig även child benet som ligger under parent benet

i hierarkin. Detta gör att om man utifrån skelettet i en mänsklig 3d karaktär påverkar en höftled så 

följer resterande delen av benet med i rörelsen. Eftersom det är en hierarkisk struktur så kan man 

påverka benet i foten utan att höften påverkas. Alla ben i modellen kopplas till ett visst segment av 

modellen ”skin” (3d objektets yta) vilket gör att ett ben påverkar en specifik del av modellen.  

Denna struktur är den man binder rörelsedatan i ett motion capture system till. Sedan det är bland 

annat med hjälp inversed kinematics och forward kinematics som senare i detta avsnitt beskrivs 
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man använder för att justera mycket av rörelsedatan. Det är även dessa tekniker som får ta vid där 

motion capture inte riktigt räcker till för att skapa den rörelse som man vill få fram, alternativt för 

att skapa en ny rörelse från grunden.

I Boken The Art of 3d Computer Animation and Effects förklaras även att när det kommer till 

performance capture eller motion capture som det även kallas så finns det två typer. Live motion 

capture och processed motion capture. Skillnaden mellan dessa är att live motion capture används 

för att animera 3d modellen i realtid medans processed motion capture finjusteras och ändras med 

hjälp av andra animations tekniker innan det används för att animera 3d modellen. Det vitala som 

Kerlow tar upp är att det finns två typer av motion capture system och beroende på om man väljer 

ett live system eller inte så blir behovet av justeringar av datan olika.

När rörelsedata i ett motion capture system inte används för att i realtid styra en 3d modells så 

samlas den ihop och rensas då rå motion data oftast innehåller mycket ”noise” och därför behöver 

rensas upp och justeras. Ofta så använder man motion capture i flera lager då det kan vara svårt att 

spela in finare handrörelser tillsammans med de primära stora rörelserna. I alla fall av motion 

capture så är det nödvändigt att sätta upp systemet så att rätt sensor på aktören förhåller sig korrekt 

till den motsvarande delen på 3d modellen. Det man får ut av motion capture är vanligtvis ett flertal 

”tracks” med rörelser som kontrollerar olika delar av den animerade karaktären där varje ”track” är 

bundet till en specifik led eller en specifik del av 3d modellen. När rörelsedatan blivit rensad så kan 

den appliceras på karaktären.

Inom 3d animation finns det enligt Kerlows bok två mer traditionella tekniker att använda inom 

animation vilka är inversed kinematics och forward kinematics. Det är bland annat med hjälp av 

dessa som många justeringarna av motion capture data görs. Inversed kinematics inom animering 

fungerar på så sätt att när man rör specifika leder och förflyttar exempelvis handen på 3d modellen 

så följer resterande skelett och leder med i rörelsen då detta beräknas utav mjukvaran utifrån den 

skapade hierarkin(kan jämföras med hur en marionettdocka fungerar). Detta gör det lättare att 

kontrollera modeller med många leder. Principen bygger fortfarande på keyframes som interpoleras 

av mjukvaran för att skapa rörelser. Kerlow förklarar vidare hur forward kinematics kan ses lite som

en lägre nivå av animation där man har full kontroll över varje led och måste manuellt justera dessa 

på varje keyframe. Detta kan exempelvis jämföras med att arbeta med en lerfigur för stop-motion 

där du måste justera varje led för sig. Det är dessa tekniker man använder sig av tillsammans med 

justeringar av interpoleringskurvor som man använder sig av för att justera de rörelser som ett 
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motion capture system inte har fångat upp korrekt eller de delar som innehåller för mycket ”noise”. 

Interpolerings kurvor bestämmer en rörelses hastighet. Det finns flera olika typer av kurvor. En 

linjär kurva gör att hastigheten på rörelsen är konstant medans en logaritmisk kurva gör att rörelsen 

gradvis ökar i hastighet. (Isaac, Kerlow. 2009. 158-161, 333-374).

 3.3 Motion Capture och rotoscoping

I vissa av de arbeten som senare analyseras så ser man en parallell mellan motion capture och 

rotoscoping, vilket är logiskt då båda teknikerna arbetar utifrån verkliga fysiska rörelser men 

samtidigt så skiljer sig dessa två tekniker på många sätt. Den grundläggande funktionen i 

rotoscoping är att utifrån filmat material animera karaktärer över de filmade karaktärerna (Shlapak, 

Helena. 2017). Ett motion capture system tar ut karaktärernas rörelser utifrån markörer (alternativt 

ett färdigt skelett i vissa fall med ett markörlöst system) och omvandlar sedan dessa till rörelsedata i

ett tredimensionellt koordinatsystem i form av X Y Z koordinater (Kerlow. 2009. 366). Den 

inspelade rörelsen i ett motion capture system skiljer sig alltså markant från den som används för 

rotoscoping då den i ett motion capture system består av koordinater för rörelser och inte en hel 

bild.

 

Skillnaderna mellan motion capture och rotoscoping kan även ses i hur motion capture fungerar 

utifrån tre dimensioner medans rotoscoping är begränsat till två (Sito. 2013. 202; Menache, Alberto.

1999. 3). Rotoscoping är baserat på en kamera som inte kan se djup och inte heller kan använda 

avancerade algoritmer för att räkna ut hur ett objekt rör sig i tre dimensioner. Motion capture är i 

grunden utvecklat för rörelser i just tre dimensioner, detta för tekniken som tidigare nämnt i 

bakgrundsavsnittet utvecklades för att kontrollera mekaniska armar som rör sig (Sito. 2013. 202).

Även om rotoscoping och motion capture idag har närmat sig varandra särskilt då motion capture 

har kommit till en punkt då vanliga kameror eller en ensam djupseende kamera kan ligga till grund 

för den inspelade rörelsen. Samtidigt som rotoscoping har blivit digitalt så är grundläggande 

funktionen och tanken bakom dessa tekniker skilda, då dom arbetar i olika dimensioner (Marchant. 

2015). Det som teknikerna framföra allt har gemensamt är att teknikerna används för att efterlikna 

verkliga rörelser. Teknikerna gör dock detta på två skilda sätt och den rörelsen man får ut av den ena

tekniken kan inte överföras till ett objekt skapat för den andra tekniken, eftersom rörelserna sker i 

olika dimensioner.
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 3.4 Sammanställning av motion capture

Om man börjar med att se till vad motion capture är utifrån hur tekniken fungerar i grunden så är 

skillnaden mellan motion capture och rotoscoping liten samtidigt som teknikerna skiljer sig stort då 

båda har samma syfte men vägen till resultatet skiljer sig i antalet dimensioner som arbetet sker i  

(Marchant. 2015) motion capture kan beskrivas som rotoscoping för en 3d miljö vilket är en 

övergripande definition av vad motion capture fyller för funktion.

Ett motion capture system spelar in rörelser från den riktiga världen, sparar dessa som rörelsedata 

och denna data appliceras sedan på ett objekt i en programvara för 3d animering. I ett motion 

capture system som används i realtid går rörelsedatan dock direkt från inputen till objektet som 

animeras ibland utan att sparas. Inspelningen av dessa rörelser görs utifrån sensorer som sätts upp 

och dessa registrerar rörelserna som sedan skickas i form av data till systemet. Rörelserna i form av 

data måste sedan appliceras på korrekt led för att få denna led att röra på sig. Varje led som rör sig 

måste kopplas till korrekt markör på personen eller objektet som spelas in med sensorerna vilket 

kräver att en fysisk person behöver bestämma vilken rörelse som appliceras var och sedan 

implementera detta i systemet (Kerlow. 2009. 366-368).

Det finns idag även system för markörlös motion capture som bygger på visuell input från flertalet 

vanliga kameror eller en till fyra djupseende kameror (Marchant. 2015). Det finns flertalet 

djupseende kameror och då analys arbetet inte kräver en djupare förståelse i tekniken bakom dessa 

så förklaras bara kort om djupseende kameror.

En typ av djupseende kamera är ”Time-of-flight” kamera som fungerar genom att sända ut en 

modulerad ljussignal som sedan studsar mot det belysta objektet och fångas upp av kameran.

Baserat på hur mycket ljus som studsar tillbaka så räknas djupet i bilden ut. 

“In TOF sensors, distance is measured for every pixel in a 2D addressable array, 

resulting in a depth map. A depth map is a collection of 3D points (each point also 

known as a voxel).”(Li, Larry. 2014)

Andra typer av djupseende kameror använder till exempel ett stereoskopiskt sätt att bestämma djup 

genom att två kameror är sammanbyggde i en och på så sätt skapas ett djupseende som liknar 

människans.
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Datan som sensorerna i ett motion capture system fångar upp är inte felfri och behöver ibland 

korrigeras för att karaktären ska röra sig korrekt utifrån sina egna fysiska ramar. Alternativt behövs 

rörelsedatan korrigeras i de fallen då det är mycket ”noise” i inspelningen av rörelserna (Kerlow. 

2009. 372). Motion capture datan kan användas till flertalet karaktärer och är inte begränsat till en 

karaktär. För att passa en ny karaktär kan datan dock behöva justeras. När ett motion capture system

används för att live styra en karaktär så görs inga justeringar av rörelsedatan men systemet behöver 

fortfarande sättas upp och en person behöver se till att rätt markör i systemet styr rätt led på den 

animerade karaktären (Kerlow. 2009. 371).

Utifrån hur motion capture används och vad som skapas systemet så är det inte mer än ett verktyg 

för att skapa animation. Datan som används i ett motion capture är baserad på rörelserna från en 

människa så i grundformen är rörelsen mänsklig. Ser vi dock till hur James Camerons Avatar (2009)

som Cameron själv anser inte är en animerad film (Dominguez. 2010) inte klarar sig utan 

justeringar av motion capture datan så är motion capture inte mer än ett verktyg i mängden, som 

inte kan klara sig helt utan en animatör som justerar datan (Sito. 2013. 213). Även om mycket av 

arbetet sker utifrån en aktörs rörelser så är sensorernas input bara en del av systemet, precis som den

inspelade filmen bara är en del av rotoscoping. Motion capture är alltså ett animationsverktyg och 

bara en del av det system som används för att skapa en animerad karaktär om vi ser det utifrån en 

teknisk synvinkel, till skillnad från om vi ser det som till exempel ett eget medie eller en helt 

automatiserad process. Sett till hur motion capture system bland annat kan missa markörer, blanda 

ihop markörer och ta upp ”noise” (Thacker, Jim. 2012; Kerlow. 2009. 372) så är det svårt att säga 

vad som är kvar i den färdiga filmen av den mänskliga rörelsen som användes som input i motion 

capture systemet då detta är helt beroende på mängden justeringar och vilka typer av justeringar 

som har behövts utföras för att få ett godkänt resultat.

I många fall då man använder sig av motion capture så gör man detta tillsammans med hand-over 

animation vilket betyder att man kombinerar en mera exakt inspelning av handrörelser med de 

redan inspelade helkropps rörelserna (Kang et al. 2012. 244). Detta gör man för att det är svårt att 

skapa realistiska hand animationer med hjälp av keyframe animering och att det kan vara svårt för 

motion capture systemet som tar upp helkroppsrörelser att samtidigt uppfatta små finger och 

handrörelser.

Exempel på problem som kan uppstå i och med användandet av motion capture i film kan ses 

tydligt om man tittar närmare på produktionen av James Camerons Avatar (2009). Skapandet av 
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Camerons film kombinerade tekniker och kameror för att registrera ansiktsrörelser, kroppsliga 

rörelser och kamerarörelser för att i realtid kunna återge en ”draft” på det som filmas.

”Just taking the idea of motion capture and facial capture, and tracking a virtual camera 

in the scene and combining them altogether so that Jim could shoot the movie on a 

virtual stage -that was fantastic.” - Joe Letteri(Failes, Ian 2016. 116)

I en intervju med motion capture producenten James Knight gjord av cgchannel.com's Jim Thacker 

så förklarar Knight hur karaktärerna är byggda i delar där rörelser för händer och ansikte infogades 

separat medans kropparnas rörelser spelats in utifrån de 56 markörerna som aktörerna hade på sig. 

Knight berättar även att till och med hästar användes i filmen för motion capture (Thacker. 2012).

”We solved the characters in real time, solving for a skeleton and retargeting to the CG 

character. We streamed into MotionBuilder, which is the industry-standard viewing tool, 

live on set. ”- James Knight (Thacker, Jim 2012)

Systemet blandade ofta ihop markörer och mycket tid lades på att rensa upp datan från motion 

capture systemet (Thacker. 2012). 

Ett annat problem med produktionen när det kommer till motion capture är scenen där Sully 

förklarar sitt riktiga uppdrag för Neytiri. Filmen använder sig i i denna scen till stor utsträckning av 

keyframe animation för att justera rörelsedatan från motion capture systemet. Vidare förklaras att 

mycket av rörelsedatan i filmen genomgick små justeringar (Sito. 2013. 213).

Alberto Menache tar i Understanding Motion Capture for Computer Animation and Video Games 

upp hur det finns problem med hur industrin gjort studier relaterade till kostnaden av att använda 

motion capture system, då dessa har en tendens att bortse från det stora arbetet animatörerna måste 

göra för att rensa upp motion capture datan. Detta förklarar Menache är en vanlig bild som media 

och produktions bolag målar upp, där motion capture är ett enkelt och snabbt sätt att göra animerad 

film (Menache. 1999).

 4 Material
I detta avsnitt återfinns kortare sammanfattningar och information om urvalet av de akademiska 

arbeten som sedan ska analyseras utifrån den tekniska bilden av motion capture som 
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sammanställdes i tidigare del av arbetet.

 4.1 Urval

Då mycket inom området är skrivet i form av rent teknisk forskning för utveckling av tekniken runt 

motion capture så har urvalet begränsats till de texter som gränsar mot fältet filmvetenskap. Som 

rent teknisk  forskning räknar jag den forskning som talar om exempelvis nya algoritmer för 

kalkylering av rörelsedata utifrån en tvådimensionell bild eller nya sätt att räkna ut vart en markör 

befinner sig i en 3d miljö. Även arbeten som utifrån ett medicinsk användningsområde av tekniken 

har uteslutits. Efter denna begränsning av urvalet så finns inom fältet bara ett begränsat antal texter 

då fältet kräver viss kunskap inom både den tekniska delen och den filmvetenskapliga. 

Valet att ta med många av de vetenskapliga texterna som handlar om definitionen av animation 

grundar sig i att motion capture är ett verktyg för animation. Om definitionen av animation och 

animerad film inte tar hänsyn till de olika verktygen som används för att skapa animationen så 

saknas värde i definitionen då produkten hamnar utanför den ram där den bör bli placerad. Ett klart 

exempel på detta är just motion capture som används i både live-action och animerad film precis 

som en systemkamera kan användas för att skapa både live-action och stopmotion film. 

Definitionen av vad som är animation har på så sätt lika mycket att göra med hur det skapas som 

vad som har skapats. Ett verktyg är på så sätt inte bundet till bara en typ av film men en definition 

av filmtypen behöver fortfarande ta hänsyn till verktygen som används för skapandet.

 4.2 Manovich, Lev. Image Future.

Manovich text handlar till stor del om Universal Capture som användes i Wachowskis Matrix 

trilogi. Vidare tar arbetet även upp physically based modeling och animatörens påverkan på 

skapandet av rörelser utifrån detta genom olika justeringar av variablerna som ligger till grund för 

hur karaktären rör sig i 3d miljön (Manovich, Lev. 2006). 

Manovich arbete har valts att analyserats av den anledningen att arbetet tar upp en av dom mest 

grundläggande sakerna inom all form av animation, vilket är att bakom all form av animation står 

en animatör eller annan människa för inputen som bestämmer rörelserna. Vidare så är Wachowskis 

Matrix trilogi och universal capture ett tidigt användande av motion capture i stor utsträckning 

vilket gör Manivich arbete intressant att undersöka. 
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 4.3 Wells, Brian. Frame of reference: toward a definition of animation.

Brian Wells arbete sätter upp 10 regler som en grund för dennes definitionen av animation, då Wells

anser att det saknas en klar definition för vad som är animation. Arbetet går ut på att ta de redan 

etablerade lösa ramarna för animation som finns och försöka filtrera dessa för att få ut en klarare 

definition av animation (Wells, Brian. 2011).

Valet att analysera Brian Wells arbete har gjorts utifrån att det är ett arbete som skall sätta upp ett 

regelverk för vad som bör definieras som animation. Att analysera ett arbete som handlar om 

definitionen av animation är viktigt då definitionen av animation avgör hur forskaren väljer att se på

motion capture. Skulle motion capture falla utanför Wells definition av animation så kan 

forskningen påverka hur man ser på en animatörs arbete och roll utifrån det val av verktyg som 

animatören gör.

 4.4 Greenberg, Raz. The Animated Text: Definition.

Greenberg analyserar tidigare skrivna texter och uttalanden inom ämnet för att bygga upp sin egen 

definition av animation och Greenberg sammanfattar senare denna definition med att animation inte

är en underkategori till ett större mediafält, samtidigt som animation ofta kan sträcka sig över ett 

flertal genrer och kategorier. Greenberg anser att problemet med de redan existerande definitionerna

grundar sig man försöker se rena former av live action och animation då man bygger definitioner. 

Vidare tar arbetet upp hur animation aktivt närmar sig den fysiska världen som de animerade 

objekten representerar (Greenberg, Raz. 2011).

The Animated Text: Definition är ett av arbetena som handlar mera om animation som helhet, än den

specifika tekniken för motion capture. Det vitala här är dock sambandet mellan hur motion capture 

är en del av den utveckling som sker mot att avbilda fysiskt korrekta rörelser baserade på verkliga 

objekt och hur animation i helhet rör sig mot en mera realistisk avbildning av verkligheten. 

Utvecklingen av animation mot en mera realistisk avbildning och motion capture roll i förhållande 

till detta gör Greenbergs arbete till en viktig del i analysen som senare utförs i detta arbete. 
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 4.5 Freedman, Yacov. Is It Real…or Is It Motion Capture? The Battle to Redefine

Animation in the Age of Digital Performance.

Freedman sammanfattar att motion capture dras mellan de som ser det som ett verktyg för effekter 

och aktörerna som ser motion capture som ett verktyg för att spela in sitt agerande. Samtidigt så är 

det enligt Freedman inte så stor skillnad mellan hur rotoscoping sågs på 1930 och 1940 talet mot 

hur motion capture ses på som teknik idag. Vidare hävdar Freedman att man nu närmar sig en punkt

då animatörens arbete inte längre kommer att behövas. Arbetet tar vidare även upp hur att motion 

capture öppnat dörren för något nytt som sträcker sig utanför live-action och animation (Freedman. 

2012).

Freedmans arbete har valts att analyseras, då det delvis handlar om hur motion capture är utanför de

etablerade kategorierna som finns inom film. En analys av dennes arbete blir intressant då 

Freedman måste bortse helt ifrån vad motion capture är utifrån hur tekniken bakom motion capture 

fungerar för att kunna placera det utanför de kategorier som finns. Vidare är arbetet intressant att 

analysera då Freedman även försöker bedöma motion captures framtid utan förankring i vad 

tekniken kan göra rent praktiskt idag.

 4.6 Woodcock, Rose. Capture, hold, release: an ontology of motion capture.

Woodcock förklarar motion capture som ett verktyg inom rörlig bild och hur det skiljer sig från 

rotoscoping. Till skillnad från rotoscoping så finns rörelserna fångade med motion capture kvar och 

kan användas igen. På så sätt hamnar rörelsedatan från ett motion capture system i en form av 

”hold”, detta skiljer motion capture från rotoscoping. Samtidigt så kan vi se skillnaden i hur exakt 

motion capture är på att återge aktörens rörelser. Woodcock anser att motion capture kan ses som ett

system för att fånga, hålla kvar och släppa lös rörelsedata. Vilket kan jämföras med till exempel ett 

alfabet som håller bokstäverna tills de ska användas i tal eller skrift (Woodcock, Rose. 2016).

Woodcocks tankar om hur motion capture fångar, håller och släpper rörelser utgår delvis ifrån hur 

tekniken fungerar i praktiken. Dennes arbete är ett av dem som faktiskt utgår från några de 

grundläggande funktionerna som motion capture har vilket gör arbetet värt att analysera. Detta för 

att se hur Woodcocks bild av motion capture stämmer mot hur tekniken fungerar i praktiken.
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 4.7 Gleicher, Michael. Animation From Observation: Motion Capture and 

Motion Editing 

Gleichers arbete tar upp hur motion capture är ett steg mot en automatisering när det kommer till 

skapandet av rörelser för animerade objekt utifrån observation. Vidare tar arbetet upp motion 

capture och sätter detta i förhållande till annan form av animation i allmänhet. Gleichers förklarar 

vidare hur varje typ av motion capture system har vissa brister och att det som gör motion capture 

data så unik att arbeta med är just att den inte använder sig av keyframes som interpoleras mellan 

utan att den har en ”pose” för varje frame (Gleicher, Michael. 1999). 

Gleichers arbete lämpar sig väldigt bra för att analysera, då arbetet ger en bild av förståelse av 

tekniken. Vidare är detta arbete viktigt att analysera för att på ett tydligt sätt påvisa hur den snabba 

utvecklingen av tekniken faktiskt kan göra att arbeten inom detta fält snabbt blir föråldrade. Detta 

då Gleichers arbetet är skrivit 1999 och är det äldsta av arbetena som valts att analyseras. Arbetet 

ger oss en chans att jämföra mot motion capture idag och på så sätt se de delar av utvecklingen av 

motion capture som skett sedan Gleichers arbete skrevs.

 4.8 Pallant, Chris. Digital Dimensions in Actorly Performance: the Aesthetic 

Potential of Performance Capture

Pallants artikel tar upp aktörens funktion i förhållande till motion capture tekniken. Arbetet sträcker 

sig även till datorspel och hur motion capture har fått större roll i denna kategori. Som exempel på 

aktörens roll tas Jeff Bridges karaktär i Joseph Kosinskis Tron: Legacy (2010) upp. Bridges 

föryngras här med hjälp av digital teknik och Pallant menar att performance capture som förenklat 

kan förklaras som en typ av motion capture för ansikten, öppnar dörren för att en äldre generation 

aktörer skall kunna bli attraktivare på filmmarknaden igen (Pallant, Chris. 2012).

Valet att analysera Pallants arbete är baserat på hur denne framställer performance capture som en 

välutvecklad teknik för att föryngra skådespelares utseenden. Det intressanta med detta är att se hur 

det som Pallant framför som en nära på exakt återspegling av en mänsklig karaktär, faktiskt 

stämmer överens med vad tekniken är kapabel till att producera. Pallants arbete är även intressant i 

den aspekten att det inte bara är riktat till film, utan även tar upp användandet av motion capture i 

spelindustrin.
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 5 Metod
Arbetet kommer att utgå från den tekniska beskrivningen av hur motion capture fungerar rent 

praktiskt. Denna tekniska bild av motion capture kommer sedan används för en jämförelse mot de 

teoretiska definitionerna av animation och den forskning som finns etablerad inom ämnet. Jag 

kommer göra en jämförande analys av hur motion capture som teknik ses av de som arbetar med 

tekniken och de akademiska texterna. Detta för att som nämnt i uppsatsens syfte, belysa problemen 

i den forskningen som valts ut.  

Den tekniska bilden byggs upp utifrån bland annat Isaac Kerlows The Art of 3d Computer 

Animation and Effects, Understanding Motion Capture for Computer Animation and Video Games 

av Alberto Meanche och Thomas C. Granes Avatar: Creating the World of Pandora (2010) som 

representerar den mera tekniska bilden av motion capture.

Arbetet kommer även att ta viss hänsyn till möjligheten att motion capture skall ses som något 

nyskapande och inte falla in under animation eller live-action. Dock kommer detta endast att ske i 

den avslutande diskussionen och inte i analys delen arbetet. 

De akademiska texterna kommer en efter en analyseras. Analysen kommer gå ut på att bryta ut de 

problematiska delarna i forskningen. Dessa delar kommer diskuteras och jämföras mot den tekniska

bilden av motion capture för att belysa forskningens olika problem. 

 5.1 Metodproblem

Ett av de större problemen med metoden som kommer användas, är att böcker för tekniskt lärande 

inte speglar åsikter hos de som utövar yrket, utan bara lär ut yrket då det är väldigt sällan man ser 

personliga åsikter i teknisk dokumentation. Vidare problem bygger mycket på att vi just nu befinner

oss i en tid av förändring och utveckling inom just den form teknik som motion capture är. Detta 

medför möjligheten att tekniken förändras och definieras som något annat av både  Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences och industrin redan i morgon.

Avsaknaden av fast teoretisk utgångspunkt som är grundad i en specifik teori, kan ses som 

problematisk men då arbetet dels utgår från en teknisk bild och arbetet gränslar två fält, så hade en 

renodlad teoretisk utgångspunkt inte fungerat som grund för en komparativ analys.
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 6 Analys
I denna del av arbetet kommer varje del av den tidigare forskningen avverkas bit för bit och 

analyseras utifrån den tekniska bilden av motion capture. Då forskningsarbetena inom området har 

olika problem så kommer varje arbete att behandlas separat, för att minska risken att de som läser 

analysen blandar ihop problemen som belyses i ett arbete med de som återfinns i ett annat arbete 

som analyseras. Valet att behandla varje arbete separat är även gjort för att ge en djupare inblick i 

varje arbete som analyseras. Avsnittet kommer att börja med en sammanfattning av Lev Manovich 

Image Future och slutligen avslutas avsnittet med en analys av Digital Dimensions in Actorly 

Performance: the Aesthetic Potential of Performance Capture. Varje forskningsarbete som 

analyseras sammanfattas först detaljerat och sedan följer analysen av varje arbete, för att skapa en 

tydligare bild om vad varje enskilt arbete handlar om. 

 6.1 Manovich, Lev. Image Future.

Mycket av Manovich text rör Universal Capture i TheMatrix (1996) men han förklarar även hur 

grunden till utvecklingen av 3d grafik ligger i att imitera fysiska attribut. Bump mapping (teknik för

att simulera ojämnheter i en yta i en 3d miljö), raytracing (teknik för beräkning av ljusspridning i en

3d miljö) och andra element inom 3d grafik är alla skapade för att efterlikna den riktiga världen.

”All this research was based on one fundamental assumption: in order to re-create an 

image of reality identical to the one captured by a film camera, we need to systematically

simulate the actual physics involved in construction of this image. ”(Manovich, Lev. 

2006. 30)

Allmänt accepterade sätt att göra effekter till film är keyframe animation och physically based 

modeling. Keyframe animering går ut på att animatören sätter upp olika key-positioner för en 3d 

modell och sedan låter datorn interpolera mellan dessa vilket resulterar i en rörelse (denna rörelse 

kan anpassas genom hur man väljer att datorn skall kalkylera kurvan mellan keyframes till exempel 

linjärt, vilket gör att rörelsen har en konstant hastighet medan man i andra fall kanske vill ha en 

logaritmisk kurva på rörelsen). Physically based modeling bygger på att datorn baserat på fysiska 

attribut som definierats i modellen så som skelett, muskler och hud räknar ut rörelserna. 

Beräkningen i datorn sker utifrån fysiska attribut och andra variabler med hjälp av olika algoritmer. 
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Universal capture använder ingen av dessa principer för att skapa animation utan har verkligheten 

som referens för att skapa animation. 

”Short sequences of the actor’s performances are encoded as 3D computer animations; 

these animations form a library from which the filmmakers can then draw as they 

compose a scene.”(Manovich, Lev. 2006, 34)

Manovich tar upp att oavsett vilken sätt man gör animationen på om det är för hand eller i en 3d 

programvara så är det någon som står bakom den. Rörelser baserade på keys användes tidigare inom

cell animation, stop motion animation, 3d animation och används även idag inom animation. 

Gemensamt oavsett typ av animation där key positioner tillämpas, är att den skapas för hand. När 

det kommer till physically based modeling och liknande tekniker så skapar inte animatören direkt 

rörelsen utan programvaran gör detta dock utifrån parametrar som animatören sätter upp. 

Om man ser till den traditionella definitionen av animation där manuellt skapande av rörelse är det 

som definierar animation så hör varken physically based modeling, partikelsystem eller andra 

system där animatören inte skapar rörelsen genom direkt påverkan hemma inom animation. 

Ser man till att animatören sätter upp parametrar, sedan justerar parametrar och liknande så är ju 

animatören fortfarande i kontroll över rörelserna, om än inte direkt så via matematiska formler.

Vidare refereras till personlig kommunikation från april 2005 mellan Manovich och Casey Reas, där

Reas förklarar hur denne spenderat två timmar på att utveckla en programvara för sitt arbete och 

sedan två år för att ställa in parametrarna i programmet för att få ett acceptabelt resultat. Det 

Manovich vill få fram är att  physically based modeling är en hybrid mellan animation och 

datorsimulering där trots att animatören inte längre alltid direkt styr rörelsen så gör denna det 

genom ett stort bakomliggande arbete, i form av att styra parametrar.

När det kommer till Universal Capture så som det används i The Matrix (1996) så styrs modellens 

rörelser utifrån inspelat material, baserat på en aktörs rörelser. Detta gör att tekniken varken är 

traditionell animation eller traditionell kinematografi. 3D modellerna har inga muskler eller andra 

mer vanliga kontroller för att animera rörelser.  

”Gaeta and his colleagues also banished keyframing animation – but they did not use any

mathematical modes to automatically generate motion either. As we saw, their solution 

was to capture the actual performances of an actor (i.e. movements of actor’s face), and 

then reconstruct it as a 3D sequence. ”(Manovich, Lev. 2006, 37)
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Förenklat kan man säga att Universal Capture fångar den fysiska verkligheten som sedan appliceras 

på den virtuella världen. Tekniken är dock begränsad till ansikten.

Manovich avslutar med att sammanfatta sina tankar om animation och huruvida det är relevant att 

fråga om något är animation eller inte, då animation har blivit något som används brett och på olika 

sätt. Manovich menar att det är mera korrekt och relevant att säga att många av dessa saker så som 

Universal Capture föddes och utvecklades ur animationen, men även att det har sin grund i andra 

medier (Manovich. 2006).

 6.1.1 Analys av Image Future

Innan analysen av Manovich text tar vid kan det vara viktigt att förklara skillnaden mellan motion 

capture och Universal Capture. Universal Capture är förenklat ett system som utifrån input från 

synkade högupplösta kameror bygger upp en 3d modell med textur som sedan animeras utifrån hur 

det inspelade objektet rör sig. Universal Capture är begränsat till ansikten och kortare sekvenser då 

den råa datan från kamerorna tar extremt mycket plats (Borshukov et al. 2005). Skillnaden mot ett 

rent motion capture system som bara tar upp rörelsedata är ganska stor. Men utifrån vad de som 

arbetade med systemet under inspelningen av Wachowskis The Matrix Reloaded (2003) så krävdes 

fortfarande manuell input för att justera ”Optical flow errors” (Borshukov et al. 2005). Universal 

Capture är alltså en kombination av photogrametry (teknik för att skapa 3d objek utifrån flertalet 

foton av ett verkligt objekt) och motion capture. Därför kommer tekniken i analysen att behandlas 

som motion capture, då detta är den del av universal capture tekniken som reglerar animations 

rörelserna. 

Lev Manovich ger den redan etablerade formen av animation vissa attribut. Först och främst så 

finns det en skapare bakom animationen, även om denna skapare inte direkt påverkar rörelserna så 

görs detta genom parametrar (Manovich. 2006. 37). Grunden till datan i ett motion capture system 

är aktörens rörelser. Datan behöver senare i många fall justeras och rensas men i grundformen så är 

datan en input i systemet utifrån aktören (Kerlow. 2009. 372). I ett optimalt system för motion 

capture där rörelsedatan inte är i behov av justeringar, skulle då aktören kunna ses som en animatör 

utifrån Manovich text.

Arbetet tar även upp hur animation kan skapas för hand (Manovich. 2006. 37) och sett till detta så 
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är inputen via sensorer för motion capture inte mer avlägsen en datormus eller ritplatta, än vad en 

Xbox Kinect är en standard spelkontroll för input. Det man gör registreras i systemet som en input 

oavsett hur det senare behandlas. Utifrån det Manovich skriver kan vi då se motion capture som en 

input. Ser vi till hur physicaly based modelling tar en input och sedan utifrån algoritmer skapar 

rörelser (Manovich. 2006. 36) så skiljer inte detta sig i någon större grad från hur ett motion capture

system tar inputen, i form av det sensorerna plockar upp och applicerar dessa på en karaktär utifrån 

regler uppsatta av en animatör eller en motion capture tekniker (Kerlow. 2009. 368). Motion capture

är på så sätt inputen i ett större system. Manovich forskning stämmer i vissa delar väl överens med 

den tekniska bilden av motion capture. Dock så målar Manovich upp en bild av ett idealiskt motion 

capture system som inte har ett behov av någon animatör för att justera motion capture data utan att 

det mera är aktören som ensam är inputen i systemet, vilket inte speglar den tekniska bilden av 

motion capture. Ett exempel på hur Manovich förvrider bilden av motion capture är hur denne 

skriver: 

”And what about Universal Capture method as used in The Matrix? Gaeta and his 

colleagues also banished keyframing animation – but they did not use any mathematical 

modes to automatically generate motion either.” (Manovich, Lev. 2006. 37)

 Detta är ett väldigt intressant uttalande då det inte stämmer överens med hur de andra som arbetade

med tekniken under filmen beskriver arbetet som utförts. Då som det tidigare nämnts under 

inspelningen av Wachowskis The Matrix Reloaded (2003) så krävdes manuell input för att justera 

”Optical flow errors” (Borshukov et al. 2005). Sett till att en film som verkligen gått in för att arbeta

utifrån motion capture sex år senare i form av James Camerons Avatar (2009) även var i behov av 

justeringar i form av keyframe animering, (Sito. 2013. 213) så är det mindre troligt att det är som 

Manovich beskriver. 

En annan del av Manovich forskning som kan ses som problematisk är även hur Manovich anser att

man bör fråga sig hur relevant det är att definiera animation (Manovich. 2006. 43) vilket kan ses 

som ett sätt att undvika en fråga som är extremt relevant, då den påverkar många människors arbete 

inom industrin samtidigt som han själv redan har besvarat denna fråga. Frågan påverkar framförallt 

animatörens roll och arbete samtidigt som den till viss del även påverkar aktörens roll. Vidare finns 

en annan risk med avsaknaden av definition av motion capture och animation, risken med detta är 

att industrin missar att se till kostnaden för vissa delar som användandet av motion capture medför, 

som till exempel en animatör som rensar upp rörelsedata precis som Alberto Menache tar upp på 
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sida 42 i Understanding Motion Capture for Computer Animation and Video Games (1999).

Sett till den historiska utvecklingen av motion capture som teknik så är Manovich uttalande om hur 

det utvecklats ur animation och andra medier (Manovich. 2006. 43) bara delvis korrekt, då tekniken 

bakom det kommer från att styra robotar (Sito. 2013. 202) och inte animerade karaktärer. Dock har 

tekniken kommit långt sedan dess och tekniken används nu för att styra objekt skapade i en 3d 

miljö. Det skulle alltså vara närmare sanningen att säga att det utvecklats ur animatronics och 

robotteknik. 

 6.2 Wells, Brian. Frame of reference: toward a definition of animation.

Brian Wells förklarar problemet med att det saknas en definition av animation och hur teoretiker 

inte kan eller vill definiera animation med risk för att för hårda ramar skulle kunna begränsa ämnet, 

medan för lösa ramar skulle vara värdelösa, då allt nästan skulle kunna räknas som animation. Wells

tankar går ut på att ta de redan etablerade lösa ramarna för animation och försöka filtrera dessa för 

att få ut en solid definition av vad som kan räknas som animation. 

Målet med Wells arbete är att etablera en fast ram för vad som bör betraktas som animation. Wells 

etablerar ett antal egenskaper som animation bör ha, för att räknas som animation. Allt som allt 

etablerar Wells tio egenskaper som ska definiera animation. Nedan följer förkortade versionerna av 

de tio reglerna som Wells etablerar (Wells. 2011).

Då reglerna inte går att förkorta mer än Wells själv redan gjort och inte heller på ett bra sätt 

omformulera utan att många av dom förlorar sin mening, eller kan misstolkas, så citeras dessa 

istället. I följande del i detta arbete kommer de regler som behöver användas i sin helhet att 

förklaras närmare.

”Animation property #1: Animation is a visual form of communication.” (Wells, Brian. 

2011. 15)

”Animation property #2: For a thing to be animation, it must appear to physically move 

or change.” (Wells, Brian. 2011. 17)

”Animation property #3: For a thing to be animation, it must move or change over a 

perceptible and discernable period of time, comprised of two or more discrete units of 
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time. These discrete units of time are known in animation as ‘frames’.” (Wells, Brian. 

2011. 17)

”Animation property #4: For a thing to be animation, it must be, or have been, intended 

to display the physical properties of movement or change.” (Wells, Brian. 2011. 19)

”Animation property #5: For a thing to be animation, it must move or change in relation 

to the viewer, aided by some form of external action or force such as mechanical work or

technical process.” (Wells, Brian. 2011. 21)

”Animation property #6: An animated performance must remain absolutely consistent, 

exactly as its creator committed to creating it, throughout all viewings and screenings. If 

the animated performance changes in any way, from how it was initially created, the 

artistic integrity of the animated performance is lost, and the animation has the potential 

to be interpreted very differently than how its creator(s) intended.” (Wells, Brian. 2011. 

22)

”Animation property #7: Animation is comprised of a sequential set of still images, each 

recorded for a discrete unit of time, and these discrete units of time are displayed in 

relatively rapid succession in order to achieve the illusion of lifelike movement or 

change.” (Wells, Brian. 2011. 23)

”Animation property #8: For something to be animation, it must have been recorded, and

it must exist in a recorded state of being.” (Wells, Brian. 2011. 23)

”Animation property #9: Animation should feel as though it possesses certain qualities 

that have an appeal of ‘aliveness’; a particular life force or vitality.” (Wells, Brian. 2011. 

25)

”Animation property #10: For a thing to be animation, it must display properties of 

‘short range apparent motion’.” (Wells, Brian. 2011. 26)

 6.2.1 Analys av Frame of reference: toward a definition of 
animation.

Brian Wells sätt att angripa problemet med en definition av animation är intressant då den tydliggör 

en punkt som många av de andra arbetena inte har behandlat vilket är att animation inte är sättet 

man gör någonting på utan en produkt av det man gör. Det jag menar med detta är hur Wells 

samlade regler för animation inte handlar om den specifika tekniken utan vad som skapats av dessa.
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Sett utifrån motion capture som teknik så är detta ett väl uttänkt sätt att se på animation samtidigt 

som det kan resultera i vissa frågor relaterade till om det eller den som skapar animation ens 

behöver vara mänskligt. Sett utifrån hur ett optimalt motion capture system i framtiden eventuellt 

skulle kunna fungera utan en animatörs påverkan så är Wells förhållningssätt till frågan om en 

definition av animation väldigt relevant.

Brian Wells arbete är stort, omfattande och skrivet som en punktlista vilket gör att det inte kan 

sammanfattas på samma sätt som de andra arbetena vilket gör att analys delen av detta arbete inte 

kan ta upp alla punkter som Wells sätter upp för sin definition i detalj utan begränsas till bara den 

som är problematisk.

”Animation property #8: For something to be animation, it must have been recorded, and

it must exist in a recorded state of being.” (Wells, Brian. 2011. 23)

”For example, consider an ‘animated installation’ comprised of a series of sequentially 

posed physical sculptures, all placed upon a spinning armature, with strobe lights 

supplying the illumination during short intervals of time. As the lights strobe, the 

sculptures mounted on the moving armature appear to be physically moving and 

changing. The medium is visual, the movement or change is intended, the sculpture 

moves in relation to the viewer, the time intervals are completely determined by the 

creator(s), and the performance, for all practical discussion, is unchanging. Is this device,

and the resulting images we see, considered animation?”(Wells, Brian. 2011. 23)

Well tar här som exempel en animerad konst installation som belyses med ett blinkande ljus som 

gör att den ser ut att röra på sig. Vidare argumenteras för hur detta inte kan vara animation då den 

dels inte känns levande men inte heller är inspelad. Många av Wells argument under just denna 

punkt är baserade på dels vad denne själv uppfattar som levande men det Wells även lägger vikt på 

är hur dessa konstverk existerar i samma tidsperiod som vi dvs dom är i realtid och inte inspelade 

(Wells. 2011. 23-25). Argumentet att animation inte kan ske realtid är problematiskt då Kerlow i sin

bok The Art of 3d Computer Animation and Effects (2009) tydligt på sida 371 förklarar hur live 

motion capture kan användas för att animera en 3d modell i realtid. 

Wells ståndpunkt i denna fråga är att ett konstverk av denna typ inte är animation, vilket gör att man

kan ifrågasätta om konstverket Wells talar om kan ses som animerat om man spelar in det med en 

kamera, då detta skulle stämma överens med Wells tanke om att animation måste vara inspelat 

(Wells. 2011. 23-25). För att förtydliga problematiken med Wells tanke om att saker som sker i 
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realtid inte kan vara animation, så kan man se till ett annat exempel inom just animation. Låt oss ta 

ett enkelt exempel med en fiktiv boll i en 3d miljö. Vi skapar bollen, vilket vi kan jämföra med hur 

konstnären i Wells fall skapade sitt verk, sedan sätter vi upp vissa parametrar som säger åt bollen att

falla. Konstnären har byggt sitt verk och bestämt vad det skall göra, i likhet med vi gjort med 

bollen. Vi säger åt datorn att visa rörelsen och bollens rörelse visas i form av en animation. 

Konstnären gör detsamma när denne startar visningen av sin installation. Nu kommer vi till den 

vitala delen i det hela. Istället för att säga åt datorn att spara denna animation, så tar vi bort den. Vi 

har just sett en animation i realtid som inte blivit inspelad på något sätt. Exemplet som just målats 

upp är helt klart jämförbart med funktionen hos både live motion capture och konstnärens 

installation. Bara för att något inte har spelats in eller för att det spelas in i realtid så betyder detta 

inte automatiskt att man ej kan räkna det som animation. 

Vidare kan man ifrågasätta Wells kunskap att besvara en fråga om vad som bör räknas som 

animation och utarbeta en definition av animation då denne avfärdar konstverket, delvis utifrån vad 

han själv personligen uppfattar som ”levande” och totalt avfärdar andras uppfattning av vad som 

kan räknas som animation och tidigare teorier (Wells. 2011. 23).

 6.3 Greenberg, Raz. The Animated Text: Definition.

”Animation holds an ever-growing place in the media....... ”(Greenberg, Raz. 2011. 3)

Raz Greenberg text om definitionen av animation grundar sig i tidigare uttalanden om animation 

bland annat Paul Wells definition av animation som denne tar upp i sin bok Understanding 

Animation (1998). De problemen som Greenberg ser i Paul Wells definition grundar sig i hur Paul 

Wells beskriver animation som film gjord för hand, bild för bild och som skapar illusionen av 

rörelse, utan att vara direkt inspelad på traditionellt vis med en kamera. Genom att analysera 

tidigare skrivna texter och uttalanden inom ämnet, bygger Greenberg upp sin egen definition av 

animation och uttalar sig även tydligt om hur animation i sig inte är en genre, utan att animation är 

något som återfinns i många olika stilar.  

Delar av processen bakom rotoscoping, motion capture och live action är väldigt lika men 

produkten av motion capture och rotoscoping är skild från live action, då dessa presenterar en ny 

karaktär istället för den som blivit filmad. Även om personen som styr rörelserna är avbildad så är 

personen i sig frånvarande i förhållande till live action.
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Definitionen som byggs upp av Greenberg inkluderar även saker som mekaniskt styrda dockor och 

leksaker och vidare poängteras tydligt att animation inte är ett eget media och inte heller beroende 

av ett specifikt media. 

Greenberg sammanfattar sin definition med att animation inte är en underkategori till ett större 

mediefält, samtidigt som det oftast sträcker sig över ett flertal genrer och kategorier. Animation är 

inte heller en form av uttryck inom annan media. Samtidigt som animation inte kan ses som en del 

av ett annat media kan man inte heller se det som ett eget media, då det kan framföras av andra 

medier. Greenberg tar upp hur det blir problem då man utgår från att live action och animation har 

en idealisk och ren form då man bygger definitionen. Vi rör oss bort från de rena formerna av live 

action och animation och ger mera fysiskt realistiska drag och attribut till animationen där den 

försöker härma den verkliga världen. Detta samtidigt som animationen härmar en icke existerande 

fysisk verklighet. Greenberg anser att detta är anledningen till att det är viktigt att kunna skilja 

mellan animation och icke animation (Greenberg. 2011).

 6.3.1 Analys av The Animated Text: Definition.

Greenberg bygger upp en definition av animation som inkluderar allt från mekaniska leksaker och 

dockor till traditionell handritad animation. Arbetet tar inte specifikt upp motion capture teknik 

utom i ett kort stycke. Det är dock inte i detta stycke som problemet med Greenbergs arbete går att 

finna. I arbetet förklarar Greenberg hur animation försöker imitera verkligheten vidare hur 

animation drar sig bort från den rena idealformen och mot den fysiska verkligheten.

”The process we see today, as noted and briefly demonstrated in the article’s 

introduction, is not merely a movement away from the animated ideal, but an attempt to 

cross over to the live-action ideal using animation: not just giving realistic traits to 

animated objects, but making the animated objects themselves ap-pear as though they 

perfectly mimic physical reality. Yet they mimic a reality that has no physical existence

—as in the case of the dinosaurs from Walking with Dinosaurs.”(Greenberg, Raz. 2011. 

10)

Problemet med Greenbergs arbete ligger just i hur denne definierar att animation imiterar något som

inte existerar i den fysiska världen (Greenberg. 2011. 10). Ser man till hur motion capture användes 

i Camerons Avatar (2009) utifrån hur karaktärernas anletsdrag delvis är baserade på aktörernas 
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fysiska drag, så imiteras där något som existerar i den fysiska världen. Framförallt karaktärernas 

rörelser i filmen grundar sig i aktörens verkliga rörelser (Thacker. 2012).

Som tidigare nämnt så justeras rörelserna ofta i ett motion capture system men grundtanken bakom 

tekniken är fortfarande att imitera den fysiska världen och genom att ta rörelser som faktiskt sker i 

denna värld (Kerlow. 2009. 366,372). Vidare så kan vi se till tekniken runt photogrametry som 

använder ett stort antal bilder för att i en 3d miljö återskapa ett fotat objekt, i form av en 3d modell 

(Lievendag, Nick. 2017). Om du använder denna teknik för att återskapa en människa i en 3d miljö 

och sedan utnyttjar ett motion capture system för att få modellen att röra på sig, så har du ett objekt 

som existerar i den fysiska verkligheten som rör sig baserat på de rörelser en verklig karaktär gör. 

Utifrån de mera tekniska böckerna och artiklarna så är denna 3d karaktär fortfarande animerad, 

även om inputen är en rörelse av ett objekt som existerar i den fysiska verkligheten. 

 6.4 Freedman, Yacov. Is It Real…or Is It Motion Capture? The Battle to Redefine

Animation in the Age of Digital Performance.

Motion capture ses inom industrin på olika sätt och man försöker kategorisera motion capture på 

olika sätt och sätta det inom ramarna för visuella effekter, animation eller live action. Inom 

industrin har det tidigare jämförts med rotoscoping men nu har det vuxit sig större än så och genom 

att fånga rörelser live och omvandla detta till data så befinner det sig i två världar, både i live action 

och den digitala. Freedman refererar till hur Robert Zemeckis har beskrivit motion capture som en 

helt ny form av filmskapande som inte kan eller skall begränsas utifrån tidigare tankar om syntetisk 

och inspelad film. Vidare citeras Brad Bird och dennes kommentarer om hur Gollum inte bara är 

imponerade utifrån Andy Serkis arbete, utan även sett till vad animatörerna har lyckats få fram ur 

den råa motion capture datan. Det tas även upp hur Bird drar paralleller mellan motion capture och 

rotoscoping.

Motion capture är accepterat som en typ av visuell effekt och ses ofta som en postproduktions effekt

av Motion Picture Academy. Genom att Motion Picture Academy uteslöt motion capture från 

animationskategorin så markerade dom att motion capture inte var animation.

Happy Feet (George Miller, 2006) tas upp som ett exempel på en film som använder sig både av 

motion capture och traditionella animationsmetoder samtidigt som filmen marknadsfördes som en 
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animerad film. Motion capture användes för att regissören ville få realism och skapa trovärdiga 

karaktärer (Freedman. 2012 38-49).

”Happy Feet won its Oscar in a race where only one nominee—John Lasseter's Cars, 

from Pixar Studios—was created without motion capture. ”(Freedman, Yacov 2012 45)

Även WALL-E (Andrew Stanton, 2008) vann som bästa animerade långfilm, då den uppfyllde 

kravet på att 75% av karaktärerna skulle vara animerade. Pixar valde i detta fall att infoga riktiga 

aktörer i filmen. Barry Weiss sade att kvalificering vad grundat i att, Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences valde att inte se till hur filmen såg ut för att det är ett artistiskt val om man vill 

göra saker fotorealistiskt eller stiliserat, utan att dom istället lade vikten vid hur karaktärerna var 

skapade och hur rörelserna var gjorda.

Avatar (2009) skapade många nya sätt att arbeta med motion capture Cameron var dock tydlig med 

att berätta att detta inte var en animerad film och att det bakomliggande arbetet låg hos aktörerna i 

filmen och inte hos animatörerna. Cameron insisterade på att filmen var live action och även om 

filmen är beräknad på att innehålla 80% animerade karaktärer och troligen skulle kunna ha 

nominerats till bästa animerade långfilm, valde man att inte skicka in i denna kategori. Samma 

verktyg som användes för Camerons film användes till att göra The Adventures of Tintin: Secret of 

the Unicorn från 2011 av Steven Spielberg som marknadsfördes som en animerad film. Spielberg 

gjorde även uttalandet att personerna som gjorde varje bild bakom hans film, var samma som 

bakom Camerons Avatar (2009).

Freedman sammanfattar att motion-capture befinner sig i en tid av utveckling och dras mellan de 

som ser det som ett verktyg för effekter, medan andra ser det som en metod att agera. Samtidigt så 

är det inte så stor skillnad mellan hur rotoscoping sågs på 1930 och 1940 talet. Det närmar sig dock 

en punkt då animatörens arbete inte längre kommer att behövas. I enlighet med Zemeckis ide om att

motion capture öppnat dörren för något nytt så är tanken med motion capture att bevara 

framförandet, men att eliminera kameran, för att på så sätt föra in aktören i den digitala världen 

(Freedman. 2012).

”The challenge to both practitioners and academics, therefore, is to recognize motion 

capture as an entirely new form of filmmaking, one that defies the old, standby 

distinctions of animation versus live action and technology versus artistry”(Freedman, 

Yacov 2012 48)
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 6.4.1 Analys av Is It Real…or Is It Motion Capture? The Battle to 
Redefine Animation in the Age of Digital Performance.

Yacov Freedman argumenterar dels för hur motion capture är något nytt, men även för hur vi 

behöver röra oss från hur vi ser på motion capture. Freedmans argumentation grundar sig till viss 

del i Robert Zemeckis tankar om motion capture teknologi som någonting större än bara en teknik 

för att fånga rörelsedata (Freedman. 2012. 48). Freedman tydliggör att att motion capture teknologi 

utvecklas snabbt och att det finns ett problem med att kategoriseringen av motion capture. Som 

exempel på detta tas Steven Spielberg's The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn (2011) upp 

och hur tanken var att skicka in denna till Academy Awards, i kategorin bästa animerade långfilm 

(Freedman. 2012. 47). 

”Spielberg marketed his "animated" motion-capture film as a direct descendant of 

Cameron's decidedly live-action blockbuster: 'Every person who animated every frame 

of this,' he marveled, 'animated every frame of Avatar'” (Freedman, Yacov. 2012. 47)

Freedmans arbete tar upp många av de problem som finns när det kommer till att definiera vad 

motion capture är och hur tekniken ofta faller i olika kategorier vilket detta är ett exempel på, då 

Cameron var väldigt tydlig med att Avatar (2009) inte är en animerad film (Freedman. 2012. 46). 

Det är först i slutet på Freedmans arbete som den bristande tekniska förståelsen för motion capture 

och vad tekniken kan göra visar sig. 

 ”We must  move  beyond  the  definitions  of the  past, beyond  the  temptation  to 

pigeonhole  this new form  with antiquated terminology, or risk the premature demise of 

a medium whose creative potential we are only beginning to  comprehend.”(Freedman, 

Yacov. 2012. 45)

Sett utifrån vad det engelska ordet ”medium” i denna kontext betyder, så är det problematiskt att 

kalla motion capture för ett medium, då ordet medium i denna kontext betyder ett verktyg för 

kommunikation, ofta förknippat med masskommunikation så som tidningar eller television. Då 

motion capture är en teknik för att spela in rörelsedata som sedan appliceras på en karaktär (Kerlow.

2009. 366-369) så är det problematiskt att se det som ett medium för kommunikation. Motion 

capture i sig självt kan inte bära information utan detta görs i form av datafiler. Tekniken kan spela 

in information men är inte en bärare av information så som till exempel ett skrivet brev eller en cd-

rom, vilka även dessa förknippas med ordet medium. Att som Freedman och Zemeckis definiera en 
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teknik utifrån vad den eventuellt kan göra i framtiden, att den är större än bara ett verktyg 

(Freedman. 2012. 48) och inte utifrån vad de som arbetar med tekniken rent praktiskt kan säga att 

den gör idag, är inte bara problematiskt men det kan även jämföras med att försöka förutsäga vad 

grannen skall äta till frukost imorgon, utan att fråga grannen. Ser man inte till hur de personer som 

arbetar med motion capture ser på tekniken så kan och bör man inte försöka definiera vad den kan 

bli i framtiden. Detta för att de som utvecklar tekniken och arbetar med den är de som bäst känner 

till dess begränsningar och möjligheter. Att en regissör har utnyttjat motion capture i en film betyder

inte automatiskt att denne regissör är den som aktivt arbetat rent fysiskt med tekniken och det 

system som denna teknik är en del av. 

 6.5 Woodcock, Rose. Capture, hold, release: an ontology of motion capture.

Motion capture är en teknik som bygger på att spela in rörelser i den verkliga välden med speciell 

hårdvara i form av sensorer, för att sedan överföra denna rörelse till den digitala världen. Sensorerna

registrerar rörelser i X,Y och Z axeln genom triangulering av objektets position. 

”If movement is not an illusion (and animation – as the art of the moving image – does 

not necessarily presuppose that it is), but if motion capture animation presupposes a 

different codification of movement compared to ‘conventional’ digital animation 

techniques such as rotoscoping, then what exactly does a motion capture system do 

differently? ”(Woodcock, Rose. 2016.  23)

Woodcock förklarar motion capture som ett verktyg inom rörlig bild. Det är ett systematiskt och 

effektivt sätt att spela in rörelser från den verkliga världen och digitalisera dessa utan någon större 

förlust. Till skillnad från rotoscoping så finns rörelserna från motion capture kvar och kan användas 

igen. På så sätt hamnar rörelsedatan från ett mocap system i en form av ”hold”. Detta skiljer motion 

capture från rotoscoping. Samtidigt så kan vi se skillnaden i hur exakt motion capture är på att 

återge aktörens rörelser.

Woodcock poängterar även hur underlig regel 7 för Oscars nomineringar för animerad film är, då 

den uttrycker att motion capture ensamt inte räknas som en metod för animering, då det låter som 

att motion capture kan skapa en hel animerad film av sig själv. Enlig Woodcocks arbete finns 

möjligheten att regel 7 grundar sig i hur motion capture ger möjligheten att återanvända samma 

rörelsedata för att driva en 3d modell i oändlighet eller driva flertalet modeller samtidigt.
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Sammanfattningsvis kan man se motion capture som ett system för att fånga, hålla kvar och släppa 

lös rörelsedata. Woodcock anser som tidigare nämnt i under material, att detta kan jämföras med till

exempel ett alfabet som håller bokstäverna tills de ska användas i tal eller skrift (Woodcock. 2016).

 6.5.1 Analys av Capture, hold, release: an ontology of motion 
capture.

Woodcocks forskning är bland de som tar mest hänsyn till hur motion capture fungerar rent 

praktiskt, vilket tydligt går att se i arbetet som denne skrivit. 

”Motion capture is a tool like any other in the moving image technology toolkit. It 

involves people working with software and hardware, techniques and concepts, and the 

development of practices, pedagogies and creative outcomes.”(Woodcock, Rose. 2016.  

23)

Att se motion capture som ett system för att fånga, hålla och släppa rörelser är utan tvekan 

intressant. Dock tar det inte hänsyn till hur systemet även används i realtid. Woodcock är dock 

tydlig med att beskriva att systemet har en möjlighet att hålla informationen, men väljer ändå att 

utgå från att beskriva systemet som ”Capture, Hold, Release” (Woodcock. 2016. 22). Detta sätt att 

se på tekniken medför dock ett problem då man definierar en teknik utifrån bara en del av vad den 

kan göra och inte tar hänsyn till alla delar av vad tekniken kan göra. Vidare har vi hur Kerlows bok 

The Art of 3d Computer Animation and Effects etablerar tydligt på sida 366 hur systemet användas i 

ett realtid system och James Cameron fick med hjälp av ”swing camera” realtids input i sitt arbete 

med Avatar(2009) (Thacker. 2012). Att definiera en teknik utifrån bara en del av vad den kan göra 

är problematisk, då man för framtida forskning limiterat teknikens potential. För att förklara detta 

närmare så tar vi ett exempel med en DSLR kamera. Definierar vi kameran utifrån vad den kan göra

med stillbilder, så gör vi ett aktivt val och säger att detta är teknikens huvudsakliga uppgift och att 

det är detta som den bör användas till. Om vi istället definierar den utifrån att den används både för 

att fotografera och i många fall för att filma, så tar vi hänsyn till alla som även använder kameran 

för att filma och öppnar för en utveckling av kameran även inom detta område.

Ser man på Woodcocks arbete mera övergripande utifrån hur tekniken bakom motion capture 

fungerar så är fånga, hålla och släppa (Woodcock. 2016) ett väldigt brett förhållningssätt till motion 

capture. Det som menas med brett i detta fall är hur detta sätt att se på tekniken kan appliceras på 
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nästan all form av digitala system för 3d animering där en input fångas, sparas och kan användas 

igen. Ser vi till hur inputen från en mus kan justera en IK-handle (objekt som styr en större rörelse 

av en 3d modell med hjälp av inversed kinematics) (Autodesk. 2016) och denna rörelse sedan kan 

bakas ned i form av rörelser av de påverkade skelettdelarna i 3d objektet, som sedan kan sparas i ett 

FBX format (etablerat format för 3d modeller och rörelsedata), så är skillnaden inte så stor mot hur 

motion capture fungerar. FBX filen kan sedan appliceras på ett oändligt antal 3d modeller. Inputen 

var en mänsklig rörelse som påverkade datormusens sensor och rörelsen sparades sedan i systemet 

(Autodesk. 2017). Ställer vi denna teknik mot Woodcocks bild motion capture som ett system för att

fånga, hålla och släppa så ser vi skillnader i form av hur datan skapas till viss del, men rörelsedata 

är fortfarande rörelsedata i ett system för 3d animering oavsett hur den skapats. Det bör även 

nämnas att Woodcock inte tar hänsyn till att ett motion capture system som inte arbetar i realtid, 

genomgår en process av justeringar och om rörelsedatan skall användas på ett nytt objekt så 

behöver den i majoriteten av fallen justeras igen, för att passa in på den specifika 3d modellens 

skelett och attribut. Detta för att undvika saker som till exempel att en arm rör sig rakt igenom en 

viss del av modellen eller andra kroppsdelar som inte rör sig korrekt i förhållande till andra delar av 

modellen. Behovet av justering av rörelsedata (Kerlow. 2009. 372) är något som Woodcock inte tar 

upp alls, även fast det är en viktig del i arbetsprocessen som rör motion capture.

 6.6 Gleicher, Michael. Animation From Observation: Motion Capture and 

Motion Editing 

Gleichers arbete behandlar delvis hur motion capture är ett steg mot en automatisering av 

skapandet, när det kommer till rörelser för objekt i en 3d miljö utifrån observation. Vidare tar 

arbetet upp motion capture och sätter detta i förhållande till annan form av animation i allmänhet. 

Arbetet tar även upp hur motion capture har ett flertal användningsområden.

Motion capture is different from the process of  creating animation from observations. 

For one, motion capture may be done for a variety of reasons besides animation, such as 

biomedical analysis, surveillance, sports performance analysis, or as an input mechanism

for human-computer interaction. (Gleicher, Michael. 1999. 51) 

Gleichers förklarar hur varje typ av motion capture system har vissa brister. Till exempel 

problematiken i ett optiskt system där markörerna som systemet skall hålla reda på kan döljas 

bakom andra kroppsdelar och systemet får räkna ut ungefär vart en markör befinner sig utifrån dess 
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tidigare rörelse. Även problematiken med tidiga magnetiska system tas upp, då dessa system krävde

ett stort antal kablar kopplade till aktören, vilket minskade rörligheten. Motion capture utifrån en 

vanlig videokamera är även denna problematiskt enligt Gleicher, då teknikerna som används för att 

göra detta inte uppfyller de kvalitetskraven som finns för animation och teknikerna fortfarande är 

under utveckling. När det kommer till motion capture av bara ansiktet så fungerar dock denna typ 

av motion capture bra.  

Motion capture är bara ett av flera sätt att skapa animation, när det inte gäller ett system som 

använder datan live. Personer som arbetar med motion capture och de som arbetar med ren 

animation har en viss spänning mellan sig som grundas i två saker. Den första anledningen är 

rädslan för att motion capture skall ersätta animatören. Den andra anledningen är hur motion 

capture datan är svår för en animatör att arbeta med och justera när detta behövs. Anledningarna till 

att ändra i motion data som redan är inspelad kan vara när datan skall till exempel justeras för 

rörelser som inte omöjliga i verkligheten eller då rörelser ska återanvändas. Denna justering är inget

unikt för motion capture, utan återfinns även i keyframe animation. Det som gör motion capture 

datan så unik att arbeta med är just att den inte använder sig av keyframes som interpoleras mellan, 

utan att den har en ”pose” för varje frame (Gleicher. 1999). 

 6.6.1 Analys av Animation From Observation: Motion Capture and 
Motion Editing 

Mycket av det Gleicher beskriver i sitt arbete när det kommer till hur tekniken för motion capture 

fungerar och vad den kan göra, stämmer väl överens med den tekniska bilden som sammanställts i 

detta arbete. Gleicher ser motion capture som bara en del i arbetet fram till den färdiga produkten. 

Vidare belyser Gleicher problematiken med datan från ett motion capture system och hur 

rörelsedatan kan vara problematisk att arbeta med. Gleichers arbete lyfter fram varför man kan 

behöva justera motion capture datan och processen runt detta (Gleicher. 1999. 53-54).

Om vi skall se till problemen med Gleichers arbete så grundar sig dessa till stor del i att forskningen

är föråldrad och tekniken har på de 18år som gått sedan dennes arbete skrevs hunnit utvecklas. Att 

teknik utvecklas och viss forskning inte längre är lika relevant som när den skrevs är något som inte

är ovanligt. Ett exempel på hur snabbt motion capture utvecklats är hur man som privatperson idag 

kan sätta upp ett markörlöst system för motion capture i hemmet utan att behöva betala enorma 

belopp (Tuomisto, Julius. 2015), något som för tio år sedan kostade omkring $5000 och uppåt  
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(Flog. 2007). Ett annat exempel är hur man idag kan med hjälp av en djupseende kamera kan få ut 

information om rörelser, utan att behöva flertalet kameror.(Marchant. 2015) Det är just i denna del 

av utvecklingen som har gått framåt sedan Gleicher skrev sitt arbete. I och med att tekniken gått 

framåt, så finns idag system som utan markörer och med vanliga kameror kan spela in rörelsedata.

(Marchant. 2015) Gleicher tydliggör att denna teknik inte finns när denne skriver sitt arbete  

(Gleicher. 1999. 51). Att ny teknik har kommit gör att dennes arbete inte längre är lika relevant, då 

det tillkommit nya användningsområden för tekniken i och med att tekniken har blivit mera 

lättillgänglig och sjunkit markant i pris, då man idag kan utnyttja gratis programvaror för 3d 

animation och modellering tillsammans med en Xbox Kinect som idag (December 2017) kostar runt

1000kr. 

Vidare tar Gleicher upp hur ett alternativ till motion capture, är återanvändandet av redan 

existerande rörelsedata. Begränsningen av återanvändandet av rörelsedata beskrivs som: 

”The limitations of this approach come from its two components, the library of motions 

available to adapt, and the quality of the tools available for adapting motions.”(Gleicher, 

Michael. 1999. 52)

Problemet i denna del av Glreichers arbete ligger i hur det inte alls är relaterat till verktygen för 

animation huruvida slut produkten blir bra eller ej, utan detta snarare relaterat till den eller de 

personer som gör arbetet. Ser vi till de verktyg för animation som fanns på marknaden då Gleichers 

arbete skrevs 1999, så finner vi 3d Studio Max, Lightwave 3d och PowerAnimator, detta bara för att

nämna några av de programvaror som vid tiden då Gleichers arbete skrevs, var tillgängliga för att 

justera rörelsedata från motion capture. Listan kan bli lång och kvaliten överlag på verktyg inom 3d 

animering är hög. Programmen som räknas upp har används av bolag som till exempel Digital 

Domain (Failes. 2012a) och dessa program för 3d modellering och animation förväntas av 

användarna och produktionsbolagen att hålla en viss standard, vilket gör att begränsningen oftast 

inte ligger i programvaran, utan i användaren. Ser vi hur det ser ut på marknaden för 3d 

programvaror 2017 så finns även möjligheten att använda gratis programvara, för att göra dessa 

justeringar. Blender är ett exempel på animering- och modeleringsprogramvara som håller hög 

standard, då den användts till filmer som The Secret of Kells (Tomm Moore, Nora Twomey, 2009), 

SpiderMan-2 (Sam Raimi, 2004) och samtidigt är gratis med möjlighet att justera rörelsedata då 

programvaran har stöd för importering av de flesta formaten på marknaden (M. Zinoune. 2011). 

Vidare bör nämnas att man idag har tillgång till stora mängder billig och även gratis rörelsedata via 
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flertalet websidor till exempel http://mocap.cs.cmu.edu/ som är Carnegie Mellon Universitys 

samlade databas med rörelsedata utifrån motion capture.

 6.7 Pallant, Chris. Digital Dimensions in Actorly Performance: the Aesthetic 

Potential of Performance Capture

Pallants artikel tar upp aktörens funktion i förhållande till motion capture tekniken och sträcker sig 

även till datorspel samt hur motion capture har fått större roll i denna kategori. Som exempel på 

aktörens roll så tas Jeff Bridges karaktär i Joseph Kosinskis Tron: Legacy (2010). Bridges föryngras

här med hjälp av digital teknik och Pallant poängterar att performance capture(det Pallant kallar för 

performance capture kan förenklat förklaras som en typ av motion capture för ansikten) öppnar 

dörren för att en äldre generation aktörer skall kunna bli attraktivare på filmmarknaden igen. Vidare 

öppnar tekniken även dörren för aktörer att bli mera aktiva inom spelindustrin, jämfört med tidigare,

då röstskådespel var det som kunde förknippas med aktörer i dator- och tv-spel.

Pallant drar vissa paralleller mellan motion capture aktörer och röstskådespelare och menar på att 

röstskådespelaren kan få en större roll, om denne person även ligger till grund för den animerade 

karaktärens rörelser. Som  exempel på detta tar Pallant upp Jim Carreys roll som Scrooge i Robert 

Zemeckis A Cristmas Carol (2009). Carreys röst, rörelser och ansiktsutryck ger karaktären i filmen 

mer liv och man får mer än bara en röst utan ansikte som skulle ha varit fallet, om man inte använt 

performance capture för att sätta Carreys prägel på karaktären.

Artikeln fortsätter med att ta upp hur filmer har kommit närmare det fotorealistika i användandet av 

digitala hjälpmedel, så som performance capture och att vi kommit över och lyckats undvika 

Masahiro Moris Uncanny valley. Pallant tar även upp hur motion capture teknik har banat väg för 

att aktörerna nu skall kunna röra sig fritt i sina dräkter med pingpong-bolls liknande markörer, 

istället för att behöva anpassa sig till masker, smink, proteser och annan makeup. Artikeln tar som 

exempel på detta up Jeff Bridges CGI föryngrade karaktär Clu i Kosinskis Tron: Legacy (2010) 

(Pallant. 2012).

 6.7.1 Analys av Digital Dimensions in Actorly Performance: the 
Aesthetic Potential of Performance Capture

Pallant beskriver hur vi behöver utveckla ett sätt för att kunna prisa både aktören och animatören  
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(Pallant. 2012. 47), vilket utifrån hur arbetet rent praktiskt går till är helt korrekt, då båda dessa 

parter arbetar tillsammans. Den animerade karaktären är grundad i aktören och animatören 

använder motion capture tekniken tillsammans med andra tekniker för att möjliggöra detta (Kerlow.

2009. 366). Tar vi bort tekniken, animatören eller aktören ur ekvationen så försvinner den slutgiltiga

produkten, vilket säger sig självt.

Som tidigare i detta arbete nämnts i sammanfattningen av Pallants artikel, ser denne hur en ny dörr 

öppnas för äldre skådespelare genom performance capture (Pallant. 2012. 47). Detta öppnande av 

nya dörrar för aktörer är mycket möjligt. Problemet med detta ligger i hur utvecklad tekniken är och

hur den tas emot av befolkningen. Pallant anser att vi är framme fotorealistiska avbildningar av 

karaktärer med hjälp av performance capture (Pallant. 2012. 41-42), vilket inte riktigt stämmer 

överens med resterande världens uppfattning av teknikens begränsningar. Ser vi hur verkligheten 

idag ser ut så har vi tekniken att kunna göra väldigt realistiska karaktärer. Dock verkar det finnas ett

problem då dessa karaktärer kombineras med rörelsedata eller placeras bredvid en riktig människa 

(Goldberg, Matt. 2016). Problemet är som sagt inte relaterat till själva modellen, utan problemet 

ligger snarare i att motion capture teknologin inte kan fånga alla rörelser som ett ansikte gör, vilket 

resulterar i att aktörens ”avatar” i den digitala världen ser syntetisk och omänsklig ut. Ser vi till 

mottagandet av Kosinskis Tron: Legacy (2010) som Pallant tar som exempel på realistiskt 

avbildande, så finner vi att tekniken inte är så välutvecklad som Pallant får den att framstå.

Willa Paskin har sammanfattat några av de recensionerna som tar upp just Kosinskis Tron: Legacy 

(2010) och tekniken för att återskapa Jeff Bridges som yngre, har enligt recensenterna varit föga 

övertygande.

”Jeff Bridges who looks like a product of Madame Tussauds CGI Museum." —New 

York Post ”(Paskin, Willa 2010)

”looks like an animated death mask." —New York Times ”(Paskin, Willa 2010)

”Clu seems more like an unfortunate Botox victim than a dastardly despot." —Time

”(Paskin, Willa 2010)

Om tekniken bakom  Jeff Bridges karaktär Clu hade varit så utvecklad som Pallant vill få den att 

verka, hade mottagandet sett betydligt annorlunda ut då tanken är att avbilda aktören på ett 

realistiskt sett, vilket någonstans under processen uppenbarligen misslyckats. Även om tekniken 
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utvecklas och börjar närma sig gränsen på Masahiro Moris Uncanny valley.

Uncanny valley är en hypotes om relationen mellan robotars likhet till människor och 

obehagskänslan som dessa ger åskådaren det vill säga, ju närmare man kommer mänsklig 

avbildning utan att fullständigt lyckas med detta, desto obehagligare blir avbildningen att se på 

(Mori, Masahiro. 1970/2012). Ser vi hur tekniken idag ser ut med bland annat Peter Cushings 

digitala återuppståndelse i Gareth Edwards Rogue One: A Star Wars Story (2016) så är tekniken inte

riktigt framme vid den fullt realistiska digitala återskapelsen av verkliga karaktärer även om 

tekniken är nära denna punkt (Goldberg, Matt. 2016).

 7 Analys Resultat
Utifrån det som kommit fram i analysen så är det tydligt att det finns problem med hur motion 

capture tekniken ses inom forskningen, då den ofta beskrivs på ett sätt som ger läsaren en förvriden 

bild av teknikens möjligheter och begränsningar. Förståelsen för tekniken och dess begränsningar är

extremt viktig, för att kunna definiera tekniken på ett korrekt sätt. Ser vi till exempel till hur 

Pallants arbete Digital Dimensions in Actorly Performance: the Aesthetic Potential of Performance 

Capture(2012) talar om tekniken i förhållande till dess användande så får man bilden av att vi redan

är över Uncanny Valley, vilket uppenbarligen utifrån recensionerna av Kosinskis 

Tron:Legacy(2010) som Pallant tar som exempel inte är korrekt alls (Paskin, Willa. 2010).

Andra problem som framkommit i denna analys är till exempel hur Woodcock i sitt arbete Capture, 

hold, release: an ontology of motion capture (2016) bortser helt och hållet från att datan i ett motion

capture system kan behöva justeras trots att Kerlows bok som lär ut 3d modellering, animation och 

Tom Sitos bok som går igenom animationens historia tar upp detta som en del i processen, när man 

arbetar med motion capture. (Kerlow. 2009. 372; Sito. 2013. 213) Vidare ser vi hur Manovich anser 

att motion capture utvecklats ur animation och andra medier (Manovich. 2006. 43), när tekniken 

bakom motion capture från början kommer från att styra robotar (Sito. 2013. 202).

Mycket av den forskning som har analyserats har uppfattat många delar av tekniken korrekt men de 

problem som har belysts i denna uppsats kan fortfarande orsaka större problem för den person som 

grundar framtida forskning på den tidigare inom fältet. Dessutom kan det bli problematiskt om man 

utifrån den forskning som analyserats i detta arbete börjar utarbeta en ram för vad motion capture 
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bör ses som, då forskningen som analyserats i detta arbete till viss del är föråldrad och inte korrekt 

utifrån hur tekniken används och kan används.

Animation är ett brett fält och för att göra en definition av animation som passar motion capture och

alla andra animeringsformer så krävs en djup kunskap inom alla dessa fält och animationsformer. 

Samtidigt så försvåras arbetet av att digitala effekter i live-action filmer som även fast dom 

animeras, så är dessa animationer fortfarande en del av en live-action film. Framställningen av 

motion capture är ett tydligt exempel där bristande kunskap utifrån vad tekniken kan göra och snabb

utveckling har gjort att verktyget inte har kunnat definieras korrekt inom forskningen än. Denna 

slutsats dras utifrån de arbeten inom fältet som har analyseras. 

 8 Diskussion
Brian Wells har rätt i det han skriver om att en definition av animation helt klart har sina fördelar 

(Wells. 2011. 29-30), enligt mig. Frågan jag ställer mig är inte om vi bör skapa en definition av 

animation utan, om vi kan skapa en. Då många animations verktyg som just motion capture är 

digitala och den digitala utvecklingen går så pass snabbt fram som den gör, så finns risken att 

definitionen är förlegad, till och med innan den blivit publicerad och allmänt accepterad. Samma 

fråga bör man ställa sig när det gäller motion capture. Kan vi definiera motion capture och i så fall, 

vem eller vilka bör definiera detta verktyg? Animatörerna som arbetar med tekniken rent praktiskt 

är de som sitter på stora delar av kunskapen som behövs för att utarbeta en definition. Detta 

tillsammans med de personer som faktiskt utvecklar tekniken. Jag personligen skulle dock kunna tro

att  många av dessa personer är för upptagna med att just arbeta med tekniken och använda den för 

att ha möjlighet att utarbeta en definition. Utifrån detta ligger troligen ansvaret att utarbeta en 

definition hos akademin som utifrån vad jag har sett i detta arbete inte har lyckats än. Det jag helt 

säkert kan säga är att om vi överlåter en definition av motion capture till regissörerna i filmindustrin

så blir det förvirrande. Då detta var något som tydligt framkom i Freedmans arbete Is It Real…or Is 

It Motion Capture? The Battle to Redefine Animation in the Age of Digital Performance (2012) i 

form av Steven Spielberg och James Cameron delade syn på samma teknik (Freedman. 2012. 46-

47).

Frågan som vi kan ställa oss utifrån Freedmans arbete Is It Real…or Is It Motion Capture? The 

Battle to Redefine Animation in the Age of Digital Performance (2012) är om vi ska se motion 
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capture som någonting större än live-action och animation. Jag skulle nog säga nej, då det inte går 

att skapa en hel film som håller en acceptabel kvalitet med hjälp av bara motion capture då tekniken

inte är felfri (Thacker, Jim. 2012; Kerlow. 2009. 372). Vidare så är det mera involverat i skapandet 

av en film än bara tekniken som får objekt att röra på sig till exempel skapandet av 3d modellerna 

som rörelsedatan appliceras på. Vilket utifrån vad jag vet ofta är exakt samma typer av 3d modeller 

som används vid vanlig keyframe animation.

En annan fråga som uppstod i och med skrivandet av detta arbete var om det finns ett artistiskt 

värde i att som animatör sitta och rensa motion capture data. Själva skapandet av rörelsen har redan 

gjorts och kan jämföras ett exempel i form av två personer som vi döper till person ett och person 

två. Person ett målar en tavla och person två rättar till de små detaljerna i tavlan som inte blivit så 

som den som beställde tavlan vill ha dem. Utifrån min personliga syn så ligger den största artistiska 

delen hos den som skapade tavlan från början. Frågan är dock om jag skulle se något värde i tavlan 

innan den är justerad av person två, då den troligen inte lever upp till den standard jag förväntar 

mig. Ser vi på motion capture på detta sätt så skapar aktören och animatören varandras artistiska 

värde i den färdiga produkten, den ene kan alltså inte få ut den produkt kunden vill ha utan den 

andres insats i projektet, vilket gör att både aktör och animatör bör prisas för sin insats precis som 

Pallant skriver i sitt arbete (Pallant. 2012. 47). 

Avslutningsvis skulle jag säga att de forskare som behandlar motion capture i framtiden, troligen 

skulle kunna undvika de problem som denna uppsats har belyst, om de faktiskt tog hjälp av de som 

arbetar med tekniken. Alternativt låter de som arbetar och utvecklar tekniken läsa igenom deras 

arbeten och kommentera dessa före publicering. Detta kräver dock att akademiker och de som 

praktiskt arbetat med tekniken är villiga att samarbeta.

 9 Sammanfattning
Arbetet går igenom viss bakgrund till motion capture tekniken. Vidare sammanställs en tekniskt bild

av motion capture utifrån hur tekniken rent praktiskt används. Denna tekniska bild används för att 

belysa de problemen som finns inom de sju utvalda forsknings arbetena som kretsar kring ämnet 

motion capture och definitionen av animation.  

Analysen går systematiskt igenom varje arbete separat för att belysa de olika forskningsarbetenas 
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brister och problem. Vidare belyser analys delen de problem som finns i de definitioner av 

animation som arbetet behandlar. Slutsatsen som dras utifrån analysen är att fältet behöver ses över 

men samtidigt så poängteras att många av forskarna har viss förståelse för hur motion capture 

fungerar rent praktiskt, även om delar av forskningen som tidigare sagt är problematisk.

Arbetets diskussion angriper frågorna om hur vi ska kunna definiera motion capture. Vidare tas 

frågan upp om vem som kan tänkas kunna utarbeta en definition för animation och motion capture. 

Avslutningsvis behandlas även den för en animatör viktiga frågan om det artistiska värdet i att 

justera motion capture data.
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