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Abstract
My purpose with this thesis has been to find out how to choreograph a fight sequence in an 
animated movie. With the help of professional stuntmen and dancers, I have tried to find 
methods and techniques used on stage and in live-action film and apply those to animated 
films. To successfully identify the techniques used, I conducted a number of interviews and 
analyzed literature that deals with the subject of fight choreography. By the analysis of the 
methods provided by the choreographers and selected parts of the literature, I have compiled a 
number of steps I recommend 3D animators should to take in their efforts to create their own 
fight choreography. 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur man koreograferar en  
slagsmålssekvens i en animerad film. Med hjälp av yrkesverksamma stuntmän och dansare  
har jag försökt finna metoder och tillvägagångssätt som används på scen och film och 
applicera dessa på animerad film. För att lyckas urskilja de tekniker som används genom-
förde jag ett antal intervjuer samt analyserade litteratur som behandlade ämnet slagsmåls-
koreografi. Genom att analysera de metoder som koreograferna tillhandahöll samt utvalda  
delar ur litteraturen sammanställde jag ett antal steg som en 3D-animatör bör vidta i  
skapandet av egna slagsmålskoreografier.
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1. Inledning

1.1 Varför koreografi?

När åskådare ser en film eller en TV-serie kan de inte i ord beskriva skillnaden mellan en bra 
och en dålig slagsmålssekvens, men de kan undermedvetet känna av de skillnader som finns 
baserat på hur de reagerar och känner inför sekvensen. När ett slagsmål på film utförs under-
måligt känner sig publiken bortkopplad från vad som annars händer på skärmen. När ett 
slagsmål utförs väl känner åskådarna av den intensiva energi som utspelar sig på vita duken 
och de kommer att känna sig upplivade och kan ta sig an de hinder som hjälten nyss tog sig an 
(Kreng 2008, xix).

Titeln ”Det vackra våldet” syftar på den typ av slagsmål som skapats i underhållningssyfte. 
Det är stora skillnader mellan den typ av slagsmål man ser på film och det man ser i ett 
gatuslagsmål eller till och med i tävlingssammanhang. I ett gatuslagsmål vill de båda 
kombattanterna verkligen skada varandra och ofta är alkohol och droger inblandade. Dessa 
slagsmål har även som bekant inga regler och allvarliga skador kan drabba de inblandade. 
Slagsmål i tävlingssammanhang har regler för att förhindra allvarliga skador men eftersom 
målet med sporten är att träffa motståndaren med ett slag eller en spark  är risken för skador 
fortfarande stor (Kreng 2008, xx-xxi).

Slagsmålskoreografi är en konstform med uppgift att skapa en upplagd och repeterad fysisk 
konflikt som övertygar publiken i hopp om att underhålla dem. De inblandade blir inte 
skadade och de vet även om hur slagsmålet kommer att sluta innan det ens påbörjats. 
Hemligheten med slagsmålskoreografi är, enligt John Kreng att få sekvensen att se spontan ut. 
När det gäller slagsmål på film är alla inblandade medvetna om vem som ska vinna och alla 
rörelser är flitigt inövade. Då ingen kommer till skada har slagsmålskoreografi mer gemen-
samt med dans än med verkliga slagsmål (Kreng 2008, xxii).

Två koreografer som inspirerar mig är Jackie Chan, en koreograf och action-hjälte som är 
känd för att göra sina egna stunt och som står för några av de mest fantasifulla och 
humoristiska slagmålssekvenser som någonsin gestaltats på film. Chan följde i fotspåren av 
Bruce Lee som var en av de första stora asiatiska actionskådespelarna. Hans slagmåls-
koreografier kan även idag lära oss mycket om hur man ska planera sina slagsmål.
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Figur 1: Bruce Lee och Jackie Chan



Animation och koreografi har antagligen alltid stått nära varandra eftersom koreografi 
används inom film och animation är film. Båda konstformerna har existerat och utvecklats 
oberoende av varandra och därmed har många analyserat dem var för sig. Hela böcker om 
slagsmålskoreografi står att finna och det existerar mängder av böcker om animation. Men 
ingen har såvitt det är känt försökt kombinera de två konstformerna och på så vis försökt ta 
reda på vilka metoder som passar för användning av en 3D-animatör.

En 3D-animatör har tekniskt sett möjlighet att återskapa alla avancerade tekniker som det tog 
Jackie Chan och Bruce Lee flera år av träning att bemästra. Men samtidigt saknar många 
animatörer den erfarenhet man får genom att träna kampsport och det krävs antagligen mer än 
att bara att härma deras rörelser för att skapa ett spännande slagsmål.  Med hjälp av litteratur 
och samtal med yrkesverksamma koreografer hoppas jag kunna hitta metoder för animatörer 
som de kan använda sig av när de skapar egna slagsmål.

1.2 Bakgrund

Den 17 Juni 1894 filmade Thomas Edison en boxningsmatch mellan Mike Leonard och Jack 
Cushing som anses vara det första inspelade slagsmålet. Det dröjde sedan inte många år förrän 
stumfilmen utvecklade en ny sorts filmhjälte. Douglas Fairbanks Sr. var en av sin tids 
actionhjältar och utförde en stor del av sina egna stunt. Han brukade gå och titta på 
brottningsmatcher på kvällarna och spenderade sedan dagarna med att arbeta med sina 
stuntmän och inkorporera det han hade sett på kvällen i sina filmer (Kreng 2008, 3).

En annan stor actionskådespelare i filmens barndom var John Wayne. Wayne var inte mycket 
till slagskämpe egentligen men han fungerade bra på film. När han skulle slå till någon tog 
han ordentlig sats. Publiken förstod att det skulle bli ett bra slag och fick tid att uppskatta 
slagets styrka. Wayne hade även duktiga stuntmän omkring sig som reagerade tillfreds-
ställande på hans slag. Han fick även hjälp av de som ansvarade för filmens ljudläggning 
genom att de såg till att Waynes slag lät mer auktoritära och bestämda (Kreng 2008, 11).

1950-talet förändrade världen och tonåringarna fick mer frihet och pengar. Detta bidrog till att 
många filmer på 50-talet handlade om tonårsrebeller. James Dean förkroppsligade detta ideal i 
filmen Ung Rebell från 1955. Filmen har ett välkänt knivslagsmål som koreograferades av 
Frank Mazzola, medlem i ett existerande ungdomsgäng som kallade sig ”The Athenians”. 
Mazzolas erfarenhet gav slagsmålet en nerv och en känsla av att inte veta vad som kommer 
härnäst (Kreng 2008, 13-14).
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Figur 2: Douglas Fairbanks Sr. Figur 3: John Wayne



Under 1970-talet föll många restriktioner som tidigare hade funnits runt filmskapande vilket 
resulterade i ett mer liberalt användande av språk, vuxet innehåll, sexuallitet och våld. Unga 
filmskapare som George Lucas, Steven Spielberg, John Carpenter och Francis Ford Coppola 
fick även chans att visa vad de kunde prestera. Allt detta är bidragande faktorer till att den 
moderna action-äventyrsfilmen föddes. Genom att kombinera flera av de redan existerande 
filmgenrerna bildades nya genrer som i sin tur resulterade i några av de första typerna av 
action-äventyrsfilm som Bullit från (1968) och Dirty Harry (1971). Under 70-talet skapades 
även filmer som skulle komma att kallas klassiker som Clockwork Orange (1971), som blev 
för-bjuden i många länder på grund av det extrema sexuella våldet, Enter The Dragon (1973), 
den första Hollywoodproducerade kampsportfilmen med Bruce Lee i huvudrollen och Rocky 
(1976), en Oscarsbelönad boxningsfilm med långa koreograferade boxningssekvenser (Kreng 
2008, 19-23).

1994 är ett viktigt år för filmskapandet i allmänhet och slagsmålskoreografi i synnerhet. 
Under inspelningen av filmen The Crow omkom huvudrollsinnehavaren tillika Bruce Lees 
son, Brandon Lee, av ett vådaskott i huvudet. På grund av de långa arbetstiderna var alla in-
blandade trötta och i en scen där Lees karaktär skulle skjutas i huvudet blev det fel på 
pistolen. Lee träffades av en fragmenterad hylsa och avled 24 timmar senare. Ett resultat av 
detta blev att kortare arbetstider infördes vilket ökade säkerheten för alla inblandade på 
inspelningsplatsen (Kreng 2008, 30).

Under 90-talet skapades även titeln Fight Coordinator som tilldelades den person som var 
ansvarig för alla aspekter av slagsmålen i filmen. Denna titel skapades eftersom publiken hade 
högre krav på spännande slagsmål och det behövdes någon som kunde ansvara för att 
slagsmålskoreografin nådde upp till förväntningarna som samhället då hade (Kreng 2008, 31).

Våld i animerad film har funnits länge. 1941 hade den animerade serien om Stålmannen 
premiär där denne slogs mot onda robotar och andra bovar men redan 1933 slogs Karl-Alfred 
varje gång han ätit spenat i sina tecknade filmer. Våld och animation har gått hand i hand 
länge men i och med Kung Fu Panda från 2008 menar jag att de tillsammans nådde nya 
nivåer. Fantastisk animation samarbetade med lysande slagsmålskoreografi som inte bara 
fokuserade på snygga slagsmål utan gav karaktärerna en meningsfull anledning att slåss. 
Kung Fu Panda visar på vilken nivå man kan hamna på om man låter två konstformer 
samverka i harmoni.
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Figur 4: Pandan Po i Kung Fu Panda från 2008



Men det finns en baksida med datoranimationens intåg i filmvärlden. I boken Jackie Chan – 
Inside the Dragon (Gentry III, Clyde, 125) beskriver författaren hur det mänskliga har 
försvunnit ur actionfilmer på grund av datoranimationens intåg i filmindustrin. Det blir fler 
explosioner och mycket skjutande men detta resulterar i att man skapar ett avstånd mellan 
publiken och filmens hjälte. Man måste få se hjälten vara hjältemodig, man vill se honom bli 
skadad samtidigt som han tar sig igenom sina motgångar. Matrix Reloaded från 2003 är, i min 
mening ett tydligt exempel på ett slagsmål där filmskaparna har överanvänt datorgrafik.

1.3 Teori och hypoteser

En av de första frågor som infinner sig är hur koreograferna dokumenterar sin koreografi. På 
samma sätt som en musiker skriver ner noter på ett papper är det min mening att koreografer 
behöver en liknande metod. Om man som 3D-animatör har ett enkelt och effektivt sätt att 
dokumentera koreografin ökar kreativiteten och rädslan för att misslyckas och behöva 
omarbeta stora delar av koreografin minskar.

I mitt sökande efter information om ämnet har jag snubblat över ritningar från spelet Mortal  
Kombat från 2011. Spelet är ett slagsmålsspel där två motståndare slåss tills en av 
karaktärerna dör. I slutet av varje omgång får segraren en chans att utföra en så kallad 
”fatality” vilket innebär att karaktären i spelet utför en spektakulär men makaber avslutnings-
attack som ofta är blodig (PlayStation.Blog 2011).

I texten beskriver utvecklarna hur de får inspiration från skräckfilmer, mardrömmar och 
ibland verkliga mord. Efter att de diskuterat frågeställningar som ”tänk om...” och ”vad sägs 
om...” ritar de koreografin på små storyboardrutor (se Figur 6). Som man kan utläsa från 
dessa bilder utgör det en synnerligen minimalistisk tecknarstil men trots det är de tydliga och 
ger en precis beskrivning av händelseförloppet.
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Figur 5: Matrix Reloaded från 2003 innehåller sekvensen ”Burly Brawl”, där  
filmskaparna, i min mening har förlitat sig för mycket på datorgrafik.



Filmen Rocky från 1976 har en lång koreograferad boxningssekvens i filmens final, men där 
har filmskaparna använt sig av en annan metod att dokumentera koreografin till skillnad från 
utvecklarna av Mortal Kombat. Skådespelarna försökte initialt pröva sig fram genom att gå in 
i en boxningsring och tillsammans bestämma vilka rörelser de skulle använda sig av. 
Resultatet blev stelt och energilöst. Konsekvensen blev att filmens stjärna tillika manus-
författare Sylvester Stallone fick en hemläxa. Han gick hem och skrev ner hela boxnings-
sekvensen i ett anteckningsblock, slag för slag. Till slut hade Stallone skrivit ner 32 sidor 
fyllda med specifika direktiv för slagsmålet. Under några veckor övade Stallone och hans 
medspelare Carl Weathers in alla rörelserna som om det vore en dans (IMDb n.d.). 
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     Figur 6: En "fatality" från Mortal Kombat. 

Figur 7: Sylvester Stallone och Carl  
Weathers i filmen Rocky



Metoden som utvecklarna av Mortal Kombat använder upplevs initialt som den mest intuitiva 
av de två tillvägagångssätten. Animation är ett visuellt medium och enligt min mening har 
animatörer lättare att ta till sig historieberättande i bildform, men däremot tar det tid att rita 
upp längre sekvenser rörelse för rörelse. Det är min mening att det finns fler metoder att 
använda sig av och förhoppningsvis kommer jag stöta på ett flertal av dessa under min 
forskning.

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att finna en eller flera metoder som används av stuntmän för att skapa 
slagsmålskoreografi och kontrollera ifall dessa går att applicera på animerad film. Detta syfte 
kan preciseras genom följande frågeställningar:

1. Vilka metoder använder sig stuntmän av?

2. Hur kan jag använda mig av dessa metoder?

3. Hur dokumenterar de dessa metoder?

4. Hur mycket förkunskaper om kampsport behöver man?

5. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna?

1.5 Tidigare forskning

När det gäller animation väljer jag att rikta in mig på de tolv animationsprinciperna. Dessa 
principer utvecklades på 1930-talet på Walt Disney Studios av bland annat Frank Thomas och 
Ollie Johnston. Disney ville utveckla ett sätt att animera som skulle verka mer realistiskt när 
det gäller hur saker och ting rör sig, och hur rörelserna skulle kunna uttrycka karaktärernas 
personligheter (Aim - centre for animation & interactive media n.d.). De flesta animatörer lär 
sig dessa principer och använder sig av dem när de kritiserar och diskuterar sitt hantverk med 
andra animatörer. De tolv principerna är:

1. Squash and Stretch

2. Anticipation

3. Staging

4. Straight ahead action and Pose to Pose

5. Follow through and Overlapping action

6. Slow in and Slow Out

7. Arcs

8. Secondary Action

9. Timing

10. Exaggeration

11. Solid drawing

12. Appeal

För de som är intresserade av att lära sig mer om de tolv principerna rekommenderas boken 
The Illusion of Life skriven av Ollie Johnston och Frank Thomas. 
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När det gäller slagsmålskoreografi och danskoreografi kan man finna en del litteratur men 
ämnena är inte överdrivet utbredda. Boken Fight Choreography - The Art of Non-verbal  
Dialogue ger en djup inblick i slagsmålskoreografi för spelfilm och boken Jackie Chan -  
Inside the Dragon ger en bild av Jackie Chans slagsmålssekvenser och stunt. 

Fight Choreography - The Art of Non-verbal Dialogue är en givande bok fylld med fakta och 
information. Det är dock viktigt att ha i åtanke att boken är skriven av endast en person och 
därför är det uteslutande författarens åsikter som presenteras. Boken om Jackie Chan är 
intressant men känns ofta som en hyllning till Jackie Chan istället för en objektiv berättelse. 
När det gäller dans-koreografi finns det en del texter om de konstnärliga tankarna bakom 
koreografin. Texterna kräver dock förkunskap inom området och därför finner jag inte dessa 
texter speciellt givande med tanke på min nuvarande kunskapsnivå. Internet ger mig i det 
fallet bättre resultat i form av Stanford Dance (Dance.stanford.edu n.d.), en hemsida fylld med 
omfattande information om hur man ska göra för att skapa en spännande danskoreografi. Den 
må vara förenklad men det gör texten mer lättillgänglig och erbjuder därmed möjligheten att 
analysera den utifrån egna erfarenheter.

När jag försökte hitta mer specifik information om att koreografera slagsmål för animerad 
film hittade jag en hemsida där 3D-animatören Shawn Kelly svarar på sina läsares frågor.

Once you feel like you're getting the hang of the style you're looking to recreate or  
stylize, then you want to spend some time figuring out your actual scene or  
scenes. How much time do you have to work with? How many frames per shot?  
How many shots? How many characters? Who will win? How? 

Shawn Kellys inlägg känns dock mer som en inspirerande text som maskerade sig som tips 
snarare än ren fakta och information. Vid en första anblick känns det som Shawn Kelly 
beskriver precis hur man ska göra, men vid närmare undersökning märker man att han aldrig 
går in på några detaljer och förklarar aldrig varför man ska ställa sig dessa frågor 
(Animationtipsandtricks.com 2009).

Shawn Kelly behandlar dock en intressant punkt då han tar upp behovet av referenser. 
Referenser är något en animatör ofta använder sig av när denne vill förstå en viss rörelse. 
Antingen spelar animatören in sig själv alternativt hittar ett videoklipp av den aktuella 
rörelsen för att sedan analysera exakt hur kroppen rör sig när den utförs. Shawn Kelly 
rekommenderar att man ska absorbera så mycket filmat material som möjligt om den aktuella 
kampstilen. Han rekommenderar UFC och Thai Boxning som två kampstilar man kan lära sig 
mycket av. UFC, eller Ultimate Fighting Championship, är en kampsportsturnering som 
startades 1993 och hade som uppgift att bestämma vilken typ av kampstil som är effektivast i 
obeväpnade stridssituationer. Slagskämparna tränar en mängd olika kampstilar och möter 
sedan varandra i en tävling med minimala regler (Ufc.com n.d.). Thai Boxning är en form av 
boxning med ursprung i Thailand som tillåter sparkar (Muaythai.se n.d.).

Shawn Kelly avråder från att titta för mycket på “Wire-Fu”, vilket enligt Shawn Kelly är 
filmer där skådespelarna och stuntmännen är fästa i trådar och med hjälp av dem kan de utföra 
rörelser och manövrar som är omöjliga att genomföra utan hjälpmedel. En film som är känd 
för att använda just denna typ av hjälpmedel är Crouching Tiger Hidden Dragon från 2000. 
Han anser att man ska hålla ögonen öppna efter rörelser och tekniker som man kan 
inkorporera i sin egen koreografi men i huvudsak ska man bara titta och absorbera 
(Animationtipsandtricks.com 2009).
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I boken Fight Choreography – The Art of Non-verbal Dialogue beskriver John Kreng vikten 
av att varje slag och teknik måste markeras tydligt så att publiken har möjlighet att se och 
uppskatta vad som händer i slagsmålet. I film använder man sig även av många tekniker som 
är ineffektiva ute i verkliga livet, men som ser spännande ut på vita duken. Han nämner att 
stora, svepande och cirkulerande rörelser är effektiva på film. Men i verkligheten hade en kort 
och rak teknik varit mer kraftfull och den skulle ha överraskat motståndaren mer.

Stanford Dance, en division som är del av Stanfords Department of Theater & Performance 
Studies har satt upp en del riktlinjer för hur man ska koreografera dans och till skillnad från 
informationen om slagsmålskoreografi är den här mer utförlig. Stanford Dance har en lista på 
allt de anser att man som danskoreograf ska tänka på när man skapar en dans och på första 
punkten står det “Choreography is not just stringing together steps and figures. That's boring” 
(Socialdance.stanford.edu n.d.).

Det finns även en del information på Stanford Dance angående hur man behandlar sina 
dansare och hur man som koreograf måste ta repetitionstider och koreografins komplexitet i 
beaktande. Många koreografer gör misstaget att skapa för komplicerade rörelser vilket 
resulterar i att repetitionstiderna blir långa och dansarna blir frustrerade. Till slut kommer de 
avancerade rörelserna att försvinna i den röra som uppstår när alla dansare rör sig samtidigt. 
Onödigt svåra koreografier skapar inte bara stress och utmattning under repetitionerna utan 
kan även skada själva uppvisningen då många dansare måste koncentrera sig och kan bli 
oroliga för att göra fel. Om koreografin istället är lite lättare kan dansarna fokusera på att göra 
ett bra och självsäkert jobb istället för att oroa sig.

Efter att både ha läst böcker och undersökt vad som finns på internet kan jag konstatera att det 
finns en del intressant och matnyttig information om koreografi, både när det gäller dans och 
slagsmål. Problemet är att mycket av informationen tar för givet att läsaren besitter en bred 
kunskap om dans eller om slagsmål på film.

2 Material och metoder

2.1 Intervjuer och samtal

För att insamla material har jag valt att intervjua tre yrkesverksamma koreografer. Madeleine 
Barwén Trollvik och Jan Lindqvist är stuntmän och arbetar dagligen med slagsmål inom 
svensk film. Mattias Tasdelen är utbildad balletdansör och har medverkat i musikalen Catz 
(2007) samt agerat som koreograf i en mängd teaterföreställningar.

Inför mina samtal med koreograferna skapade jag ett scenario så att vi hade en gemensam 
utgångspunkt när vi talades vid. Jag hade även ett antal frågor som jag ville ställa. Scenariot 
och frågorna finns redovisade i kapitel 2.2. Frågorna är sådana som jag ställde mig själv under 
tiden jag läste in mig på ämnet, men som jag inte lyckades finna svar på i litteraturen.

De två första intervjuerna genomfördes med Jan Lindqvist och Madeleine Barwén Trollvik. 
Anteckningar fördes och jag fick svar på alla frågor jag ställde. Eftersom båda två har 
erfarenhet av att arbeta med slagsmål på film användes inte mitt scenario med Romeo och 
Julia speciellt mycket. Istället använde de filmer som de arbetat på som exempel när de ville 
förklara något.
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Den tredje och sista intervjun var med Mattias Tasdelen. På grund av Tasdelens erfarenhet av 
dans till skillnad från stuntarbete förändrade jag vårt gemensamma scenario och tillsammans 
utgick vi från att han skulle koreografera en dans baserad på slagsmålet mellan Tybalt och 
Mercutio. Samtalet varade i ca 90 min och jag fick svar på alla mina frågor. 

Jag anser att jag har fått informativa svar på mina frågor och att mina intervjuer har bidragit 
med ytterst viktig information i utformandet av denna uppsats. Den mängd förstahand-
information jag har erhållit ger mig möjlighet att analysera litteraturen jag använt mig av på 
ett mer objektivt vis.

Jag kommer även analysera stycken ur boken Fight Choreography – The Art of Non-verbal  
Dialogue av John Kreng. Boken innehåller ca 450 sidor som enbart behandlar konstformen att 
koreografera ett slagsmål och är enligt min mening ett viktigt hjälpmedel för dem som vill 
lära sig mer om slagsmålskoreografi.

2.2 Scenario

Det utvalda scenariot är ett stycke ur William Shakespeares pjäs Romeo och Julia. Romeos 
vän Mercutio grälar med Julias kusin Tybalt och de två börjar slåss. Anledningen till att jag 
valde detta stycke är att pjäsen har satts upp ett otal gånger genom åren och därmed finns det 
inga förutfattade åsikter om hur slagsmålet ska se ut. Scenariot ger även kontext till varför 
slagsmålet utspelas och vilka det är som slåss.

Frågorna jag ställde var:

• Hur tänker du gentemot skådespelarna eller de andra stuntmännen som ska utföra 
rörelserna. Är det något ni måste ta hänsyn till? Och till vilken grad?

• Hur dokumenterar du en koreografi?

• Hur går det till när du väljer vilken typ av kampstil du ska använda dig av?

• Hur stor roll spelar miljön i slagsmålskoreografi? 

• Rytm i slagsmålet. Är det något du som koreograf tänker på eller är det något som 
överlämnas till redigerarna och klipparna?

• Vad anser du är den viktigaste ingrediensen i ett bra slagsmål?

• Vilka knep har du för att bringa spänning till slagsmålet?

• Hur gör du för att tydliggöra de olika delarna i slagsmålet?

• Hur är det att arbeta med artister som koreograf? 

• Har du några favoritrörelser som du kan ta till när du har bråttom eller har kört fast?

9



Följande är det stycke ur William Shakspeares pjäs Romeo och Julia som presenterades för de 
koreografer som intervjuades.

______

MERCUTIO 
O calm, dishonourable, vile submission!
Alla stoccata carries it away.

Draws

Tybalt, you rat-catcher, will you walk?

TYBALT 
What wouldst thou have with me?

MERCUTIO 
Good king of cats, nothing but one of your nine
lives; that I mean to make bold withal, and as you
shall use me hereafter, drybeat the rest of the
eight. Will you pluck your sword out of his pitcher
by the ears? make haste, lest mine be about your
ears ere it be out.

TYBALT 
I am for you.

Drawing

ROMEO 
Gentle Mercutio, put thy rapier up.

MERCUTIO 
Come, sir, your passado.

They fight

ROMEO 
Draw, Benvolio; beat down their weapons.
Gentlemen, for shame, forbear this outrage!
Tybalt, Mercutio, the prince expressly hath
Forbidden bandying in Verona streets:
Hold, Tybalt! good Mercutio!

TYBALT under ROMEO's arm stabs MERCUTIO, 
and flies with his followers

MERCUTIO 
I am hurt.
A plague o' both your houses! I am sped.
Is he gone, and hath nothing? [10]

           ________
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Figur 9: Romeo och hans vänner  
ur filmen Romeo + Juliet, 1996

Figur 8: Tybalt slåss mot 
Mercutio i olika versioner av 
pjäsen



3. Resultat

3.1 Koreograf nr 1: Madeleine Barwén Trollvik (MBT), Stuntman

En av de första frågor jag och MBT behandlade var hur viktigt det är att bemästra den 
kampstil man ska koreografera: ”Det är viktigt att ha koll på sina saker. Om det t.ex. ska 
fäktas med svärd ska man veta hur man gör det. Annars kan de människor som KAN fäktas på 
riktigt se på slagsmålet och tycka att det ser riktigt dåligt ut.” MBT anser att det optimala är 
att man som koreograf har möjlighet att vända sig till konsulter som är mästare på en specifik 
kampstil. Hon nämner en kampsportsmästare vid namn Eric Chen som arbetade som konsult i 
den animerade filmen Kung Fu Panda. Eric Chen är mästare på kampstilen Wushu, en stil 
som används mycket i filmen i fråga. Men hon erkänner att det av kostnadsskäl inte alltid går 
att anlita konsulter. Vi diskuterade då hur MBT skulle lösa en situation där hon skulle 
koreografera en kampstil som hon inte bemästrar samtidigt som hon saknar budget för att hyra 
in konsulter. Hon nämner YouTube som en källa hon skulle vända sig till eftersom det skulle 
bli mycket efterforskningar på egen hand men hon skulle även vända sig till sina kontakter 
och be om tjänster. En av hennes kontakter är en svärdsmästare och MBT säger att ifall hon 
kontaktade honom skulle han antagligen ge henne små tips och instruktionsvideor.

Vi övergick sedan till att diskutera appeal, ett område som på många sätt kan anses vara 
ovetenskapligt eftersom företeelsen baseras på väldigt personliga värderingar. Det är emeller-
tid min mening att det är viktigt att ta upp eftersom detta område är en av de tolv animations-
principerna (se 1.5).

Appeal kan översättas med attraktion eller dragningskraft. Inom animation innebär appeal att 
man alltid ska eftersträva att animationssekvensen som man arbetar med alltid ska tilltala 
tittaren på något plan. Hur man skapar appeal är en omfattande fråga som skulle kräva en 
egen uppsats.

Den svåra och medvetet vaga frågan hur MBT skulle skapa ett slagsmål med appeal ledde till 
många svar och funderingar. Hon nämnde bland annat att varje rörelse man gör måste spela en 
roll i koreografins helhet. Hon förklarade sin tankegång med att jämföra västerländsk och 
österländsk slagsmålskoreografi. Västerländsk action är långsammare och många gånger är 
skådespelarna mindre duktiga på att slåss till skillnad från de österländska skådespelarna som 
är blixtsnabba och har flera års träning bakom sig. På grund av denna skillnad måste slags-
målen koreograferas annorlunda. Både österländska och västerländska slagsmål har ungefär 
samma antal ”viktiga” rörelser. Med viktiga rörelser menar MBT en rörelse som spelar roll för 
hur slagsmålet utspelas och vad som händer med karaktärerna. Skillnaden ligger i att de öster-
ländska fyller ut slagsmålet med en mängd slag och sparkar som mest bara är där för syns 
skull. Deras slagsmål blir längre och ser ofta snabbare och intensivare ut men trots det händer 
det inte mycket av vikt. Västerländska slagsmål använder sig nästan enbart av ”viktiga 
rörelser”. På så vis går filmandet av slagsmålet snabbare och det är lättare att lära 
skådespelarna vad de ska göra eftersom det är mycket färre rörelser. Slagsmålen blir därför 
ofta kortare men om de utförs väl upplevs både västerländska och österländska slagsmål lika 
intensiva.
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Ett annat ämne MBT behandlar i vårt samtal om appeal är vikten av pauser. Pauserna behövs 
för att publiken inte ska tröttna på ett alltför intensivt slagsmål. Dessa pauser fungerar även 
som ett naturligt tillfälle för skådespelarna att med minspel eller repliker förmedla för 
publiken hur slagsmålet går och hur karaktären upplever det. MBT jämförde slagsmåls-
koreografi med musik och dans och förklarade att ibland behövs ett lugnare parti i ett 
musikstycke för att man ska kunna uppskatta de intensivare partierna.

På samma sätt som pauserna är viktiga för att behålla publikens intresse så tipsade MBT om 
att man kan inkorporera oväntade händelser i sin slagsmålskoreografi för att få publiken att 
vakna till och få slagsmålet att bli mer intressant. Hon anser att Jackie Chan gör detta på ett 
skickligt vis då han ofta utför mängder av oväntade och märkliga rörelser i sina slagsmål. 
Däremot tyckte hon att han ibland gör lite för mycket av det och det minskar spänningen i 
slagsmålen. Hon är medveten om att Jackie Chan snarare siktar på humor än våld i sina 
koreografier men hennes åsikt är att Chans slagsmål ibland kan bli lite tramsiga.

3.2 Koreograf nr 2: Jan Lindqvist (JL), Stuntman

JL diskuterar gärna vikten av att ha klart för sig vilken bakgrund karaktärerna i filmen har och 
vikten av att ha bra kontakt med filmens regissör. En fråga han ställer sig varje gång han ska 
koreografera ett slagsmål lyder: ”Är den här tekniken relevant för karaktären i fråga?”. För att 
få ett svar på frågan analyserar han manuset och för en dialog med regissören för att bringa 
klarhet i varifrån karaktären kommer och vilken motivation han har. JL nämner ett exempel 
där en av karaktärerna hade arbetat som sjöman tidigare i sitt liv. Denna kunskap fick JL att 
anta att karaktären antagligen varit i slagsmål tidigare men att han saknade träning. Resultatet 
blev en karaktär som använder sig av sin styrka, övervåld och kännetecknas av att vara den 
som slår först. JL anser att det är viktigt att alltid tänka på dessa detaljer för att kunna hålla 
filmen och dess karaktärer grundade i verkligheten.
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Genom samtal med regissören får JK reda på i vilken typ av miljö slagsmålet ska utspela sig. 
Denna vetskap är ytterst viktig, säger han, eftersom man kan grunda karaktären i världen 
genom att få karaktären att använda sig av miljön i slagsmålet. JL nämner ett exempel då han 
koreograferade ett slagsmål som ägde rum i ett kontor. JL valde då att låta en av karaktärerna 
använda sig av en blomkruka som stod på ett skrivbord för att utdela det första slaget och 
sedan pressades motståndaren ner på skrivbordet. ”Det ger dynamik och på något vis känns 
det mer naturligt”, säger han.

Vidare diskuterade vi vilka svårigheter som uppstår när man arbetar tillsammans med 
skådespelare och stuntmän. JL är medveten om att repetitionerna inte kan vara mer än 30-45 
minuter. Arbetar man längre perioder ökar risken för att de inblandade blir ouppmärksamma 
och skador börjar förekomma. Skådespelare utan tidigare träning i slagsmål kan ibland vara 
svåra att arbeta med. Ifall JL vet att en specifik skådespelare kan vara extra jobbig brukar han 
boka ett personligt möte med aktören för att de ska lära känna varandra och på så vis kunna 
arbeta bättre ihop.

Vi övergick sedan till att diskutera hur man dokumenterar sina slagsmålkoreografier och JL 
erkände att det finns en mängd metoder att tillgå. Ibland antecknar han inget alls utan håller 
hela koreografin i huvudet. För att arbeta på det här viset krävs dock att slagsmålet är relativt 
enkelt att utföra. Den teknik JL använder sig flitigast av är att spela in sig själv och eventuellt 
en kollega med hjälp av sin smartphone. ”Dagens teknik gör det väldigt lätt att spela in och 
modifiera sin koreografi”. JL brukar utveckla en egen version av slagsmålet som han spelar in 
själv, sedan kan han utan större ansträngning redigera klippen han spelat in och skicka dem 
till regissören och kameramannen. Det är därefter upp till dem att avgöra ifall förslaget 
godkänns eller inte. Om regissören gillar vad han ser ger han tillstånd att börja repa in detta 
slagsmål med skådespelarna och stuntmännen. Ibland kan dock kameramannen anse att 
kameravinklarna inte stämmer med visionen eller tycker regissören inte att karaktärernas 
personligheter framställs på rätt sätt. Då är det upp till JL att göra om slagsmålet på nytt 
utefter de nya riktlinjer han har fått. ”Det är ingen idé att börja repa slagsmålet direkt. Man vet 
aldrig vad som kan behöva ändras”, säger han.

3.3 Koreograf nr 3: Mattias Tasdelen (MT), Dansare

MT är utbildad dansare vid Göteborgs Balletakademi och har därmed en annan syn på 
koreografi än MBT och JL. En av de mest betydande skillnaderna är att MT till stor del styrs 
av musiken som spelas. Under våra samtal beskrev han musiken som en stöttepelare i 
skapandeprocessen. När han stötte på motgångar nämnde han att han ofta gick tillbaka till 
musiken för att få rätsida på sina problem. 

Rytm och dans går hand i hand och det märktes att MT har arbetat mycket med att skapa 
spännande pauser samt att leka med tempot i sina koreografier. Han nämnde motsatser som ett 
bra ledord när man ska försöka skapa en spännande rytm. T.ex. beskrev han hur man kan 
jobba i ultrarapid samtidigt som musiken har ett väldigt högt tempo. 

MT beskrev hur han ofta tar inspiration från djur när han försöker förstärka en känsla. 
Dansare använder sin kropp för att förmedla ett budskap och MT anser därför att det finns 
mycket att hämta från djurvärlden. När vi diskuterade hur MT skulle ta sig an scenariot med 
Mercutio och Tybalt nämnde han bland annat att han tänkte sig att karaktärerna rör sig med 
kattlika rörelser.
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Under våra samtal nämnde MT ofta hur han sällan jobbar ensam. Han är visserligen koreograf 
och det är hans uppgift att komma upp med en grundidé. Men eftersom han arbetar tätt inpå 
dansare och regissörer är det många åsikter som ska komma fram. När hans koreografier av 
olika anledningar inte fungerar måste han vara beredd att ändra på dem. Han berättade att det 
är mycket diskuterande fram och tillbaka med alla inblandade.

MT och jag diskuterade även hur man ska göra när man någon gång kör fast och inte vet hur 
man ska ta sig vidare. Han beskrev hur han i sådana fall kan återgå till en väldigt grund-
läggande och enkel rörelse eller teknik. När tekniken fungerar bra kan man bygga vidare på 
den och göra den mer avancerad och spännande. Han avslutade med att poängtera hur viktigt 
det är att ha en stabil grund att stå på innan man börjar skapa alltför avancerade koreografier.

3.4 Fight Choreography – The Art of Non - verbal Dialogue, John Kreng (JK)

John Kreng har sammanställt omfattande information om slagsmålskoreografi i sin bok och 
att redogöra och analysera allt han har att säga om ämnet skulle ta en alltför stort utrymme i 
den här uppsatsen. Därför valde jag att fokusera på ett specifikt kapitel där Kreng har skrivit 
om allt vi kan lära oss av Bruce Lee angående skapandet av ett gripande slagsmål på film. 
Min mening är att Kreng baserar mycket av sin filosofi angående slagsmålskoreografi på 
Bruce Lees metoder och det är  dessa kapitel som tillhandahåller den mest relevanta 
informationen.

Bruce Lee använde sig av relativt enkla tekniker i sina koreografier. Man kan anta att alla som 
är någorlunda skickliga inom någon form av kampsport skulle kunna utföra hans rörelser. Det 
som gjorde Bruce Lee framgångsrik var med andra ord inte vilka tekniker han utförde utan 
med vilken smidighet, fart, styrka och känsla som han utförde dem. 
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Till skillnad från många av sin tids kinesiska actionhjältar hade Bruce Lee en helt annan rytm 
i sina slagsmål. Under 1970-talet var det vanligt med långa slagsmål. Många gånger kunde 
slagsmålen vara i över tio minuter och bestod av en kavalkad av slag och sparkar som kom i 
en strid ström efter varandra. På grund av monotonin i dessa slagsmål blev publiken över-
väldigad och tappade snabbt intresset. Lee hade också långa slagsmål men de var uppbyggda 
av små stunder av intensiv action blandad med pauser. På så vis kunde åskådarna ta in vad de 
just hade sett och hinna smälta det. Lee förstod att publiken bara kunde uppfatta kortare 
sekvenser innan de behövde en liten paus för att hinna smälta det de just sett. Utan denna paus 
skulle alla tekniker och slag bara smälta ihop till en enda röra och därmed inte lämna några 
bestående intryck hos publiken.

Bruce Lee är även känd för de ikoniska poser som han arbetade in i sina slagsmål. Precis 
innan han skulle utföra en serie sparkar och slag brukade han anta en pose som förberedde 
publiken på att något skulle hända. När sekvensen var över intog han ännu en pose för att visa 
publiken att han just utfört en avancerad teknik. Poser demonstrerade vad som skulle hända 
och vad som nyss hade hänt och arbetades ofta in i pauserna mellan slagsmålssekvenserna. 
Bruce Lees poser har blivit något av ett kännetecken för honom och hyllas ofta i många filmer 
och spel då karaktärerna intar samma poser. Poserna i sig var väldigt enkla men lyckades 
förmedla karaktärernas känslor genom att vara genuina och kraftfulla.

Bruce Lee hade även en för 70-talet relativt ovanlig förmåga, nämligen att visa att han var 
sårbar. Många kampsportsutövare tränas att dölja sina känslor i syfte att visa upp sig själva 
som oövervinnerliga och även många filmskapare vill visa upp sina actionhjältar i samma 
ljus. Bruce Lee, som kom från en familj av skådespelare förstod att det var viktigt att visa 
publiken varför man ska vara på hjältens sida. Genom att visa sig sårbar vann han åskådarnas 
sympati och de blev mer känslomässigt involverade i hans vedermödor på vita duken.
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  Figur 12: Chuck Norris och Bruce Lee tar en paus

Figur 13: En skadad Bruce Lee



En annan mycket viktig detalj var att Bruce Lee visste om hur viktigt det var att ha skickliga 
stuntmän omkring sig. Dessa stuntmän hade som huvuduppgift att få Bruce Lees slag och 
sparkar att se extra kraftfulla ut. De reagerade på Lees tekniker med en otrolig övertygelse 
och realism vilken resulterade i att Bruce Lees slag och sparkar verkade mer effektiva än vad 
de egentligen kanske var. John Wayne var även han medveten om detta och använde sig också 
av duktiga stuntmän.

Bruce Lee förstod även skillnaden mellan att slåss på riktigt och att slåss på film. Han var 
medveten om att vissa tekniker skulle fungera utmärkt i ett riktigt slagsmål men däremot inte 
verka övertygande på film. Vanligtvis upplevs breda, svepande, cirkulära tekniker som  kraft-
fulla och effektiva och ser därför väldigt bra ut på film. I själva verket är korta, raka och 
linjära tekniker både mer praktiska och effektiva. Dessa tekniker är skapade för att överraska 
och skada motståndaren så snabbt som möjligt. På grund av detta uppfattas de som tråkiga 
och ointressanta när man ser dem på film. Med denna kunskap lyckades Lee koreografera 
slagsmål som upplevdes som mer intensiva än mycket annat som gick att se på vita duken 
under 1970-talet.

4. Slutsats

4.1 Att bestämma slagsmålets utgång och plats

Det första steget att ta när man ska påbörja en slagsmålskoreografi är att ha klart för sig vilka 
karaktärer som slåss och vem som avses vinna. Denna information ska finnas i manus, det är 
med andra ord viktigt att analysera det och föra en diskussion med regissören för att bringa 
klarhet i allt. Regissören kan även hjälpa till med att bestämma på vilken plats slagsmålet ska 
utspela sig. Precis som Mattias Tasdelen uttryckte är det viktigt att ha en stabil grund att stå på 
innan man går vidare. Slagsmålets utgång och var det utspelas är grundläggande information 
som kommer att forma hela koreografin och är därför viktigt att ha klargjort.

4.2 Att bestämma en kampstil

Nästa steg är att bestämma på vilket sätt karaktärerna ska slåss. Kampstilen styrs ofta av 
vilken genre filmen tillhör men ibland har karaktärerna i filmen olika bakgrunder och som ett 
resultat av det använder de sig av olika tekniker när de slåss. För att finna karaktärernas 
bakgrundshistoria tipsar Jan Lindqvist om att man kan analysera manus eller tala med 
regissören och ofta går det att finna svar där. Min erfarenhet är dock att manus inte alltid inne-
håller karaktärernas biografi och regissören är ofta stressad och ibland har han inte tänkt på 
varifrån alla karaktärer härstammar. Mattias Tasdelen nämnde att man ibland även kan vända 
sig till djurriket och få inspiration därifrån. Att använda sig av djur kan förefalla en smula 
märkligt men jag misstänker att Tasdelen inte menar att karaktärerna ska klösa och bita var-
andra utan snarare att man ska använda sig av djurets essens. En björn slår t.ex. med stora 
tunga slag till skillnad från en tiger som slår snabbare. Det är ingen exakt vetenskap att an-
vända djur som inspirationskälla men utnyttjas det på ett korrekt vis anser jag att alla 
karaktärer kan tilldelas ett unikt beteende.
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4.3 Att bemästra en kampstil

Under samtalet med Madeleine Barwén Trollvik nämnde hon ofta hur viktigt det är att 
gestalta den kampstil man ska koreografera på ett realistiskt och naturtroget sätt. Hon anser 
därför att man som koreograf helst ska hålla sig till de kampstilar man känner till och 
bemästrar. Jag förstår hur hon tänker men som 3D-animatör är det min mening att det inte 
alltid går att hålla sig inom den stil man bemästrar. Ett av målen med den här uppsatsen är att 
finna metoder som fungerar i de flesta situationer. Shawn Kelly rekommenderar på sin blogg 
att man ska undersöka videoklipp som demonstrerar den aktuella kampstilen och på så vis 
samla information och referenser. Min teori är att Kellys metod fungerar bättre för en 3D-
animatör, men man får räkna med att resultatet inte kommer att verka lika genuint för ett 
tränat öga. För att kunna utnyttja Kellys metod med referenser anser jag att man borde bygga 
sig ett bibliotek av videoklipp på sin dator. Sorterar man det prydligt kommer man alltid att ha 
nära tillgång till en synnerligen stor mängd av kampstilar.

4.4 Att skapa koreografin

Mattias Tasdelen och John Kreng talar på olika vis om hur viktigt det är att inte använda sig 
av för komplexa tekniker. Bruce Lee hade enligt John Kreng enkla rörelser och Tasdelen 
framhåller vikten av att hålla sig till enkla tekniker i början, för att sedan göra dem mer 
avancerade ifall man anser att det behövs. Det är däremot viktigt att hela tiden ha i åtanke att 
rörelserna man utför ser bra ut på film. Det är min mening att ifall en avancerad teknik ser 
konstig och rörig ut på film är det bättre att använda sig av en enklare teknik. Det är viktigare 
att publiken kan följa med i vad som händer än att försöka demonstrera hur avancerade 
rörelser du kan utföra. Då alla koreografer jag har talat med nämner vikten av att göra något 
oväntat kan det vara en väg att gå ifall man märker att koreografin blir för komplicerad. 
Förenkla och lägg istället till något publiken inte väntar sig. Vet man säkert vilken typ av 
karaktärer som slåss i vilken miljö kan man använda sig av den informationen för att hitta 
något oväntat att använda sig av. ”Gräv där man står” är ett motto som gör sig gällande i 
sammanhanget.

Att planera in pauser i slagsmålet är enligt min åsikt en av de viktigaste detaljerna i en 
koreografi. Då inte endast eftersom det resulterar i en bra rytm som tillåter publiken att smälta 
det de just har upplevt utan det hjälper även koreografen. Pausen kan förse slagsmålet med 
spänning och bygga upp förväntningar inför vad som ska ske härnäst. Koreografen kan med 
hjälp av pauserna dela upp slagsmålet i kortare sekvenser. Varje sekvens innehåller en serie 
slag och sparkar i följd. Varje sekvens avslutas med att en av de stridande parterna får övertag 
i slagsmålet, vilket i sin tur resulterar i ett eventuellt miljöombyte eller byte av strategi. Som 
koreograf får man lättare en överblick över slagsmålet och man kan fokusera på varje sekvens 
var för sig. Ifall man glömmer bort pauserna kan man lätt bli överväldigad av tanken på att 
man ska fylla ett tio minuter långt slagsmål med sparkar och slag utan att publiken ska tröttna. 
När det gäller slagsmålskoreografi är det min åsikt att det är pauserna mellan slagsmålen som 
gör slagsmålen intressanta, ger dem spänning och faktiskt hjälper till att strukturera hela 
koreografin.
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John Kreng nämner i sin bok hur både Bruce Lee och John Wayne använde sig av skickliga 
stuntmän som var duktiga på att reagera realistiskt på slag och sparkar. Dessa stuntmän 
hjälpte till att förmedla hur tuffa Lee och Wayne var. Som 3D-animatör har jag ansvar för 
både för den som utdelar slagen och den som tar emot dem. Det är därför viktigt att lägga ner 
lika mycket arbete på båda karaktärerna som slåss. Jag menar t.o.m. att ibland är reaktionen 
viktigare än slaget i sig. Enligt Bruce Lee ansågs vissa tekniker se bra ut på film men var i 
praktiken ineffektiva. Vill man därför använda sig av en teknik som man vet är relativt 
harmlös men som ser intensiv ut, kan en spännande reaktion på tekniken sälja den som 
effektiv trots att den i själva verket inte är det.

När det gäller att dokumentera sin koreografi ger Jan Lindqvist och Mattias Tasdelen samma 
svar: de spelar in sig själva med en kamera. De kan testa en mängd olika rörelser och i 
efterhand redigera materialet. Deras argument är starka men båda två är utbildade i stunt 
respektive dans. Som 3D-animatör är jag utbildad i ingetdera och måste därför lösa problemet 
på något annat vis. Ett förslag jag har är att man använder sig av referensbiblioteket. Man kan 
på så vis klippa ut inspirerande bitar ur de klipp man har i sitt bibliotek, lägga dem i den 
ordning man vill ha dem och har samtidigt tillgång till en stor mängd tekniker. Jag misstänker 
dock att man måste föra anteckningar så att de som ser klippen förstår hur man har tänkt sig. 

5. Diskussion

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de metoder som stuntmän och dansare 
använder sig av när de skapar koreografier och applicera dessa metoder på animation. Efter att 
ha talat med koreografer och undersökt litteratur som behandlar ämnet har jag funnit många 
användbara tekniker. Nedan redovisar jag ett förslag på en metod att använda i skapandet av 
en koreografi för ett slagsmål i en animerad film.

Steg 1. Ta reda på vilka som slåss, var slagsmålet utspelar sig och vem som avses vinna 
slagsmålet.

Steg 2. Utgå ifrån vilka karaktärer som slåss, alternativt vilken genre filmen tillhör för att 
bestämma vilken eller vilka typer av kampstilar som ska användas.

Steg 3. Dela upp slagsmålet i sekvenser med hjälp av pauser samt bestäm vem som kommer 
att ha övertag i vilken sekvens.

Steg 4. Bestäm vilka slag, sparkar och tekniker som kommer användas inom varje sekvens. 
Använd dig av ditt bibliotek med slagsmålsklipp, eller i avsaknad av ett sådant, börja skapa 
ett genom att ladda ner klipp från internet. Välj ut de klipp som är inspirerande och som 
passar in i den sekvens som håller på att koreograferas och samla dem i en mapp för just den 
sekvensen. Om klippen är för långa, redigera dem och klipp ut de tekniker du gillar och lägg 
dem på rätt plats i rätt sekvensmapp.

Steg 5. Vid det här laget finns det en mängd mappar, en för varje sekvens i slagsmålet, som är 
fyllda med klipp som demonstrerar de slag och sparkar som kommer att utdelas under nämnd 
sekvens. Visa upp koreografin för en eventuell regissör eller chef och få det godkänt. 
Beroende på vad personen i ledarposition säger får man antingen gå tillbaka några steg och 
göra om delar. Förhoppningsvis står man på en  stabil grund att man lätt kan ändra på små-
saker. Ifall koreografin blir godkänd går man vidare till nästa steg.

Steg 6. Animationen. Påbörja animationsfasen av koreografin - vilket är ett stycke för sig 
själv. Med all denna planering bakom sig slipper man göra om alltför många tidsödande steg i 
animationen och arbetet kommer att gå smidigare.
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Genom att vidta dessa steg är det min mening att en animatör kan koreografera ett slagsmål 
utan större problem. Att dela upp koreografin i sekvenser och att använda sig av videoklipp 
för att göra en skiss på hur slagsmålet ska se ut resulterar i att ändringar blir relativt enkla att 
utföra och att det blir lätt att demonstrera hur slagsmålet ska se ut. Ifall målet är att 
koreografera ett kortare handgemäng i ett svenskt drama eller ett långt slag i stil med de som 
syns Sagan om Ringen (2001)  kommer dessa steg huvudsakligen att förbli desamma. Med 
genomtänkt planering, tålamod och lite fantasi kommer det nog att gå som en dans. 

6. Framtida forskning

Metoden som presenterades i föregående kapitel ger en stabil grund för oerfarna blivande 
koreografer men skulle behöva testas genom att  undersökningar genomförs på det praktiska 
planet. Att faktiskt utsätta metoden för de krav som kan uppstå i en arbetssituation är, enligt 
min mening, det mest naturliga steget den här typen av forskning kan ta framöver. Mitt 
förslag är att låta animatörer koreografera olika typer av slagsmål med hjälp av de tidigare 
stegen och sedan föra en diskussion med avsikt att finna eventuella brister i metoden. 
Exempel på frågor man skulle kunna ställa är: 

 Saknades något i metoden? 

 Behövde metoden någon form av tillägg från din sida för att kännas komplett?

 Går metoden att strömlinjeforma på något vis?

Ljudeffekter, klippning och kameravinklar är delar av slagsmålskoreografi som jag medvetet 
valt att inte fokusera på i uppsatsen på grund av tidsbrist. Hanteringen av dessa moment spelar 
en stor roll i att skapa ett bra slagsmål. Däremot utförs ofta dessa moment i nära samarbete 
med ljudläggarna, redigerarna eller kameraoperatörerna och anses därför inte nödvändigtvis 
ligga på slagsmålskoreografens bord. Med det sagt vill jag påstå att det är viktigt för en 
koreograf att ha så stor kunskap som möjligt inom även dessa områden för att kunna bemästra 
sitt hantverk till fullo.

19

Figur 14: Po och hans vänner i Kung Fu Panda



7. Referenser

7.1 Litteratur

Gentry, K. 1997. Jackie Chan – Inside the Dragon. Dallas: Taylor Publishing Company.

Kreng, J. 2008. Fight Choreography – The Art of non-verbal Dialogue. Boston: Thomson Course 
Technology.

7.2 Internet

Aim - centre for animation & interactive media. n.d.. Principles of Animation. [online] Tillgänglig på: 
http://minyos.its.rmit.edu.au/aim/a_notes/anim_principles.html [Hämtad: 8 Jun 2013].

Animationtipsandtricks.com. 2009. Animation Tips & Tricks: How Do You Plan a Great Fight Scene  
with Weapons?. [online] Tillgänglig på: http://www.animationtipsandtricks.com/2009/07/how-do-
you-plan-great-fight-scene-with.html [Hämtad: 8 Jun 2013].

Animationtipsandtricks.com. 2009. Animation Tips & Tricks: How Do You Plan a Great Fight Scene  
with Weapons?. [online] Tillgänglig på: http://www.animationtipsandtricks.com/2009/07/how-do-
you-plan-great-fight-scene-with.html [Hämtad: 8 Jun 2013].

Dance.stanford.edu. n.d.. Stanford Dance - About. [online] Tillgänglig på: 
http://dance.stanford.edu/about.html [Hämtad: 8 Jun 2013].

IMDb. n.d.. Rocky (1976). [online] Tillgänglig på: http://www.imdb.com/title/tt0075148/trivia?
ref_=tt_trv_trv [Hämtad: 8 Jun 2013].

Muaythai.se. n.d.. Ursprung - Svenska Muaythaiförbundet. [online] Tillgänglig på: 
http://www.muaythai.se/muaythai/ursprung.html [Hämtad: 8 Jun 2013].

PlayStation.Blog. 2011. FINISH HIM: How to Make a Killer Fatality for Mortal Kombat. [online] 
Tillgänglig på: http://blog.us.playstation.com/2011/02/15/finish-him-how-to-make-a-killer-
fatality-for-mortal-kombat [Hämtad: 8 Jun 2013].

Socialdance.stanford.edu. n.d.. Choreography Suggestions. [online] Tillgänglig på: 
http://socialdance.stanford.edu/syllabi/Choreography.htm [Accessed: 8 Jun 2013].

Ufc.com. n.d.. The Sport - Learn About MMA and the UFC®. [online] Tillgänglig på: 
http://www.ufc.com/discover/sport [Hämtad: 8 Jun 2013].

William-shakespeare.info. n.d.. Full text / script of the play Romeo and Juliet Act III by William 
Shakespeare. [online] Tillgänglig på: http://www.william-shakespeare.info/act3-script-text-
romeo-and-juliet.htm [Hämtad: 8 Jun 2013]

20



7.3 Figurer

Adrienne Ballpoint Pen. n.d.. Figur 8: Botten. [bild online] Tillgänglig på: 
http://bazmaroo.files.wordpress.com/2008/09/04h_mercutio_tybalt.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

All Posters. n.d.. Figur 2. [bild online] Tillgänglig på: 
http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/37/3703/PZ2AF00Z/posters/don-q-son-of-zorro-
douglas-fairbanks-sr-1925.jpg [Hämtad: 8 jun 2013].

Balletco. n.d.. Figur 8: Överst. [bild online] Tillgänglig på: 
http://www.ballet.co.uk/albums/jr_kirov_romeo_0705/jr_kirov_romeo_baimuradov_kolb_500.jp
g [Hämtad: 8 Jun 2013].

Basil Rathbone: Master of Stage and Screen. n.d.. Figur 8: Mitten. [bild online] Tillgänglig på: 
http://www.basilrathbone.net/films/romeojuliet/rj119.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

Box Office Boredom. n.d.. Figur 3. [bild online] Tillgänglig på: 
http://boxofficeboredom.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/john_wayne_boxing.jpg 
[Hämtad: 8 Jun 2013].

Comic Vine. n.d.. Figur 7. [bild online] Tillgänglig på: 
http://static.comicvine.com/uploads/original/10/100757/2009649-df.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

Film In America. n.d.. Figur 5. [bild online] Tillgänglig på: 
http://www.filminamerica.com/Movies/TheMatrixReloaded/BurlyBrawl/m2reloaded-brawl12.jpg 
[Hämtad: 8 Jun 2013].

Film School Rejects. n.d.. Figur 1. [bild online] Tillgänglig på: 
http://media.filmschoolrejects.com/images/lee-chan.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

http://25.media.tumblr.com/. n.d.. Figur 9. [bild online] Tillgänglig på: 
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9dffyfOWN1qj01t2o1_500.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

http://images1.wikia.nocookie.net/. n.d.. Figur 4. [bild online] Tillgänglig på: 
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110804051810/kungfupanda/images/e/e6/PoKungFuPo
se.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

Live for Films. n.d.. Figur 12. [bild online] Tillgänglig på: http://www.liveforfilms.com/wp-
content/uploads/2010/09/brucelee4.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

Madeleine Trollvik. n.d.. Figur 10. [bild online] Tillgänglig på: 
http://www.madeleinetrollvik.com/MadeleineTrollvik/Welcome_files/Aktiv%20(2)-filtered.jpg 
[Hämtad: 8 Jun 2013].

PlayStation.Blog. n.d.. Figur 6. [bild online] Tillgänglig på: 
http://blog.us.playstation.com/2011/02/15/finish-him-how-to-make-a-killer-fatality-for-mortal-
kombat/ [Hämtad: 8 Jun 2013].

21



Wallpapers. n.d.. Figur 14. [bild online] Tillgänglig på: 
http://www.thewallpapers.org/photo/45030/kung-fu-panda-2-114.jpg [Hämtad: 8 Jun 2013].

Wow! Is Me. n.d.. Figur 13. [bild online] Tillgänglig på: http://www.wowisme.net/wp-
content/uploads/2012/03/selected_stills__bruce_lee__enter_the_dragon-590x240.jpg [Hämtad: 8 
Jun 2013].

22


	1. Inledning
	1.1 Varför koreografi?
	1.3 Teori och hypoteser
	1.4 Syfte och frågeställningar
	1.5 Tidigare forskning

	2 Material och metoder
	2.1 Intervjuer och samtal
	2.2 Scenario

	3. Resultat
	3.1 Koreograf nr 1: Madeleine Barwén Trollvik (MBT), Stuntman
	3.2 Koreograf nr 2: Jan Lindqvist (JL), Stuntman
	3.3 Koreograf nr 3: Mattias Tasdelen (MT), Dansare
	3.4 Fight Choreography – The Art of Non - verbal Dialogue, John Kreng (JK)

	4. Slutsats
	4.1 Att bestämma slagsmålets utgång och plats
	4.2 Att bestämma en kampstil
	4.3 Att bemästra en kampstil
	4.4 Att skapa koreografin

	5. Diskussion
	6. Framtida forskning
	7. Referenser
	7.1 Litteratur
	7.2 Internet
	7.3 Figurer


