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Sammanfattning
Detta examensarbete undersöker tolkningen av uttryck av glädje genom en animerad
karaktärs gångstil. Arbetet har sin grund i frågeställningen:
”Vilka aspekter av en animerad karaktärs kroppsspråk i dess gångstil kan ses som
anledning till karaktärens uttryck av glädje?”

Med hjälp av tidigare forskning gällande kroppsspråk
kommunikationsapparat har en vetenskaplig grund lagts.

och

dess

vikt

som

För att undersöka frågeställningen har fyra stycken animationer skapats, där den animerade
karaktären uttrycker glädje i tre utav animationerna. Animationerna användes tillsammans
med intervjuer, för att undersöka hur informanter tolkade känslouttryck.
Två intressanta mönster uppkom, det första indikerar på aspekter som ansågs vara orsak till
att uttrycka av glädje i gångstilar, det andra indikerar att kroppsspråk uttryckande ilska
prioriteras över glädje.
Vidare forskning skulle kunna undersöka genus, både i målgrupp och den animerade
karaktären samt om det finns likheter och skillnader mellan olika känslor.

Nyckelord: Animation, Kroppsspråk, Gångstil, Glädje
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1 Introduktion
Detta examensarbete undersöker tolkningen av en animerad karaktärs uttryck av glädje
genom sitt kroppsspråk. Animation används i dataspel för att visualisera för spelaren vad som
sker och vad olika karaktärer gör. I animerad film används karaktärers kroppsspråk för att
visa för åskådaren vad karaktärerna känner. I dataspel faller detta undan till fördel för
animationer kopplade till de handlingar spelaren skall kunna göra. Detta examensarbete
ämnar undersöka vilka aspekter av en animerad karaktärs gångstil som upplevs vara
anledningen till att den uttrycker glädje. Ingen egentlig forskning angående glädje kopplat till
kroppsspråk i animerade karaktärers kroppsspråk ha gjorts. Genom att göra det kan en
djupare förståelse för animation och kroppsspråk fås vilket hypotetiskt kan gynna och visa
riktning för vidare forskning. Vidare kan sammankopplingen mellan videosekvenser och
spelmoment hypotetiskt göras starkare utifrån det resultat som tagits fram i detta arbete. Om
karaktären är glad i videosekvensen kan känslan förstärkas genom att karaktären exempelvis
också visar glädje genom sin gångstil i det spelmoment som kommer precis efteråt.
Detta arbete riktar in sig på känslan glädje. Känslan glädje valdes som ett första steg där ilska,
sorg och rädsla i senare arbeten skulle kunna undersökas, samt för att begränsa storleken på
arbetet så att det som undersökts kunnat undersökas på ett genomgående sätt. Glädje kan se
ut på flera olika sätt, och detta reflekteras i den bakgrundsforskning som använts för att lägga
en grund, men även i utformande av den artefakt som använts i utvärderingen av
frågeställningen. Bakgrundsforskningen innehåller flera olika forskningsartiklar behandlande
allt från kroppsspråk i gångstilar till gester ifrån olika kulturer.
Artefakten baserades på referensmaterial vilket passade på de beskrivningar som gjorts i
bakgrundsforskningen. Flera olika referenser användes och en artefakt bestående av olika
typer av uttryck av glädje skapades. Artefakten användes sedan tillsammans med frågor i ett
antal intervjuer för att undersöka arbetets frågeställning. Intervjuerna var av
semistrukturerad natur, för att på så sätt kunna utvärdera essentiell information ifrån varje
informant, med utrymme för vidare analys och funderingar för informanten.
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2 Bakgrund
I människors uttryck av känslor och åsikter används kroppsspråk för att förmedla och
förstärka det som sägs. Ofta sker detta undermedvetet, både av den som uttrycker sig och av
den som läser av. I animerad film är det viktigt att åskådarna kan sympatisera med
karaktärerna i filmen, vilket leder till användning och överdrift av kroppsspråk för att tydligt
förmedla vad de olika karaktärerna tycker och känner. I spel ligger fokus på att animera de
olika karaktärerna så att deras rörelser representerar olika spelmekaniker, till exempel
attacker eller hopp- och gånganimationer. Om avataren, karaktären spelaren styr, ska kunna
utföra specifika uppgifter representeras dessa alltså med hjälp av animation.
I spelet La Noire (2011) används kroppsspråk och ansiktsuttryck hos de olika karaktärerna
som en spelmekanik för att spelaren, som antar rollen som detektiv, skall kunna lösa olika
brott. Genom att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk hos karaktärer kan spelaren således
upptäcka om karaktärer talar sanning eller ljuger. Kroppsspråket är här en stor del av spelets
mekanik för att spelaren skall kunna ta sig framåt.
Spelet Dragon Age: Inquisition (2014) tar plats i en fantasy-värld fylld av monster och
demoner, där politiska konflikter och utomvärldsliga hot ligger i fokus för narrativet. I detta
spel ligger, för spelaren, fokus på att upptäcka en värld fylld av magi och mystik, samtidigt
som världen måste räddas från ondska. Spelmekanik kring attacker och strategi är här det som
tar mest plats. Detta reflekteras också i de animationer som återfinns i spelet. Berättelsen i
Dragon Age: Inquisition (2014) berättas genom filmklipp som visar specifika händelseförlopp
och dialoger karaktärer emellan. I både dialogerna och filmklippen ligger fokus på vad som
sägs och vad som sker, inte på hur karaktärerna uttrycker sig med hjälp av kroppsspråk.
Majoriteten av moderna spel lägger tyvärr inte kroppsspråk och ansiktsuttryck i fokus, vilket
kan resultera i animationer och karaktärer som upplevs emotionellt stela. Detta dels för att
fokus ligger på skapandet av animationer kopplade till spelmekanik och dels skapande av
animationer som går att återupprepa gång på gång. Först när kroppsspråk blir en större del
av hur spelet skall spelas läggs fokus på detta, vilket kan leda till spelaren får svårare att
empatisera med karaktärer i spelet, eftersom dessa inte använder sig av kroppsspråk utan bara
kroppsrörelser. Genom att använda kroppsspråk i de olika karaktärernas animationer skulle
de känslor spelkaraktärer är menade att känna kunna göras tydligare för spelaren. Genom att
använda kroppsspråk för att utöver videosekvenser uttrycka vad karaktärer i spel känner
skulle empatin spelaren har för avataren, samt spelarens inlevelse, kunna förstärkas.
Kroppsspråk är en central del av animation eftersom kroppsspråk och animation båda är
baserade på rörelser. Att kunna använda kroppens rörelser för att förmedla karaktärers
känslor både med och utan dialog är ett viktigt verktyg inom animation.

2.1 Kroppsspråkets vikt som kommunikationsmedel
Kroppsspråkets användning som verktyg för kommunikation har undersökts i studier av
Meeren, van Heijnsbergen och de Gelder (2005) och av Tracy och Matsumoto (2008).
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Kroppsspråkets funktion och plats inom interpersonell kommunikation undersöks på olika
sätt och kroppsspråkets vikt som verktyg för kommunikation utvärderas. Hur tolkningen av
kroppsspråket ställer sig gentemot ansiktsuttryck som kommunikationsmedel undersöks,
samt hur individer ifrån olika kulturer använder sig av gester för att förmedla specifika
känslor.
I sin studie gällande kroppsspråk och ansiktsuttryck visar Meeren, van Heijnsbergen och de
Gelder (2005) att kroppsspråk hos olika individer väger tyngre än ansiktsuttrycket i tolkning
av vilken känsla som uttrycks. Meeren, van Heijnsbergen och de Gelder (2005) utför i sin
studie ett antal tester på individer där dessa instinktivt får reagera på bilder med hjälp av
knappar. En knapp i vardera handen där ett tryck på ena knappen signalerar ilska och den
andra signalerar rädsla. Bilderna som visas är på en skådespelare som poserar argt i den första
bilden och visa rädsla i den andra bilden, både i ansiktsuttryck och i kroppsspråk. Dessa bilder
duplicerades och ändrades – ansiktena klipptes ut och deras platser byttes med varandra.
Detta resulterade i fyra olika bilder, två där kroppsspråk och ansiktsuttryck stämde överens,
två där kroppsspråk och ansiktsuttryck inte stämde överens. Informanterna fick sedan i
uppgift att trycka på den knapp som bästa stämde överens med känslan personen på bilden
uttryckte.
Undersökningen (Meeren, van Heijnsbergen och de Gelder 2005) fokuserar på kroppsspråk
och posering gentemot ansiktsuttryck där känslorna rädsla och ilska utforskas. Om det finns
någon skillnad i tolkningen när det kommer till andra grundläggande känslor, så som glädje,
som är fokus för examensarbetet, är inte utforskat. Valet av media för visningen av de olika
känslokombinationerna är också annorlunda än i detta arbete. Här ligger fokus på animation.
Hur tolkningen av kroppsspråk kontra ansiktsuttryck skiljer sig mellan medium är inte något
som undersöks i studien. Eftersom examensarbetet endast undersökt kroppsspråk har
ansiktsuttryck inte använts och de problem kring hur kroppsspråk och ansiktsuttryck förhåller
sig till varandra har därigenom undvikts. Studien av Meeren, van Heijnsbergen och de Gelder
(2005) fokuserar på posering av kroppen kopplat med ansiktsuttryck. På alla bilder syns och
används hela kroppen för att förmedla känslorna till informanten. Att ingen undersökning på
vilka aspekter i kroppsspråket som informanten anser vara mest viktig för att personen på
bilden upplevs uttrycka ilska eller rädsla görs har setts som problematiskt för examensarbetet.
Vad som är tydligt är att kroppens uttryck av känslor väger tyngre än ansiktsuttryck, att
kroppens rörelser och kroppsspråk är ytterst viktigt för att förmedla känslor och tankar till
andra individer. Information kring kroppsspråkets vikt i kommunikationssammanhang blir
intressant och viktigt för examensarbetet eftersom kroppsspråk kommer att undersökas, om
än inte samma känslor eller på samma vis i samma typ av situation.

Tracy och Matsumoto (2008) har i sin studie undersökt huruvida spontana uttryck av stolthet
och skam ser likadana ut hos individer kulturer emellan. De observerar hur vinnare och
förlorare i olika grenar i OS och Paralympics reagerar när de antingen vinner eller förlorar. De
olika atleter som observerades var antingen helt seende eller blinda, antingen med medfödd
blindhet eller med blindhet som uppkommit så pass tidigt i livet att inlärning av sociala
gestikuleringar genom observation inte kunnat ske. Detta för att undersöka om det är så att
stolthet och skam är gester och uttryck som individer i olika kulturer lär sig genom observation
eller om det är en medfödd form av kommunikation. Tracy och Matsumoto (2008) nämner
att glädje, sorg, ilska och rädsla är känslor som representeras likadant hos människor olika
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kulturer emellan, studien här undersöker om det finns fler än dessa fyra, om stolthet och skam
faller in under samma kategori.
Genom att titta på inspelningar ifrån OS och Paralympics där blinda och seende atleter
reagerade på om de vann eller förlorade kunde Tracy och Matsumoto (2008) få fram i vilken
utsträckning uttryck av stolthet och skam skiljde sig, både mellan blinda och seende, men
också mellan olika kulturer. Både blinda och seende atleter uttryckte spontana gester av både
skam och stolthet, där mindre olikheter i intensitet av de olika känslorna varierade beroende
på vilken kultur eller nation atleten representerade. Tracy och Matsumoto (2008) observerade
att blinda ifrån både kulturer där individen står i centrum och där gruppen eller landets bästa
står i centrum uttryckte skam och stolthet lika starkt, oavsett varifrån individen kom. Den
största skillnaden hittades i att atleter ifrån individualistiska och västerländska nationer
hämmade sitt uttryck av skam, medan stolthet uttrycktes till fullo. Hos atleter ifrån nationer
och kulturer där gruppen är viktigast hämmades istället uttryck av stolthet, medan skam
uttrycktes till fullo. Tracy och Matsumoto (2008) kan fram till att det inte fanns någon skillnad
i hur seende och blinda atleters gester såg ut, alltså att de gester som används för att uttrycka
stolthet och skam inte är inlärda utan medfödda. Den största skillnaden sågs i att blinda atleter
inte hämmade sina gester, oavsett kultur och nation.
Vad Tracy och Matsumoto (2008) påvisar i studien är att kroppsspråk används i alla kulturer
i stor utsträckning och att många gester och uttryck genom kroppsspråk är medfödda och inte
baserade på kulturella aspekter. Kroppsspråk används både medvetet och omedvetet för att
kommunicera känslor och tankar individer emellan. Att blind använder sig av samma gester
för stolthet och skam oavsett kultur, där ingen chans hos den blinde att kunna lära sig genom
observation bekräftar att kroppsspråk är en högst viktig och medfödd del av den mänskliga
kommunikationen. Tracy och Matsumoto (2008) undersöker dock inte uttryck av känslor i
gångstilar, men i gester. Vad som påvisas av studien är att både stolthet och skam ser likadana
ut i kroppsspråket, oavsett kultur eller nation. Tracy och Matsumoto (2008) menar att fler
känslor än glädje, ilska, rädsla och sorg representeras av gester som är medfödda.
Metoden för undersökningen av Tracy och Matsumoto (2008) skiljer sig dock från den metod
som använts i examensarbetet gällande känslotolkning genom kroppsspråk. Här undersöker
Tracy och Matsumoto (2008) genom observation av atleter och genom att jämföra gester av
atleter ifrån olika kulturer gentemot de gester som ses som stereotypiska i västerländska
samhällen, där stolthet är uppsträckta armar och att individen tar plats, och skam är att
individen gör sig liten och hänger med huvudet.
Hur känslor genom gångstilar upplevs och uttrycks är ingenting som tas upp. Istället är det
kroppsspråkets likheter mellan kulturer som har varit intresse för valet av deltagare i
examensarbetets undersökning. Mindre vikt har, enligt Tracy och Matsumoto (2008), kunnat
läggas på att urvalet har en kulturell mångfald. Det är alltså inte de känslor eller de uttryck av
dessa känslor som undersöks av Tracy och Matsumoto (2008) som har varit av intresse för
examensarbetet, utan snarare vad studiens resultat har inneburit för utformandet av metod
och urval i examensarbetet.

Både i studien gjord av Meeren, van Heijnsbergen och de Gelder (2005) och studien gjord av
Tracy och Matsumoto (2008) bekräftas det att människans kroppsspråk är en viktig del av
tolkningen och uttryckandet av känslor. Oavsett om det handlar om att förstå vad en annan
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individ tycker eller känner, eller om det handlar om att själv uttrycka sina känslor sker detta
till stor del med hjälp av kroppsspråket. Hur kroppsspråket ter sig i andra situationer än i
poserande för bilder eller i tävlingssammanhang blir dock inte tydligt här. Det tydliggörs inte
om det finns situationer där kroppsspråk inte kan förlitas på. De scenarion som undersöks här
är extrema, i studien av Meeren, vad Heijnsbergen och de Gelder (2005) är det extremposer
av rädsla och ilska som undersöks. Tracy och Matsumoto (2008) undersöker om stolthet och
skam skiljer sig kulturer emellan, där studien visade på att inga egentliga skillnader kulturer
emellan återfanns. Detta tyder på att kroppsspråk i många avseenden är en medfödd och
universell kommunikationsapparat. Dock undersöks känslouttrycken endast i en situation av
extrem spänning. Att vinna eller förlora i OS och Paralympics väger tungt för en individ. Hur
skillnader i spontana uttryck ter sig i andra situationer undersöks inte. Både Meeren, van
Heijnsbergen och de Gelder (2005) och Tracy och Matsumoto (2008) påvisar i dessa båda
studier att kroppsspråket är ett starkt kommunikationsverktyg, i vissa, om inte alla,
situationer starkare än ansiktsuttryck och att det används av både blinda som seende, ett
undermedvetet och i viss mån universellt kommunikationsmedel. Detta tyder på att
användandet av kroppsspråk för skapande av tydligare och mer personliga animationer är ett
användbart verktyg, dels för dess kraftfullhet, dels för dess universalitet.

2.2 Glädjens uttryck i kroppsspråk och gångstil
Hur olika känslor uttrycks och tolkas genom gångstilar är ett ämne som flera forskare gjort
studier inom. Olika infallsvinklar, där olika känslor jämförts emot varandra har gjorts. Både i
studien av Destephe, Maruyama, Zecca, Hashimoto och Takanishi (2013) och i studien av
Ikeda och Watanabe(2009) jämförs glädje emot andra känslor. Informanters förmåga att läsa
av och tolka känslorna korrekt undersöktes. Olika tillvägagångssätt har använts, vilka har sina
för och nackdelar.
Destephe, Maruyama, Zecca, Hashimoto och Takanishi (2013) beskriver i sin studie utförd
kring emotionella uttryck i gångstilar att olika nivåer av intensitet av skådespelares tolkning
av glädje och ledsamhet genom gångstilar utvärderats. Undersökningen gjordes med hjälp av
en manlig och en kvinnlig skådespelare. Fyra olika nivåer för både glädje och ledsamhet
undersöktes, låg, mellan, hög och överdriven. Av de fyra nivåerna var den överdrivna lättast
att urskilja, både i glädje och i ledsamhet. Studien mätte de båda skådespelarnas rörelser
genom olika variationer av gångstilarna.
I studien används dock endast två olika skådespelare, en manlig och en kvinnlig. Huruvida det
finns skillnader kön emellan kan inte tydliggöras eftersom bland annat typ av skådespel skiljde
sig mellan de olika skådespelarna. Men det kan inte heller antas att det är olika typer av
skådespel som påverkar resultatet eftersom, som tidigare nämnt, endast två skådespelare
användes. Att olika intensitet i skådespelet påverkar uppfattning och tolkningen av känslor
visar studien däremot. Men vad de olika nivåerna av intensitet innebär är oklart, nivåerna
tolkades av skådespelarna själva, vilket innebär en hög nivå av subjektivitet. Detta innebär att
de olika nivåerna av intensitet gör sig bäst i att observeras kritiskt och att kontentan blivit att
överdrift gynnat de animationer som använts i examensarbetet.

De olika typerna av skådespel skulle kunna undersökas med ett större urval skådespelare,
samt att undersöka om det är så att uppfattningen av känslor genom gångstilar skiljer sig
beroende på skådespelarens kön. De variabler som mättes av Destephe et. al. (2013) gällande
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skådespelarnas steg och gång ansågs inte tillräckligt utförliga för att kunna bygga animationer
utifrån, eftersom de variabler som mättes ut endast behandlade hur steget i sig såg ut, medan
en gångstil består av många fler delar än endast stegets uppbyggnad. Hur kroppen vrider sig,
hur mycket armar svingar och kroppens hållning är exempel på andra delar i en gångstil som
är essentiella rörelser för en gångstil. Information utöver just stegets utseende och
uppbyggnad återfinns inte i studien.
Destephe et. al. (2013) påvisar att glädje kan uttryckas på flera olika sätt genom en persons
gångstil. Resultatet av studien (ibid. 2013: 7454-7455) visar på att olika individer tolkar vad
glädje är på olika sätt. Både en nöjd typ av glädje och en mer intensiv typ av glädje porträtteras
av de olika skådespelarna, och detta visar på känslans breda tolkningsgrund. Detta ledde till
slutsatsen att animationerna skapta för examensarbetet skulle gynnas av att variera sig i vilken
typ av glädje som uttrycks, tillsammans med olika nivåer av intensitet. Att ledsamhet var
lättare att definiera av skådespelarna och forskarna framkommer utifrån resultatet (ibid.
2013: 7455).

I studien utförd av Ikeda och Watanabe (2009) undersöks huruvida tolkningen av känslor har
någon koppling till gångstilar. Ilska och glädje testades tillsammans med en neutral gångstil
som kontrollvariabel. Inspelningar av gångstilar konverterades till punktrörelser, svarta
punkter emot en grå bakgrund där varje punkt representerade ett område på kroppen, så som
huvud, armar eller olika sidor av höften. Dessa videoklipp blev sedan utsatta för brus i låg och
hög intensitet. Bruset bestod av fler svarta prickar än de som representerade gångstilens
rörelser, dessa brusprickar rörde sig individuellt ifrån varandra. Skillnaden mellan låg och hög
intensitet var mängden brusprickar. Informanter fick utifrån detta i uppgift att bedöma
huruvida det fanns en individ som gick i videoklippet och i så fall om denne var glad, arg eller
neutral. Både ilska och glädje utlästes på högre-än-chans-nivå på både kvinnliga och manliga
skådespelares gångstilar, även om de manliga skådespelarnas känslor utlästes korrekt något
mer än de kvinnliga. På de videoklipp som hade låg intensitet av brus var nivån av korrekt
bedömning av känslan i gångstilen högre än i de videoklippen med hög intensitet av brus.
I studien utförd av Ikeda och Watanabe (2009) används abstraktioner av rörelsemönster i
gångstilar för att utvärdera förmågan hos människor att läsa ut mänskliga rörelser även om
dessa är just abstraherade. Fokus flyttas ifrån förmågan att tolka känslor ur gångstilar till
förmågan att läsa ut rörelser ur abstraktioner av gångstilar. Eftersom examensarbetet
undersökt känslouttryck genom gångstilar och vilka aspekter som upplevs starkast
påverkande till informantens uppfattning av känslan kan studiens relevans till
examensarbetet diskuteras. Tillvägagångssättet av Ikeda och Watanabe (2009) i studien
innehåller abstraktioner, och även när mänskliga gångstilar och rörelser abstraherats till
tvådimensionella prickar finns förmågan att läsa ut både mänskliga rörelser och känslor som
uttrycks genom de rörelserna. Ikeda och Watanabe (2009) går dock inte igenom hur de olika
rörelserna i gångstilarna är uppbyggda, vilket hade varit gynnsamt under utformandet av
animationerna som använts.
Vad Ikeda och Watanabe (2009) undersöker och kommer fram till i sin studie är människans
förmåga att läsa ut olika känslor genom andra individers gångstilar. Både ilska och glädje går
enligt Ikeda och Watanabe (2009: 1006-1007) att tolka korrekt utifrån abstraktioner av
originalmaterialet, även när dessa abstraktioner utsattes för brus för att öka svårighetsgraden.
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I studien av Destephe et. al. (2013) och i studien av Ikeda och Watanabe (2009) bekräftas det
att det är större-än-chans-möjlighet att utläsa att en individ uttrycker glädje genom sin
gångstil. Destephe et. al. (2013) jämför glädje och ledsamhet, där ledsamhet var lättare att
definiera än vad glädje var. Ikeda och Watanabe (2009) jämför glädje och ilska, där glädje var
den känsla som var svårast av de två jämförda att uttyda av informanten. Destephe et. al.
(2013) undersökte mer specifikt intensitet i gångstilar där en manlig och en kvinnlig
skådespelare spelades in när dessa gick på ett rullband. Den mest extrema intensiteten av de
fyra olika nivåer som testades visade sig vara den som var tydligast, samt att den manliga
skådespelaren använde sig av större och mer överdrivna rörelser jämfört med den kvinnliga
skådespelaren. Detta kan dock bero på deras olika typer av skådespel snarare än deras kön,
där mannen hade bakgrund som teateraktör medan kvinnan främst arbetat inom TV. I studien
av Ikeda och Watanabe (2009) var det de manliga skådespelarnas gångstilar som oftast
tolkades korrekt, men även här kan det diskuteras om det berodde på skådespelarnas kön eller
om det handlade om andra omständigheter eller tillfälligheter.
Både kvinnliga och manliga aktörers känsla genom gångstilar går att utläsa på en nivå högre
än chans, där överdrivna rörelser bevisligen är tydligast och mest lättlästa. Men även att glädje
kan uttryckas på flera olika sätt. Vad detta inneburit för examensarbetet är att överdrift har
använts i skapandet av animationerna, eftersom det har ansetts gynna läsbarheten i
animationerna. Även olika typer av uttryck av glädje har använts för att bredda artefakten.
Eftersom förmågan att läsa av känslan korrekt inte ligger i fokus, utan snarare vilka aspekter
i gångstilen som enligt informanten är orsak till att karaktären upplevs som den upplevs valdes
det alltså att överdriva animationerna. Olika typer av glädje valdes att användas för att
informanten på så sätt kan få en större bredd material att förhålla sina svar till.

2.3 Sammanfattning
Kroppsspråk är en vital del inom kommunikation människor emellan. Inom animerad film
används kroppsspråk mycket och överdrivet för att tydligt förmedla för åskådaren vad som
sker, och vad karaktärer tänker och känner.
Forskning påvisar och förstärker vikten av kroppsspråk som medium att förmedla tankar och
känslor (Meeren, vad Heijnsbergen och de Gelder 2005). Studier i hur känslor representeras
och uttrycks genom gångstilar har gjorts, där rörelsemönster i gångstilen uppfattas och tolkas
av informanter. Dessa känslor tolkades korrekt på en högre än chansnivå vilket dels styrker
den forskning som gjorts angående kroppsspråkets vikt inom kommunikation, men det har
också bidragit till ett bredare underlag för examensarbetet att stå på och utgå ifrån i
utformande av artefakt och undersökningsmetod.
Att det bevisligen går att tyda känslor, inte bara i hur en människa står eller poserar men även
utifrån hur en människa går, hur dess gångstil ser ut, har givit en vetenskaplig grund att forska
vidare utifrån. Det finns dock inte någon egentlig forskning att hitta angående vilka aspekter
i en gångstil som är viktigast för tolkandet av känslor, mer specifikt för tolkandet av glädje. Av
den forskning som finns som berör kroppsspråk och uttryck av känslor genom gångstilar är
nedbrytandet av rörelserna antingen icke-existerande eller inte gjord på ett tillräckligt
genomgående vis för att datan skulle ha kunnat användas i utformandet av artefakten, av
animationerna. En av de studier som använts bryter ned hur de olika skådespelarnas steg ser
ut och förändras, men kroppsspråk består av fler aspekter än just hur benen rör sig och hur
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stegen ser ut. Därför har användning av referensmaterial ansetts optimalt för att kunna skapa
animationer som på ett korrekt sätt representerar känslan glädje genom den animerade
karaktärens gångstilar och kroppsspråk. Istället för att använda de få och bristfälliga variabler
som tagits upp i tidigare forskning användes referensmaterial ifrån animerad film och
spelfilm.

8

3 Problemformulering
Forskning inom kroppsspråk påvisar kroppsspråkets vikt som kommunikationsmedel.
Kroppsspråk används för att förmedla känslor på ett instinktivt sätt, ofta sker det
undermedvetet och automatiskt. Att kroppsspråk visar sig vara mer kraftfullt än
ansiktsuttryck i en åskådares uppfattning av en annan individs känsloläge visar att
kroppsspråk används reaktivt för att tolka andra individer. Oavsett kultur eller geografiskt
läge används samma, medfödda, gester och rörelser för att uttrycka känslor. Att det går att
utläsa vad en individ känner utifrån dess gångstil har också bekräftats. Kroppsspråk är alltså
en viktig del av den mänskliga kommunikationen. Tidigare forskning undersöker dock inte
vilka aspekter i en gångstil som åskådare anser vara de viktigaste för att individen eller
karaktären upplevs uttrycka glädje. Tidigare forskning undersöker möjligheten att tolka
känslor genom hur en individs gångstil ser ut, men inte vad det är i gångstilen som gör att den
upplevs uttrycka glädje. Om till exempel hållning, takt eller någonting annat är det som är
anledningen för en åskådares tolkning. Det finns inte heller tillräcklig information om hur
gångstilar uttryckande glädje ser ut och är uppbyggda, vilket har lett till att referensmaterial
istället använts för skapandet av artefakten som tillsammans med metoden har använts för att
undersöka frågeställningen.
Både i spel och i film är det karaktärer som genom sina åsikter och aspirationer driver
narrativet framåt. De använder sig av en blandning av dialog, ansiktsuttryck och kroppsspråk.
I dataspel hamnar de animationer som är kopplade till spelmekanik först. Att kunna springa,
hoppa och attackera är viktigare än att spelaren skall kunna förstå vad karaktären känner.
Detta på grund av interaktiviteten som definierar spel som medium. I jämförelse med
karaktärer i spelfilm och animerad film kan spelkaraktärers personlighet och känslor upplevas
platta. Detta på grund av att animationer kopplade till spelmekanik inte inkorporerar
karaktärens känslor. Om karaktären i ett spelmoment direkt efter en videosekvens uttrycker
samma känslor som i videon skulle hypotetiskt spelarens inlevelse kunna förstärkas och
karaktärens trovärdighet höjas.
Gång- och springcykler används i stor utsträckning i spel, och de syns ofta, eftersom spelaren
ofta rör på sig. Det spelaren oftast får göra precis efter en videosekvens är att börja röra på sig,
då med hjälp av en gång- eller springcykel. Att kunna kombinera känslor med karaktärens
gång- och springcykel leder till examensarbetets frågeställning:
”Vilka aspekter av en animerad karaktärs kroppsspråk i dess gångstil kan ses som
anledning till karaktärens uttryck av glädje?”

Målet har varit att undersöka vilka aspekter som upplevs vara anledningen till att en karaktär
uttrycker glädje, i detta fall enbart med hjälp av kroppsspråk i en gångstil. Detta eftersom
spelmoment och videosekvenser i dataspel i dagsläget har få kopplingar till varandra, utöver
narrativ. Valet av just känslan glädje grundar sig i att glädje är en av de fyra mest grundliga
känslorna, där de andra är ilska, sorg och rädsla. Ambitionen är att i framtiden kunna
undersöka samtliga av dessa känslor, men examensarbetet har varit begränsat till en känsla,
glädje. På så sätt skulle alla fyra känslor kunna definieras och sedan användas för att till
exempel göra mer sammanhängande övergångar mellan videosekvens och spelmoment.
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3.1 Metodbeskrivning
För att undersöka vilka aspekter som anses viktigast i gångstilar uttryckande glädje skapades
fyra animationer, fyra gångcykler. Utifrån dessa skapades fyra videoklipp, ett klipp för varje
animation. Skapandet av animationerna gick till genom användandet av referensmaterial
ifrån tre olika filmer, Zootopia (2016), Singin’ in the Rain (1952) och Inside Out (2015).
Filmerna valdes utifrån scener innehållande karaktärer som enligt narrativet och deras
kroppsspråk upplevs uttrycka glädje. Utifrån referensmaterialet skapades tre animerade
gångcykler, var och en uttryckande glädje, var och en med olika karaktärer som huvudsaklig
referens. Detta för att de olika animationerna skulle skilja sig åt, för att på så sätt få en större
bredd för informanten att jämföra emot, och på så sätt få fram mer trovärdig och detaljerad
data. Den fjärde gångcykeln, vilken är neutral, är baserad på animationshandböcker där
beskrivningar på hur en gångcykel i sin grund är uppbyggd har använts som grund.
Videoklippen består av en inspelning av en animerad sekvens, där kameravinkel, ljussättning
och renderingskvalitet är densamma genom alla animationer, samt att hela karaktären syns i
videoklippen. Detta resulterar i tre korta videoklipp på en animerad karaktär uttryckande
glädje genom sitt kroppsspråk, samt en kort video på den animerade karaktären inte
uttryckande någon specifik känsla. Videoklippen har använts för att utvärdera dels vad
informanterna anser karaktären uttrycker för typ av känsla, men också vilka aspekter i dess
gångstil som bidrar och är orsak till varför karaktären uttrycker just den känslan.

3.1.1 Upplägg
Metoden som använts för studien har varit kvalitativ. Anledningen till detta är för att en
kvalitativ forskningsmetod inriktar sig mot informanten och dess åsikt, medan kvantitativa
metoder enligt Østbye et. al. (2004: 157) lämpar sig bäst för insamlandet av material och data
som skall gå att räknas, så som siffror och statistik. Det har i examensarbetet varit
informantens åsikt som varit av relevans, därav valet av metod. Østbye et. al. (2004: 100-103)
beskriver att de vanligaste tillvägagångsätten för en kvalitativ undersökning är genom
intervjuer eller genom fältobservationer. Intervjuer innebär att informanten intervjuas med
hjälp av frågor, där olika typer av struktur kan användas för att få fram olika typer av kvalitativ
information. Fältobservationer innebär att forskaren står vid sidan och observerar olika
händelser och handlingstaganden. Fältobservation lämpar sig bäst till undersöka beteende i
olika sammanhang. Intervjuer ämnar ta fram svar av informanter utifrån frågor. Eftersom
examensarbetet utgår ifrån en frågeställning som kräver att informanter delar med sig av
åsikter ansågs därför användningen av intervju vara det bästa tillvägagångssättet för studien.
Stor vikt lades här på att formulera frågor som inte är ledande, eftersom det med största
sannolikhet hade lett till vinklade svar av informanten. Exempelvis är en fråga formulerad:
”Tycker du karaktären uttrycker glädje?” ledande, medan en fråga formulerad: ”Vad tycker du
karaktären uttrycker?” inte är ledande. Den första frågan får informanten att leta efter
information bekräftande eller negerande frågan, inte bara försöker informanten bekräfta eller
neka, men dess svar blir även binärt. Det andra exemplet på fråga får istället informanten att
forma en egen åsikt, samtidigt som den tyder på att det inte finns något rätt eller fel, utan
istället är det informantens åsikt som är av intresse. Att göra det tydligt att det inte finns något
rätt eller fel svar har varit oerhört viktigt under intervjuerna eftersom informanten även här
riskerar försöka gissa sig till ett ”rätt svar” istället för att uttryck sin egen åsikt.
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3.1.2 Urval
Urvalet för studien bestod av studenter, det enda kravet var att informanten inte studerar
animation eller har tidigare vetskap om studien och vad som kommer undersökas. Detta
eftersom individer insatta i animation tenderar att ha bättre öga för detalj och svaren ifrån
animationsstuderande riskerade därför att vara vinklade. Individer som har vetskap om vad
undersökningen handlar om riskerade också ge vinklade svar, där risken låg i att de hade letat
efter information bekräftande frågeställningen snarare än att forma en egen åsikt. Målet med
intervjuerna var att undersöka vilka aspekter informanterna ansåg vara orsak till att olika
animerade gångstilar upplevs uttrycka glädje. Eftersom dataspel är ett medium som är
tillgängligt för individer av olika kulturer, etniciteter, åldrar och kön ansågs alla olika
individers åsikt relevant. Intresset har inte legat i att undersöka någon specifik målgrupp, dock
har urvalet skett utifrån tillgänglighet. Ambitionen har självklart varit att kunna undersöka
vad en representation av samhället anser, men detta var inte möjligt på grund projektets
begränsningar. Det urval som använts kan istället ses som en egen målgrupp,
högskolestudenter. Studenter utgör generellt sett en yngre del av befolkningen och det innebär
också att svaren reflekteras i detta. Varken kön eller ålder var i fokus under undersökningen,
och därför har det inte gjorts någon eftersträvan att ha en jämn fördelning män och kvinnor,
eller att ha ett brett spektrum av åldrar. I framtiden bör andra målgrupper och urval göras,
där svarsresultaten sedan skulle kunna jämföras för att hitta likheter och skillnader.

3.1.3 Utvärdering
Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Sammanställning och
utvärdering av insamlad data har inneburit ett större problem. Eftersom den data som samlats
in i stort sett varit subjektiv har också större vikt behövts läggas på att komma fram till vilken
information som är relevant för besvarandet av frågeställningen. Østbye et. al. (2004: 125)
beskriver tre aspekter för sammanställning och analys av data utifrån kvalitativ forskning. Den
första aspekten innebär att data och analysen av den måste vara förankrad till frågeställningar
och teoretiska perspektiv överordnade datan. Aspekt två innebär att all data måste samlas in
och behandlas systematiskt. Till sist måste olika typer av datas relevans till de frågor som
ställts utvärderas. Vad detta har inneburit är dels att dessa tre aspekter har tagit med i
utformandet av intervjun för att på så sätt styrka vetenskapligheten och objektiviteten i
utvärdering av datan, dels har all data dokumenterats oavsett relevans.
Varje intervjutillfälle spelades in, för att sedan underlätta sammanställningen av datan. Varje
enskild informants godkännande gavs innan inspelningen började.
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4 Genomförande
Artefakten som skapats består av fyra olika animerade gångcykler. Tre av dessa uttrycker
glädje genom kroppsspråket, den fjärde är neutral. Dessa har skapats med hjälp av
referensmaterial som analyserats utifrån tidigare forskning, även animationsramverk har
använts. Filmer har använts som det främsta visuella referensmaterialet, där sekvenser från
tre olika filmer använts, en film som huvudinfluens till varsin glad gångcykel. Detta har
resulterat i tre gångcykler uttryckande glädje, varje gångcykel med sitt eget uttryckssätt.
Referensmaterialet har brutits ner i sina huvudsakliga beståndsdelar ur ett
animationsperspektiv och sedan använts under skapandet av de olika animationerna som
utgör artefakten. Utöver referensmaterialet har även animationsramverk använts för att göra
animationerna så estetiskt tilltalande som möjligt. Även tidigare forskning har använts, främst
som motivation till de olika val angående referensmaterial och andra praktiska delar under
arbetets gång.

4.1 Research
Innan skapandet av animationerna kunde påbörjas behövdes referensmaterial samlas in som
kunde användas under skapandet av de tre glada gångcyklerna. Animerade filmer,
teaterföreställningar och spelfilmer analyserades för att hitta lämpligt material där en eller
flera karaktärer och skådespelare uttrycker glädje genom kroppsspråk, mer specifik igenom
sin gångstil. I studien av Destephe et. al. (2013) förklaras det att olika typer av skådespel
påverkar uttrycket av känslor genom kroppsspråk. På grund av detta valdes olika typer av
skådespel att analyseras till referensmaterial. Destephe et. al. (2013) menar att skådespel inom
film och TV är mer tillbakadragen än skådespel i teaterföreställningar. Skådespelet inom
teater är istället extravagant och tar mycket plats, detta enligt Destephe et. al. (2013) för att
det lättare ska synas för publiken exakt vad karaktärerna känner och vad de gör.
Olika typer av glädje innebär också att uttrycket av glädje ser olika ut. En sprallig form av
glädje ser annorlunda ut än en nöjd form av glädje. Referensmaterialet som valdes ut skiljde
sig inte bara i skådespelet men också i typen av glädje som uttrycktes av karaktärerna. Dael,
Mortillaro och Scherer (2011) beskriver i sin studie att uttryck av nöje inte ser likadana ut som
uttryck av sprallig glädje, men dessa olika typer av känslouttryck faller båda ändå in under
glädje. I studien jämför Dael, Mortillaro och Scherer (2011) inspelade uttryck av en mängd
olika känslor som sammansatts till ett ramverk. De referenser som valts ut uttrycker in någon
mån inte endast en form av de olika typer av glädje som tas upp av Dael, Mortillaro och Scherer
(2011), utan snarare en huvudsaklig typ av uttryck, med inslag av andra sätt att uttrycka glädje.
Destephe et. al. (2013) använde i sin studie två olika skådespelare under inspelning av glädje
och sorg genom gångstilar. De olika skådespelarna hade olika typer av bakgrund, den ena
inom teater och den andra inom film och TV. Teaterskådespelaren uttryckte glädje genom att
rörelserna blev större och snabbare, men film- och TV-skådespelaren uttryckte glädje genom
att istället röra sig långsammare. På grund av detta och de beskrivningar som gjorts av Dael,
Mortillaro och Scherer (2011) ansågs olika typer av skådespel och uttryck av glädje som
gynnande för examensarbetet. Referensmaterialet valdes ut utifrån att det i tidigare forskning
förklarats att olika typer av skådespel uttrycker känslor olika, samt att referensmaterialet
passar in på de beskrivningar som gjorts av Dael, Mortillaro och Scherer (2011).
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4.1.1 Analys av referensmaterial
När referensmaterialet var insamlat behövdes det analyserar och brytas ned för att de delar
som är av intresse ur ett animationsperspektiv samt relevant till tidigare forskning skulle
kunna användas för skapandet av artefakten. De scener som var av störst intresse var de scener
där karaktärer uttryckte glädje genom sin gångstil, medan andra typer av kroppsligt uttryck
av glädje inte ansågs lika relevant. De filmer som till sist valdes ut som referensmaterial är
filmerna Zootopia (2016), Singin’ in the Rain (1952) och Inside Out (2015). I det material som
undersöktes var det få scener som innehåller karaktärer som uttrycker glädje genom just sin
gångstil, i de scener där detta fanns var det istället andra faktorer som gjorde att scenen inte
ansågs lämplig. Dessa var till exempel att kameran var inzoomad på överkroppen eller
ansiktet. Även scener med undermåligt skådespel valdes bort till fördel för de tre ovan nämnda
filmer vilka sedan valdes. Brister finns även i de scener som valts, men dessa brister anses
tillräckligt små i jämförelse med den information som kan användas. De scener som valdes ut
ifrån filmerna passade in på en eller flera av de beskrivningar på hur människor uttrycker
glädje genom kroppsspråk som görs av Dael, Mortillaro och Scherer (2011).
När referensmaterialet valts ut behövde scenerna analyseras och brytas ned i sina, ur ett
animationsperspektiv intressanta, beståndsdelar. Hur de olika karaktärernas poser ser ut i
gångcyklernas olika skeden togs fram. Utöver poserna är flera andra faktorer viktiga för
gångstilens uttryck av glädje. Stegens snabbhet och snärt och kroppens studs uppåt och nedåt
är exempel på sådana faktorer. De typerna av faktorer går inte att se i stillbilder, därför
behövdes animationen som skapades utifrån referensmaterialet hela tiden jämföras med
referensen under arbetsprocessen.

I filmen Zootopia (2016) får publiken följa karaktären Judy Hopps, en nyutbildad polis. I
scenen vald som referens går karaktären in genom en dörr samtidigt som hon pratar med en
annan karaktär i filmen. Det framgår i filmen att Hopps är en glad karaktär på grund av till
exempel ansiktsuttryck och narrativ. I scenen som valts visar kroppsspråket på att hon är glad.
Karaktärens studs uppåt och nedåt, hennes stegtakt och kroppens posering visar på att hon är
glad. I sin studie beskriver Dael, Mortillaro och Scherer (2011) att uttryck av upprymd glädje
karaktäriseras av snabba rörelser uppåt och nedåt. Vidare beskrivs rörelser uttryckande nöje
att karaktäriseras av att huvudet hålls bakåtlutat. I scenen uttrycker Hopps inte upprymd
glädje, utan snarare nöje, med inslag av upprymdhet.
Även om hennes kroppsspråk
inte stämmer exakt överens
med de beskrivningar som
görs av Dael, Mortillaro och
Scherer (2011) anses hennes
kroppsspråk ändå uttrycka
glädje. Speciellt i jämförelse
med de beskrivningar på
ilska, rädsla och sorg som görs av Dael, Mortillaro och Scherer (2011). Ilska uttrycks
uteslutande av att kroppen är framåtlutad både som helhet och kroppsdelar för sig. Detta
indikerar beredskap att attackera eller agera framåt. Rädsla uttrycks genom att kroppen rör
sig bakåt och bort ifrån ett
Figur 1: Huvudposeringar ifrån referensmaterial (baserad på stillbilder
potentiellt hot. Blicken är
ur filmen Zootopia (2016))
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riktad framåt för att leta efter hot, armarna höjs för att individen skall vara beredd att försvara
sig. Ledsamhet uttrycks genom att individen placerar händerna i fickorna, vilket leder till att
kroppen blir hängig och att ingen handlingsberedskap finns. De beskrivningar av de grundliga
känslorna som inte är glädje som görs av Dael, Mortillaro och Scherer (2011) skiljer sig ifrån
hur Hopps uttrycker sig genom sin gångstil. Karaktären använder sig inte enbart av ett
specifikt uttryckssätt av glädje, utan snarare av en blandning av nöje och sprallig glädje.

I filmen Singin’ in the Rain (1952) ses skådespelaren Gene Kelly gå i regnet samtidigt som han
sjunger. Filmen är en musikal, och skådespelet i musikal skiljer sig ifrån skådespel i andra
typer av spelfilmer. Skådespelet i musikaler kan liknas som en blandning mellan
spelfilmsskådespel och teaterskådespel. I Singin’ in the Rain (1952) uttrycker Gene Kelly
glädje genom sin gångstil och sitt kroppsspråk.
Han ses ifrån olika vinklar, vilket
ger ett större underlag av
referensmaterial. Scenen valdes ut
eftersom
kroppsspråket
som
används av Gene Kelly passar in på
Dael, Mortillaro och Scherers
(2011) beskrivning av hur nöje
uttrycks, samt för att skådespelet
skiljer sig ifrån det andra
referensmaterialet som valts ut.
Det största problemet med scenen
är att Gene Kelly håller i ett paraply
över axeln i majoriteten av scenen.
Kroppsspråket och uttryckandet av
Figur 2: Huvudposeringar ifrån referensmaterial (baserad på
glädje anses vara tillräckligt tydligt
stillbilder ur filmen Singin’ in the Rain (1952))
och användbart för att väga upp för
att han håller paraplyet över axeln. Tillräckligt mycket information finns för att skapandet av
animationen och resultatet inte kommer påverkas i någon större utsträckning. I studien av
Dael, Mortillaro och Scherer (2011) kartläggs olika känslor där nöje beskrivs att främst
indikeras av att kroppen är avslappnad och att huvudet är något bakåtlutat. Gene Kellys
kroppsspråk genom scenen i filmen passar in på den beskrivningen. Hans ansiktsuttryck
förstärker även hans uttryck av glädje. Hans uttryck av glädje passar inte in på den spralliga
glädje som nämns av Dael, Mortillaro och Scherer (2011). Det är en lugn, nöjd form av glädje
som uttrycks av Gene Kelly, vilket anses gynna studien genom fler olika typer av uttryck av
glädje i gångcyklerna i artefakten.
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Karaktären Joy, ifrån filmen Inside Out (2015) uttrycker jämfört med de andra referenserna
som valts en sprallig typ av glädje. Utifrån beskrivningar av Dael, Mortillaro och Scherer
(2011) karaktäriseras sprallig glädje genom snabba rörelser uppåt och nedåt. Detta kan tydligt
ses hos Joy, hennes rörelser är snabba och målmedvetna, men inte på det viset som av Dael,
Mortillaro och Scherer (2011) beskrivs som rörelser uttryckande rädsla eller ilska. Rädsla
uttrycks genom snabba, målmedvetna rörelser, men dessa är främst bakåt och sker inte heller
om och om igen. Rörelsen består snarare av ett snabbt ryck bakåt med kroppen och uppåt med
armarna. Ilska, likt rädsla, består inte av rörelser som upprepas utan av ett snabbt ryck. För
ilska sker det rycket framåt med hela kroppen.
Joy rör sig med snabba rörelser, men
de är avslappnade på ett sätt som
inte ses hos rädsla eller ilska. Hennes
ansiktsuttryck hjälper också till att
förstärka uttrycket av glädje. Hennes
huvud tenderar att vara något
bakåtlutat, vilket också ses i
kroppsspråk uttryckande glädje. Den
scen som valts ut som huvudsaklig
referens visar Joy springande på
stället. Valet av scenen motiveras
med att hela kroppen tydligt syntes
under en längre period samt att
kroppsspråket
passar
in
på
beskrivningen
av
sprallig
glädje
Figur 2 Huvudposeringar ifrån referensmaterial (baserad på
gjord av Dael, Mortillaro och Scherer
stillbilder ur filmen Inside Out (2015))
(2011). Dock springer karaktären,
hon går inte. Uttrycket av glädje som ses i kroppsspråket anses dock vara en användbar
referens och även anpassningsbar till en gångstil. Det är få förändringar som behövs göras,
den största är att anpassa fötterna så att de visar på att karaktären rör sig framåt. Men också
att se till att karaktären alltid har en fot i marken, eftersom karaktärer som går generellt alltid
har minst en fot i marken, till skillnad från när en karaktär springer, där båda fötterna kan
vara i luften samtidigt. Det uttryck av glädje genom kroppsspråket i scenen anses väga upp för
de justering som behövdes göras. Främst passar hennes kroppsspråk in med vad Dael,
Mortillaro och Scherer (2011) beskriver som sprallig glädje. Små inslag av nöje återfinns i
hennes kroppsspråk, så som det bakåtlutade huvudet. Det uttryck av glädje som ses hos
karaktären Joy skiljer sig ifrån de andra referenserna som använts. Detta leder till en större
bredd uttryck av glädje genom gångstilar i artefakten vilket anses gynna studien.

I samtliga referenser som valts finns flera likheter i hur kroppsspråket och gångstilarna ser
ut, men även flera skillnader. I Zootopia (2016) använder karaktären sig av en blandning av
nöje och sprallig glädje, med snabb gångtakt vilket leder till snabba studs uppåt och nedåt,
men på samma gång ett avslappnat kroppsspråk likt den typen av uttryck som beskrivs som
nöje av Dael, Mortillaro och Scherer (2011). I Singin' in the Rain (1952) uttrycker karaktären
enbart nöje i sitt kroppsspråk, rörelserna faller inte in under Dael, Mortillaro och Scherers
(2011) beskrivning av sprallig glädje, de är istället lugna och utdragna, de innehar inte
snabba studs uppåt och nedåt. I filmen Inside Out (2015) uttrycker karaktären främst
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sprallig glädje, med inslag av nöje. Alla karaktärers gångstilar uttrycker på olika sätt glädje,
även om glädjen ser ut, och upplevs, olika. Karaktärernas ansiktsuttryck i de olika scenerna
hjälper även de till att göra det tydligt att referensmaterialet uttrycker glädje. Meeren, van
Heijnsbergen och de Gelder (2005) beskriver i sin studie gällande kroppsspråk kontra
ansiktsuttryck att när ansiktsuttryck och kroppsspråk inte stämde överens att kroppsspråket
vann. Men när kroppsspråk och ansiktsuttryck stämde överens fanns hos informanterna
inget tvivel om vilken känsla som uttrycktes. Likt det, förtydligade karaktärernas
ansiktsuttryck att de faktiskt är glada. Detta kopplat med kroppsspråket hos dem, som faller
in under de beskrivningar av glädje som görs i studien av Dael, Mortillaro och Scherer (2011)
gör att referensmaterialet ansågs vara lämpligt för utformandet av artefakten.
Destephe et. al. (2013) förklarar i sin studie att uttryck av glädje genom gångstilar är
svårdefinierat eftersom olika typer av glädje uttrycks olika. Dael, Mortillaro och Scherer
(2011) styrker detta i sin studie där uttryck av olika typer av glädje inte ser likadana ut. På
grund av detta valdes också filmer med olika typer skådespel ut som referensmaterial.
Genom att ha både skådespel ifrån animerad film och ifrån en spelfilm, i form av en musikal,
kunde flera olika typer av glädje utforskas och på så sätt kunde också en bredare insamling
data ske.

4.1.2 Disneys tolv animationsprinciper
I animationsarbete används ofta flera ramverk, handböcker eller mallar tillsammans med
kreativ frihet för att skapa intressanta animationer. En av dessa är animationens tolv
grundprinciper. De tolv animationsprinciperna togs fram av tidiga animatörer hos Disney
under 1900-talet. Frank Thomas & Ollie Johnston (1995) beskriver dem som ett set av regler
eller riktlinjer att förhålla sig till och utgå ifrån under animationsarbete för att skapa så
estetiskt tilltalande animationer som möjligt. Under tidig animerad film fanns ingen riktig
standard för tillvägagångssätt eller arbetssätt för animatörerna och studiorna, de tolv
animationsprinciperna blev ett svar på detta, vilka fortfarande ses som en måttstock för
animation. De tolv animationsprinciperna är som följer:

1. Squash and Stretch innebär att ett föremål eller karaktär som animeras gärna
sträcks ut eller pressas ihop under animationens gång. Detta gör att föremålet känns
grundat i världen den befinner sig i.
2. Anticipation är en princip som används för att åskådaren skall hinna se vad som
händer, innan det händer. Det är en förberedande rörelse, ofta i motsatt riktning av
den större betydande rörelse som kommer efteråt.
3. Staging, detta innebär på det vis en karaktär är poserad i relation till kameran.
Karaktärer skall fördelaktigen alltid stå och röra sig på ett sådant vis att åskådaren
alltid förstår vad karaktären tänker, känner eller på annat sätt reagerar på sin
omgivning. Kameravinklar i scener generellt faller också under staging.
4. Straight Ahead and Pose-to-Pose Animation är en mer tekniskt inriktad
princip än de andra och innebär på vilket sätt animationen skapas. Antingen skapas
animationen av att animatören skapar animationen från början till slut, detta leder till
att animationen upplevs mer organisk och i viss mån slumpmässig. Det andra sättet är
att animatören sätter ut alla stora poser först, hela animationen finns från början, men
detaljer och stegen emellan varje stor pose jobbas in efteråt. De olika sätten har olika
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styrkor och svagheter och används beroende på vad som behövs för animationen i
fråga.
5. Follow-Through and Overlapping Action används för att få animationer att
kännas mer organiska och levande. Follow-Through innebär att en rörelse fortsätter
lite för långt än var den är tänkt att sluta för att till sist komma dit den är tänkt att
sluta. Overlapping Action innebär att en rörelse fortsätter på sin väg även om resten
av kroppen har börjat med nästa del av animationen. Hur hår flänger och inte riktigt
hänger med huvudet förrän huvudet nästan är färdig med sin rörelse är ett bra exempel
på overlapping action.
6. Slow-in and Slow-out betyder att rörelser sällan eller aldrig håller exakt samma
hastighet genom hela sin livstid. En arm börjar inte svinga i samma hastighet som när
den svingar som snabbast och den stannar inte tvärt utan den saktar in innan den
kommer till stopp.
7. Arcs är namnet på den princip som tar upp att i stort sett alla rörelser bör röra sig i
bågar. Detta för att de delar som rör på sig upplevs stela om de rör sig ”kantigt” eller
helt rakt. Det är sällan en arm eller ett ben rör sig i en helt rak linje, ett undantag på
detta kan vara animationer till en stel robot.
8. Secondary Action innebär att fördelaktigt bör extra handlingar utföras av en
karaktär, för att på så sätt ge denne mer karaktär. Ett exempel kan vara om en karaktär
går från bussen tar denne upp en cigarett och tänder under tiden. Att karaktären går
från bussen är i detta fall huvudhandlingen som för narrativet vidare. Tändandet av
cigaretten är en extra handling som hade kunnat slopas, men som ger mer personlighet
och karaktär till händelseförloppet.
9. Timing är benämningen på hur rörelser och pauser mellan rörelser bör tajmas för att
ge animationen personlighet och läsbarhet. Timing benämner också hur snabb eller
långsam en rörelse bör eller kan vara beroende på vad som vill förmedlas.
10. Exaggeration benämner det sätt på vilket rörelser och förvrängning av kroppen kan
och bör överdrivas för att skapa tilltalande och lättläsliga animationer.
11. Solid Drawing denna princip gäller främst traditionell 2D-animation och betyder
att bildrutorna tecknade skall hålla en hög kvalitet och verkshöjd. Eftersom 3Danimation använder sig av färdiga 3D-modeller blir Solid Drawing inte helt
applicerbart.
12. Appeal innebär att ge karaktärerna personlighet på ett sådant vis att åskådarna tycker
om och känner med dem. Kan liknas med karisma, charm och vilken typ av utstrålning
en karaktär har.

Under skapandet av artefakten har animationens tolv grundprinciper använts för att
tillsammans med referensmaterialet skapa så estetiskt tilltalande animationer som möjligt.
Detta för att estetiskt tilltalande animationer ansågs gynna studien. Principerna är framtagna
av veteraner i animationsbranschen och utifrån deras erfarenheter. Därför är det god praxis
att använda sig av principerna i samtligt animationsarbete som utförs. Oavsett om
animationerna senare kommer användas i en film, ett spel eller en vetenskaplig studie gynnar
användandet av animationsprinciperna resultatet.
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4.2 Skapande av animationer
Animationerna som skapades till artefakten består av fyra gångcykler, tre uttryckande glädje,
en neutral. Skapandet av dessa gjordes i 3D-progammet Autodesk Maya (2017). I programmet
finns flertalet verktyg för animation inbyggda vilket är anledningen till valet av program.
Innan animationsarbetet kunde börja behövdes en rig hittas som dels kunde användas i Maya
men som även uppfyllde de krav som ställts på riggen. Meeren, van Heijnsbergen och de
Gelder (2005) beskriver i sin studie att kroppsspråk väger tyngre än ansiktsuttryck, att när
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte stämmer överens är det kroppsspråket som vinner i
åskådarens tolkning av uttrycket. När ansiktsuttryck och kroppsspråk stämmer överens blir
det tydligt för åskådaren och tolkningen av uttrycket sker nästintill direkt. Små skillnader i
hur lång tid det tar att tolka uttrycket finns mellan när ansiktsuttryck och kroppsspråk
stämmer överens jämfört när de inte gör det. På grund av detta, tillsammans med det faktum
att examensarbetet endast ämnat undersöka kroppsspråk behövdes en rig hittas där
karaktären inte hade något ansikte.

4.2.1 Val av rig
För animation i 3D behövs en 3D-modell som blivit riggad för animationssyfte. En rig är en
modifierad 3D-modell av en karaktär eller ett objekt där handtag lagts till på olika leder för att
kunna styra hur 3D-modellen rör på sig. För skapandet av artefakten behövdes en rig som var
avskalad ifrån olika typer av distraktioner så som detaljerade texturer och kläder eller extrema
proportioner. Alltså en rig där karaktären inte har något ansikte, ingen detaljerad och
komplicerad textur, inga extrema proportioner och inte eller mycket detaljer i 3D-modellen i
sig. Joe Daniels (2014) har på sin hemsida ett antal riggar som passar in på beskrivningen av
vad som behövs av riggen för artefakten. Vad som är problematiskt med dessa är att varje rig
har egna proportioner, och de representerar olika stereotypiska och arketypiska karaktärer.
Eftersom ambitionen var att den animerade karaktären inte har extrema proportioner
behövdes de olika riggarna för och nackdelar vägas mot varandra. Genom att göra detta kunde
ett beslut tas angående om någon av de riggar som Joe Daniels (2014) skapat kunde användas
eller om vidare letande behövdes.

Figur 3: Riggen Jack
(urklipp ur bild av
Daniels, J; 2014)

Den rig som valdes att använda i artefakten var riggen Jack (figur
4). Riggen ingår i ett paket riggar skapat av Joe Daniels (2014).
Den har ingen detaljerad textur utan är enfärgad, en jämn beigegrå färg. Anatomin är inte detaljerad, istället representeras
kroppsdelarna med hjälp av enklare former, till exempel rundade
kuber. Inte heller har riggen ett ansikte, där ansiktet borde vara
är det istället en lätt avrundning som följer formen av huvudet.
Däremot är karaktären Jack av manligt kön, vilket också
reflekteras i proportionerna. Utifrån de riggar som ansågs
lämpliga i alla avseenden utöver könsneutralitet var riggen Jack
den som ansågs mest könsneutral, ett antal kvinnliga karaktärer
finns i paketet av Joe Daniels (2014) men den minst feminina av
dem ansågs mer feminin än vad riggen Jack är maskulin. Risken
att den animerade karaktärens kön påverkar svarsresultatet
finns, men utifrån de andra aspekter som krävs av riggen ansågs
Jack vara det mest lämpliga valet utifrån omständigheterna. Att
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individer läser in kön som inte egentligen finns skulle också kunna diskuteras, att en karaktär
som inte har distinkta feminina eller maskulina drag tolkas som manlig snarare än
könsneutral. Feminina och maskulina proportioner kan skilja sig markant, men de kan också
vara väldigt lika varandra. Riggen Jack har inte överdrivet maskulina egenskaper, och det kan
diskuteras om en kvinnlig karaktär skulle kunna ha samma, eller i alla fall väldigt lika
proportioner. Utifrån de krav som ställdes på riggen angående avsaknad av ansikte bl.a.
ansågs riggen Jack alltså vara den mest lämpliga.
Flertalet av de riggar som ingick i samma paket ansågs olämpliga att använda till artefakten
eftersom deras proportioner anses distraherande eller för maskulina eller feminina. Exempel
på detta är riggarna Ugg, Herc, Marv och Tina (se figur 5). Dessa fyra har likt Jack en jämn
färg, simplifierad kroppsanatomi och inget ansikte. Däremot skiljer de sig ifrån varandra, och
ifrån Jack. De har på olika sätt överdrivna proportioner. Dessa proportioner anses riskera
vinkla informantens svar genom att framställa den animerade karaktären som maskulin,
feminin eller komisk i större utsträckning än vad som är önskvärt.

Figur 4: Riggarna Ugg, Herc, Marv och Tina (urklipp ur bild av Daniels, J; 2014)
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4.2.2 Animationsarbete
Artefakten som använts för att undersöka frågeställningen består av fyra olika animationer.
Dessa animationer är gångcykler, animationer som består av en karaktär som går på stället.
Tre av dessa uttrycker med hjälp av kroppsspråket glädje, en fjärde är neutral. De tre glada
animationerna är huvudsakligen baserade på varsin scen ifrån filmer som använts som
referensmaterial. Scenerna består av karaktärer som genom sitt kroppsspråk och gångstil
uttrycker glädje.
De fyra, enligt Williams (2001), grundligaste poserna i en gångcykel är forward contact,
passing pose 1, backward contact och passing pose 2 Dessa sker för båda fötterna (se figur
6).

Figur 5: Illustration av huvudposerna (Williams, R; 2001)

Forward contact är det tillfälle då foten är så långt fram som möjligt och hälen precis tagit i
marken. Passing Pose 1 är när foten är precis under kroppen och håller all vikt på sig.
Backward contact är det tillfälle då foten är långt bakom kroppen som möjligt, precis innan
den lyfts från marken. Passing pose 2 innebär det tillfälle då foten är mitt under kroppen, men
upplyft från marken och på väg framåt. Efter det togs poser emellan dessa fram, så som när
karaktären är på sin lägsta punkt i gångcykeln och när den är på sin högsta punkt.

Skapandet av den första animationen av de tre glada var baserat på referensmaterial ifrån
filmen Zootopia (2016), mer specifikt på karaktären Judy Hopps. Den scen som valts ut ifrån
filmen bröts ned i ett antal bilder på karaktärens olika huvudposer. Karaktären Hopps
anatomiska proportioner skiljer sig ifrån riggens proportioner. På grund av detta behövdes
också vissa ändringar i poserna göras, för att de skulle anses funktionella. I referensmaterialet
filmas karaktären rakt framifrån, detta innebär att ingen information angående hur
karaktärens rörelser ser ut ifrån sidorna finns i referensen. Detta innebär att utifrån den
information ifrån referensen som finns, samt den information som finns ifrån ramverk fick
läggas samman för att kunna skapa en animation som ifrån alla vinklar är estetiskt tilltalande.
Hur långa steg som tas av Hopps går inte att se, men Richards (2001) har i sin bok flertalet
bilder på nedbrutna gångcykler där stegens längd proportionerligt till kroppen tydligt visas.
Med hjälp av detta kunde animationen färdigställas och anses uttrycka samma typ av glädje
som i referensmaterialet.
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Få problem uppstod under skapandet av första animationen.
Ett av de större problemen var att armarnas översta
rotationspunkt inte rörde sig på ett önskvärt vis. Detta ledde
till att armarna animerades om på olika sätt ett antal gånger
innan research på lösningar till problemet behövde göras.

Figur 6: Armens översta
rotationspunkt (printscreen ur
programmet Autodesk Maya
(2017))

Det visade sig vara rotationspunktens inställningar som var
problemet. I inställningarna behövdes rotationsordningen
ändras för att armarna skulle kunna röra sig korrekt.
Rotationsordningen hos en rotationspunkt kan liknas med en
hierarki, den riktning som är överst roterar först.

Detta kan leda till att en rotationsriktning som bör
rotera först kan roteras sist vilket i sin tur påverkar
hur armarna kommer röra sig mellan poserna.
Några få problem i armarnas rörelser kvarstår,
men de döljs i den kameravinkel som används för
rendering av animationerna. Dessa problem är
dock inte någonting tar bort ifrån uttryckandet av
glädje i animationen, utan det är små detaljer, om
dessa arbetats bort hade animationens estetiska
nivå endast höjts aningen.

Figur 7: Inställningar för rotationshierarki i
Autodesk Maya (printscreen ifrån programmet
Autodesk Maya (2017))

Den andra gångcykeln som skapades var baserad på referensmaterial ifrån filmen Singin’ in
the Rain (1952). Gene Kellys gångstil bröts ned i sina mest grundliga delar, vilka sedan
replicerades på riggen. I referensmaterialet håller Gene Kelly ett paraply över sin högra axel.
Detta ansågs inte lämpligt för animationen eftersom risken finns att informanten upplever att
en karaktär med paraply har mer personlighet än i de andra animationerna. I sin tur kan det
leda till vinklade svar. Istället valdes att spegla vänsterarmens rörelser på den högra armen.
Detta anses inte göra att animationen och referensen skiljer sig markant åt i sitt uttryckande
av känslan.
Ett problem i slutet av skapandet av animationen var att den ansågs upplevas ”flytig”.
Animationens stegtakt hade anpassats till samma stegtakt som Gene Kelly har i filmen,
ungefär ett steg i sekunden. När detta överförts till animation upplevdes det dock som tidigare
nämnt ”flytig”, alltså att karaktären inte var bunden till gravitation, att den inte var i kontakt
med marken. Detta innebar ett problem där stegtakten antingen behålls för att efterlikna
referensmaterialet, men karaktärens uttryck av glädje inte är optimalt, eller ändras stegtakten
och animationen skiljer sig ifrån referensen men uttrycket av glädje är mer optimalt. Eftersom
examensarbetet ämnar undersöka vilka aspekter i gångcykler som anses vara orsak till uttryck
av glädje ansågs det vara av största intresse att sträva efter att skapa gångcykler som uttrycker
glädje på ett tydligt sätt, snarare än att animationen skulle vara så lik referensmaterialet som
möjligt. Därför valdes animationens stegtakt att höjas, vilket leder till att karaktären går
snabbare än vad Gene Kelly gör. Utifrån Dael, Mortillaro och Scherer (2011) anses
animationen uttrycka glädje, främst nöjd glädje. Animationens likheter till referensen kvarstår
överlag, där den främsta skillnaden är just takten i vilken karaktären tar sina steg.
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Den tredje animationen som skapades är baserad på karaktären Joy ifrån filmen Inside Out
(2015). Karaktären ansågs lämplig eftersom hon enligt narrativet är en representation av
glädje. I filmen uttrycker karaktären glädje tydligt genom sitt kroppsspråk, dock är det sällan
karaktären ses gå. Förflyttning till stor del genom olika former av sträckande och glidande
rörelser. Även när hon går syns hennes steg sällan i bild. Detta ansågs utgöra ett problem i
utformandet av en gångcykel baserad på karaktären. Den scen som valdes som främsta
referensmaterial ifrån filmen visar Joy springande på stället, anledningen till valet var att
karaktärens uttryck tydligt föll in under beskrivningen av sprallig glädje gjord av Dael,
Mortillaro och Scherer (2011).
Eftersom den huvudsakliga referensen var en scen där karaktären springer på stället behövde
justeringar göras i animationen som skapades till artefakten. En gångcykel innebär att
kroppen rör sig på ett sätt som visar att den kommer framåt, även om ingen förflyttning
faktiskt sker i 3D rymden. Detta går till genom att till exempel benen förflyttar sig framifrån
och bak och sedan fram igen, bakåt när foten är i kontakt med marken och framåt när foten
lyfts upp. När en karaktär springer på stället rör sig fötterna och benen inte framåt och bakåt
i någon större utsträckning eftersom kroppens vikt inte förflyttas framåt. Karaktärens rörelser
i referensen bröts ned, och poserna replikerades på riggen. De justeringar som gjordes innebar
att fötter och ben flyttades i de redan existerande poserna så att karaktären upplevs gå framåt
eftersom fötterna rör sig framåt och bakåt som när en person går. Även karaktärens
förflyttning uppåt och nedåt behövde justeras. I referensmaterialet hoppar Joy när hon
springer på stället, vilket innebär stora rörelser uppåt och nedåt. Eftersom animationen som
skapades skulle bestå av en gångcykel behövde hoppandet tas bort. När en individ går är alltid
en fot i marken. Rörelserna uppåt och nedåt i den skapade animationen gjorde mindre, men
bibehölls i den grad det gick så att karaktären fortfarande anses gå.

De olika videoklippen av referensmaterial föreställer olika karaktärer när dessa går. Ingen av
dessa använder sig dock av en loopad gångcykel. Istället är stegen antingen animerade var för
sig, eller en inspelning av en skådespelare. Detta innebär att looparna som skapades behövde
justeras för att just kunna loopas sömlöst. Istället för att återskapa tre olika steg och posering
av kroppen återskapades istället två olika steg ifrån varje referensmaterialet. Ett steg med
vänster fot och ett steg med höger. Det steg som på tidslinjen placerades först var också det
steg som sedan placerades sist. På detta sätt kunde det andra steget övergå till det första steget
för att animationen skulle kunna loopas. Detta tillvägagångssätt tillsammans med de brister
som fanns i referensmaterialet ledde dock till att animationerna inte efterliknar sina
referenser helt och hållet.
Den fjärde animationen som skapades var den neutrala gångcykeln. Under skapandet av
gångcykeln användes inget referensmaterial. Användandet av referensmaterial i form av
videoklipp ifrån filmer ansågs inte nödvändigt för skapandet av en neutral gångcykel. Istället
användes de huvudposer som beskrivs av Williams (2001). När dessa var skapade fylldes
mellanrum i med fler poser. Rörelserna i den slutgiltiga animationen faller inte under någon
av de olika känslouttryck som beskrivs av Dael, Mortillaro och Scherer (2011). Eftersom
författarna går igenom ett stort antal känslor och deras olika uttryck anses därför animationen
vara neutral.
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Ett problem som uppstod under skapandet av alla animationer var ryckigheter och att
loopningen inte skedde sömlöst. Detta visade sig bero på inställningar i ett hjälpmedel kallat
Graph Editor. Programmet är en del av Autodesk Maya 2017 och är till för att visualisera olika
rörelser med hjälp av béizerkurvor.

Figur 8: Béizerkurvor i Graph Editor (printscreen ur programmet Autodesk Maya
(2017))

De olika rotationerna och förflyttningar som sker i animationer visualiseras genom att kurvor
ritas ut utefter tidslinjen animationen existerar på. En helt platt kurva innebär att ingen
förändring sker under hela tidslinjen. Ju brantare kurvorna är desto större förändring sker
under tiden. Kurvorna ritas upp mellan de olika poser som satts ut under arbetets gång och
oftast har är kurvorna inställda på att ”auto”. Det innebär att datorn försöker göra kurvorna
så jämna som möjligt vilket innebär att animationen blir så lite hackig och ryckig som möjligt.
Under arbetet har det uppstått problem upprepade gånger med att rörelser upplevts ryckiga
och att loopningen av animationen inte skett sömlöst. Detta visade sig bero på att
inställningarna på hur kurvorna i Graph Editorn ritades ut inte gjorde så på ett önskvärt vis.
Därför behövdes kurvorna ses över flertalet gånger och därefter justeras och anpassas för att
skapa så sömlösa animationer som möjligt.
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4.2.3 Rendering och videoklippning
Efter att de fyra animationerna var färdiggjorda behövdes videoklipp skapas av dem. För att
göra detta i Autodesk Maya kan antingen ett verktyg som heter Playblast användas, eller så
kan varje animation renderas ut med hjälp renderingsmjukvaran Arnold. Skillnaden mellan
Playblast och Arnold är att Playblast skapar en videofil direkt ifrån Autodesk Maya som är
inspelad genom den kamera som vid tillfället är aktiv. Arnold renderar istället varje bildruta i
animationen som en separat bild. Fördelen med Arnold är tillgången till inställningar kring
hur renderingen skall se ut och bete sig. Vilken kamera som bilderna skall renderas ifrån kan
bestämmas, vilket filformat bilderna sparas ned i samt bilderna upplösning går att ändra.
Arnold tar däremot avsevärt mycket längre tid att bli klar än Playblast, samt att Playblast
direkt levererar en videofil. En rendering i Playblast behöver inte heller ljuskällor i 3D miljön
för att kunna rendera ut en video där 3D miljön är belyst. Dock anses kvaliteten i videofilerna
skapta av Playblast har vara undermålig eftersom videofilerna inte blir tillräckligt högupplösta
för dagens standard. Därför valdes istället Arnold som redskap för rendering av videoklippen.
Renderingen och arbetet runt omkring tar längre tid, men resultatet innebär videoklipp som
håller måttet för dagens standard, vilket anses gynna undersökningen. Arnold behöver en
ljussatt 3D miljö för att de renderade bilderna inte skall vara helt svarta. Detta på grund av att
Arnold beräknar hur det ljus som finns i miljön studsar på de olika ytorna som finns, om det
inte finns några ljuskällor finns det heller inget ljus för Arnold att beräkna vilket i sin tur leder
till bilderna blir helt svarta. Därför behövdes scenerna ljussättas. Ljussättningen gick till
genom att lägga till en av Arnolds inbyggda ljuskällor i scenen med standardinställningar.
Detta skedde för att scener, eftersom ljuskällan hade standardinställningar blev också
ljussättningen i alla scener identisk. Även en kamera att rendera ut bilderna ifrån behövdes.
Kameran skapades och vinklades mot karaktären i trekvarts perspektiv (snett framifrån). För
att alla scener skulle ha exakt samma vinkel och avstånd när de renderades ut valdes kameran
att exporteras ut ifrån Autodesk Maya som en separat fil. Kamerafilen kan sedan importeras i
alla animationer och filer som skapas, med samma inställningar som när den exporterades.
De olika animationerna skapades i olika filer, men med karaktären i 3D rymdens nollpunkt.
När kameran sedan importeras placeras och vinklas den precis så som den var vid exportering,
vilket leder till att alla animationer då kan renderas ut ifrån samma vinkel och avstånd.
Filstorleken på videoklippen som renderats ut ifrån Adobe After Effects var onödigt stora för
videoklippens innehåll och längd. Risken med att ha stora filer är att videoklippen kan ta lång
tid att öppna eller att, om datorn som används vid uppspelandet inte är kraftfull nog, de inte
går att öppna alls. För att åtgärda detta och i sin tur minimera riskerna kopplat till filstorleken
användes programmet Adobe Media Encoder. Programmet är utformat för att komprimera
mediafiler i mindre storlekar utan att avsevärda mängder data försvinner under processen.
Genom att använda Adobe Media Encoder på videofilerna som skapats kunde filstorleken
minskas till en tiondel av originalstorleken.
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Den undersökning som gjorts som del av examensarbetet bestod av åtta (8) stycken intervjuer
med deltagande informanter, samtliga studerande på högskolenivå på olika svenska institut.
Intervjuerna var centrerade kring frågeställningen, och de frågor som ställdes till informanten
vid intervjutillfället var konstruerade för att undersöka just detta. Eftersom samma typ av svar
var önskvärt ifrån samtliga informanter användes semi-strukturerade intervjuer, eftersom det
ger möjlighet att ha förutbestämda teman och frågor att utgå ifrån, men med utrymme för
forskaren att ställa följdfrågor och för informanten att tänka bredare, mer fritt än vid en enkät.
Genom användning av semi-strukturerade intervjuer kunde således mönster och teman tas
fram utifrån svaren medan dessa på samma gång hålls subjektiva.
Intervjuerna bestod av ett antal frågor vilka ställdes i samband med att informanten tittade på
videoklipp av de fyra animationer som tidigare skapats som del av arbetet. Frågorna var
strukturerade för att utforska informantens tolkning av den animerade karaktärens
sinnesstämning, och vidare för att utforska varför informanten tyckte på det viset, om det var
vissa aspekter i den animerade karaktärens gångstil som skulle vara orsak till det. Denna
struktur repeterade för alla fyra videoklipp. Därefter, när informanten tagit del av de fyra
videoklippen, ställdes frågor ämnade att få informanten att tänka mer övergripande, och
fundera på om det fanns likheter och skillnader. Både i vad de olika gångstilarna uttryckte,
men även i orsaken till varför de tolkades liknande eller olikt. Genom dessa typer av
övergripande frågor fick informanten en möjlighet att jämföra alla fyra animationer mot
varandra, men även mer tid, vilket innebär att en mer genomtänkt åsikt kan hinna bildas.
Intervjutiden varierade mellan 12 och 29 minuter, där tiden dikterades av hur mycket eller lite
informanten valde att prata. I samtliga intervjuer anses intervjutiden vara fullt tillräcklig för
att få ut de tankar som informanten hade och ville uttrycka.
Ordningen av videoklippens uppspelning slumpades i varje intervju, för att på så sätt räkna
bort risken en specifik ordning kan ha. Att olika informanter får olika intryck vid olika
tidpunkter under intervjun innebär att ordningen av videoklippen inte har lika stor möjlighet
att påverka resultatet. Samtliga intervjuer spelades in via ljud, med informantens
godkännande på plats. Denna metod användes för att det skulle underlätta under
sammanställning av svarsresultat samt att sammanställningen som gjordes skulle vara mer
sanningsenlig. Ljudklippen transkriberades ifrån ljudform till textform för att alla data skulle
vara lättare överskådlig, vilket i sin tur leder till att mönster, teman och resultat kunde
tydliggöras på ett systematiskt vis (se Appendix A – transkribering). Eftersom olika
informanter beskrev samma känslor med olika ord och beskrivningar ombads de i många fall
att förtydliga och generalisera vad de menar, för att på så sätt minska missförstånd under just
sammanställning och analys av resultat.
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Utifrån det urval som tidigare bestämts som högskolestudenter valdes informanterna ut.
Samtliga informanter blev kontaktade personligen och tillfrågade om deras möjlighet och
villighet att delta i studien. Detta möjliggjordes genom personlig kontakt med informanten.
Det var alltså ingen för informanten främmande person som intervjuade den. Informanterna
blev försäkrade om att deras identitet skulle hållas anonym. Samtliga informanter fick
möjlighet att själva bestämma tid och plats för intervjutillfället, för att informanterna på så
sätt skulle kunna känna sig så bekväma som möjligt med omständigheterna. Samtliga
intervjuer fördes öga mot öga, för att samtalet skulle kunna hållas så naturligt som möjligt.
Ingen av informanterna hade något problem med detta, inte heller var det någon av
informanterna som hade något emot att intervjuerna spelades in. Inspelningarna användes
för att kunna transkribera vad som sades vid varje intervjutillfälle, detta innebar att all data
som var av intresse för intervjun kunde sammanställas korrekt. Informanterna som
intervjuades var alla mellan åldrarna 19 – 27 år och studerande på högskolenivå. Informanter
ifrån olika högskolor intervjuades. Ingen av informanterna studerade animation eller hade
utförlig kunskap om ämnet sedan innan.

Informant 1 studerar vid högskolan i Skövde och läser dataspelsutveckling med inriktning mot
ljud och musik. Informanten ansåg sig inte ha någon kunskap om animation sedan innan.
Informant 2 studerar vid högskolan i Skövde och läser dataspelsutveckling med inriktning mot
3D grafik. Informanten ansåg sig ha väldigt lite kunskap om animation sedan innan.
Informant 3 studerar vid högskolan i Skövde och läser dataspelsutveckling med inriktning mot
speldesign. Informanten hade ingen tidigare kunskap om animation.
Informant 4 studerar vid högskolan i Borås och utbildar sig till lärare. Informanten hade ingen
tidigare kunskap om animation.
Informant 5 läste vid intervjutillfället precis färdigt tekniskt basår på Chalmers i Göteborg.
Informanten hade ingen tidigare kunskap om animation.
Informant 6 studerar teologi vid Göteborgs universitet. Informanten hade ingen tidigare
kunskap om animation.
Informant 7 studerar vid Göteborgs universitet och läser där matematikprogrammet.
Informanten hade ingen tidigare kunskap om animation.
Informant 8 studerar Industriell design på Chalmers i Göteborg. Informanten hade ingen
tidigare kunskap om animation.
För att informanterna skall hållas anonyma har information så som ålder och kön valts att inte
presenteras tillsammans med varje informant. Utav informanterna så var endast en (1) av
kvinnligt kön, de resterande sju (7) av manligt kön. Inte heller var det ett stort antal
informanter som var lika gamla. Detta kom som en bieffekt dels av de studenter som tagits i
kontakt gällande undersökningen, samt vilka informanter som var tillgängliga under det
tidsspann som var relevant för arbetet. Ett fåtal tillfrågade skulle kunna ha deltagit senare på
kalenderåret, men på grund av arbetets deadline kunde de informanterna inte delta. För mer
utförlig genomgång av intervjuerna hänvisas läsaren till transkriberingen (se appendix A –
transkribering).
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5.2 Analys
Intervjuerna sammanställdes genom att transkribera de ifrån ljudform till textform. Därefter
analyserades informantens tolkning och åsikt gällande vad karaktären i de olika videoklippen
uttryckte för typ av känsla. Därefter analyserades informantens upplevelse och åsikt angående
varför den tyckte så. Både karaktärens sinnesstämning genom videoklippen och varför
informanten ansåg detta analyserades.
Videoklippen numrerade 1–4, där video 1–3 bestod av de videoklipp där den animerade
karaktären uttryckte glädje, och video nummer 4 bestod av den animation som ämnade
representera neutralitet. Utifrån videoklippen uppkom många likheter, men också många
skillnader mellan svaren. Videoklipp 1 ansåg en knapp majoritet uttrycka glädje. Videoklipp 2
och 3 ansåg samtliga uttrycka glädje, och videoklipp 4 upplevde en knapp majoritet uttrycka
bestämdhet.
I videoklipp nummer 1 ansåg 5 av 8 att karaktären uttryckte glädje vid första anblick, 3 av 8
informanter ansåg att karaktären uttryckte någon form av aggressiv eller påträngande känsla,
2 av dessa 3 ansåg att det var ilska medan 1 ansåg att det var någon retsam typ av känsla.
I videoklipp nummer 2 ansåg 8 av 8 att karaktären uttryckte glädje. 2 av informanterna
upplevde karaktären som berusad, men att den i sitt tillstånd kände sig glad.
I videoklipp nummer 3 ansåg 8 av 8 att karaktären uttryckte glädje. 3 av 8 upplevde att
karaktären rörde sig på ett parodiskt vis, som för att visa för någon annan hur glad den kände
sig. Att rörelser och gångstil var överdrivna, som för att underhålla en åskådare.
I video nummer 4 ansåg 5 av 8 at karaktären upplevdes bestämd, 2 av 8 ansåg att karaktären
inte uttryckte någon känsla alls, att den var neutral. 1 av 8 ansåg att karaktären var osäker.

De informanter vilka ansåg att karaktären i videoklipp 1, 2 och 3 uttryckte glädje gav en stor
mängd anledningar till varför, men endast ett fåtal togs upp så pass många gånger att mönster
kunde upptäckas. För en överväldigande majoritet ansågs huvudets vinkling uppåt, armarnas
svängande utåt, kroppens bakåtlutade hållning och studsen i gångstilen som de stora
anledningarna till varför karaktären upplevdes glad.
Att en karaktär har ett huvud som är vinklat uppåt, och som kanske på samma gång till och
med gungar lite fram och tillbaka var enligt informanterna ett tecken på att karaktären inte
behöver fokusera framåt och att den inte har ett tydligt mål. Detta visar enligt informanterna
på en avslappning hos karaktären och att den känner sig obesvärad. I många fall gjordes av
informanten jämförelser med sig själv.
”Ja då är det att ha huvudet högt /…/ Det är så människor
brukar se ut tror jag när de är glada.”
”Om man till exempel lägger märke till hans ansikte, han
tittar inte ens fram, för han vet att framåt, det är helt öppet.”
”Jag tror att det beror på att dels för att jag vet med mig att
jag blir mycket sådan när jag är glad och går, att jag
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verkligen inte har blicken fäst vid någonting som är i
närheten…”
Armarnas svängande ansågs enligt informanterna också förmedla en avslappning, men
snarare en social avslappning, att karaktären var bekväm att ta mycket plats. Eftersom
armarna tog mycket plats och svängde utåt sidorna, inte bara framåt och bakåt, upplevdes de
av informanterna som dansliknande och att karaktären inte var rädd för att ta plats. Det
menades att rörelser som påminner om dans inte skulle förekomma om karaktären kände sig
arg, utan att dans är ett tecken på glädje. En ledsen eller rädd karaktär skulle inte heller vara
bekväm med att ta så mycket plats.
”Ja, hur armarna kunde ta plats, att personen kände att ”jag
behöver inte skydda mig”, utan ”jag kan röra mig fritt”.”
”Det är en viss gungning i händerna ser jag. I det här fallet
tror jag armarna är viktiga att få med.”
Den bakåtlutade hållningen i kroppen ansågs också vara en orsak till att karaktären upplevdes
uttrycka glädje. Enligt informanterna berodde detta på att en bakåtlutad hållning visar på
någon som är avslappnad, som inte har ett tydligt mål eller som känner att den behöver skydda
sig, fysiskt eller socialt. Det kan dock diskuteras ifall bakåtlutad hållning och ett uppåtvinklat
huvud inte hör ihop, eller om det är två aspekter som endast är väldigt lika. Oavsett vilket så
ansåg informanterna att en bakåtlutad hållning var viktig för uttryck av avslappning och i sin
tur glädje.
”Den raka hållningen, den är ju viktig, om det ska visas att
den är glad eller så. /…/ Om den tog väldigt små kliv med
huvudet nedåt eller så, med hängiga axlar, hade den inte gett
samma känsla.”
Till sist ansågs studsen i gångstilen vara en orsak till att den animerade karaktären uttryckte
glädje. Studsen gjorde att karaktären upplevdes mer dansande, vilket förknippas med glädje.
I jämförelse med de animation som inte ämnade uttryck glädje, video nummer 4, ansåg
informanterna att den överdrivna studsen var en bieffekt av karaktärens sinnesstämning
snarare än av den tog sig framåt. Även fast studs i någon grad förekommer i alla gångstilar var
det alltså den överdrivna typen av studs som utmärktes.
”Han har så mycket gung i stegen.”
”… Också studs i stegen, att en del grejer blev mer som en
dans.”
”Det känns inte som att man dansar när man är arg.”
Den fjärde animationen upplevdes som antingen bestämd, neutral eller osäker.
Informanternas anledning till detta skiljde sig inte beroende vilken känsla som karaktären
ansågs uttrycka. Det var främst att huvudet var stationärt och riktat framåt/nedåt än i de
andra animationerna tillsammans med kroppens framåtlutade hållning som enligt
informanterna gjorde att karaktären uttryckte bestämdhet, neutralitet eller osäkerhet.
Huvudets vinkling uppåt, armarnas svängande utåt, kroppen bakåtlutade hållning och
studsen i gångstilen var de aspekter som återkom hos samtliga informanter i video 1, 2 och 3
i samband med glädje. Utifrån svaren framkommer ett mönster här, att en karaktär som
använder sig av ett öppet kroppsspråk och danslika rörelser upplevs uttrycka glädje. Enligt
informanterna innebär ett öppet kroppsspråk att karaktären inte känner att den behöver
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skydda sårbara kroppsdelar, så som magen eller halsen, och att den inte heller är rädd för att
ta plats. Det tyder på en avslappning både på en instinktiv och primal nivå, men även på en
social nivå. Avslappning är enligt informanterna ett tecken på glädje, det är avsaknad av oro
och stress. Att karaktären upplevdes röra sig danslikt tydde på att karaktären uttryckte sin
glädje genom kroppen, att den inte bara var i sinnet, utan att den tog form genom kroppens
rörelser.
”Man ser hur han rör sig med, han är helt öppen, han behöver
inte skydda sig.”
”Ja, så han svänger med armarna, och lämnar främre delen
av kroppen väldigt öppen.”
Utöver de fyra aspekter som förknippas med glädje i kroppsspråket ansåg 3 av 8 informanter
att karaktären i videoklipp 1 uttryckte någon form av aggressiv eller påträngande typ av känsla,
ilska eller retsamhet. Detta berodde enbart på att karaktären hade knutna nävar. De knutna
nävarna upplevdes av dessa informanter som en form av hotfullt kroppsspråk, som överskred
de andra signaler karaktären skickade med hjälp av sitt kroppsspråk. När de tre informanter
som kopplat knutna nävar till aggressivitet ombads förbise dem ansåg 2 av 3 informanter att
karaktären snarare var glad. 1 av dessa 3 informanter kunde inte bilda sig en uppfattning om
vad karaktären kände utan de knutna nävarna. Dessa informanters upplevelse av den
animerade karaktärens känsloläge förändrades alltså drastiskt, endast beroende på om
karaktärens knutna nävar räknades med. Vad detta beror på kan i nuläget inte besvaras, men
det kan vara så att eftersom knutna nävar enligt dessa informanter förknippas med aggression
och aggression ofta innebär ett hot väger hotets plötsliga aktualitet tyngre än vad resten av
karaktärens kropp uttrycker. Knutna nävar indikerar till handlingsberedskap, vilket de
aspekter som förknippats med glädje inte gör, att glädje alltså inte direkt förknippas med
handlingsberedskap.

Svaren indikerar på att glädje symboliseras genom att karaktären har en lätthet och öppenhet,
samt att en målmedvetenhet till viss del saknas. Genom att ha huvudet vinklat uppåt, och att
på samma gång gunga med det är halsen oskyddad. Detta visar på avslappning i karaktären,
och avslappning innebär enligt informanterna en glad och positiv sinnesstämning. Genom att
svänga på armarna utåt mer än nödvändigt visar karaktären även här på en avslappning, men
det är snarare en social avslappning, karaktären vågar ta mycket plats. Att ha en bakåtlutad
hållning visar även det på avslappning, men snarare ifrån ansvar, det finns ingen
handlingsberedskap i hållningen. Studsen i stegen tyder mer på en sprallig typ av känsla,
vilken även återfinns i armarnas svängande. Studsen i stegen påminner om dans, och
tillsammans med armarnas svängande blir upplevelsen av dans hos karaktären än starkare.
När dessa aspekter kombineras är det högst troligt att de förstärker varandra, samt att de
tillsammans ger en bredare och djupare bild av karaktärens sinnesstämning. Öppenheten som
informanterna hänvisar till kan jämföras med de beskrivningar som görs av Dael, Mortillaro
och Scherer (2011) i sin studie. De menar att rädsla och sorg tenderar att ha ett mer stängt
kroppsspråk för att personen vill skydda sig, antingen fysiskt, emotionellt eller både och. Ilska
tenderade att ha en mer framåtlutad vinkling på kroppen, vilket då skulle innebära mer
handlingsberedskap (ibid. 2011: 8-9). De beskrivningar som görs av glädje visar på att ett glatt
kroppsspråk tenderar att ha en mer avslappnad natur och mer öppenhet (ibid. 2011: 8-9).
Detta stämmer överens med de associationer som gjorts av informanterna, samt deras
motivering till varför de gjort de associationerna.
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5.3 Slutsatser
Vad som kan ses utifrån undersökningen som gjorts är ett mönster gällande informanternas
åsikter om aspekter kopplade till glädje. Karaktären upplevs uttryck glädje när denne har sitt
huvud vinklat uppåt och att det på samma gång gungar, när armarna svänger utåt mer än
nödvändigt, att kroppen har en bakåtlutad hållning och att det i gångstilen återfinns en studs
utöver den naturliga studs som förekommer i en gångstil. Dessa fyra aspekter indikerar enligt
informanterna på en avslappning och öppenhet hos karaktären som inte funnits om
karaktären inte känts sig glad. Informanterna menar även att dessa aspekter bidrar till
dansanta rörelser, vilket också förknippas med glädje. När karaktären upplevdes uttryck
bestämdhet, vilket var fallet i videoklipp 4, var anledningen till detta att huvudet var vinklat
framåt/nedåt och att det var väldigt stationärt, att kroppen var framåtlutad och att ingen
vidare studs förekom i stegen, även att karaktären hade långsam takt ansågs vara en anledning
till att den upplevdes bestämd. Om takten varit snabbare hade intrycket varit mer aggressivt
och/eller stressat.
Undersökningen visar på att det finns ett antal aspekter vilka anses viktigare än andra till
varför en karaktär upplevs uttrycka glädje genom sin gångstil. De aspekter som anses viktiga
är till största del mer övergripande eller generella, aspekter som påverkar en stor del av
kroppen, dessa är: huvudets vinkling uppåt samt dess gungande, armarnas svängande utåt,
kroppens bakåtlutade hållning och gångstilens studs.
Huvudets vinkling uppåt och dess gungande var den aspekt som i störst utsträckning ansågs
vara orsak till uttryckande av glädje. När huvudet var motsatt, vinklat framåt/nedåt och var
stilla var det den främsta anledningen till bestämdhet. Även de andra aspekterna som ansågs
vara orsak till uttryck av glädje ansågs vara kopplade till varför karaktären upplevdes bestämd.
Dessa fyra aspekter omfattar i stort sett hela kroppen, den enda övergripande del som inte
omfattas är benen. Informanterna ansåg inte att benens rörelser var relevanta till uttryck av
känslor generellt.
Den främsta aspekter är i slutändan huvudet och dess vinkling uppåt och dess gung. Huvudets
vinkling uppåt hänger emellertid starkt ihop med kroppshållningen, och det skulle därför
kunna diskuteras om det inte är hållningen som är den främsta anledningen, eftersom den
skulle kunna omfatta både huvudet och resten av kroppen. Huvudet var den kroppsdel som
omnämndes mest, och detta skulle kunna bero på att människor tenderar att leta efter ögonen
på andra människor direkt, och ansiktet används i stor utsträckning för att uttrycka känslor.
När ansiktet tagits bort finns fortfarande huvudets rörelser kvar, och det tyder på att de är
tillräckligt tydliga i sig själva.
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Eftersom undersökningen som hållits varit kvalitativ, med fokus på individuella åsikter och
tankar, bör resultatet inte ses som en representation av en större population. Snarare bör
resultatet ses i sin kontext, och som en indikation åt vilket håll vidare forskning kan ta vid,
samt att de brister som upptäckts då kan undvikas och åtgärdas. Exempelvis har endast unga
människor, mellan 19 – 27 år, deltagit i intervjun, där samtliga har erfarenhet av media och
medieteknologi i någon utsträckning. Huruvida olika åldersgrupper förhåller sig annorlunda
till kroppsspråk hos en animerad karaktär är alltså inte någonting som det kan tas fram ett
svar på utifrån detta arbete. Det urval som använts i arbetet bör inte ses som en approximation
av samhället som helhet, och svaren som tagits fram kan som mest ses som en möjlig
generalisering. Det finns heller inte någonting i undersökningen som kan peka på om
animerade karaktärer av olika kön skulle kunna påverka svarsresultatet. Det som kan tas ifrån
undersökningen är ett antal mönster utifrån de svar som givits av informanterna.
De aspekter som anses viktigast, enligt informanterna, är huvudets vinkling uppåt och dess
gungning, armarnas svängande utåt, kroppens bakåtlutade hållning och gångstilens studs.
Utifrån de intervjuer som gjorts kan detta sägas: det finns indikationer på aspekter som anses
vara viktigare för uttryck av glädje i en gångstil, dessa är huvudets vinkling uppåt och dess
gungning, armarnas svängande utåt, kroppens bakåtlutade hållning och gångstilens studs. I
nuläget kan dessa ses som indikatorer var vidare forskning skulle kunna ta vid, och bör inte
antas vara en korrekt representation av en större population. Vidare kan det sägas att dessa
fyra aspekter visar på öppenhet, avslappning och sprallighet. Dessa tre sinnesstämningar visar
enligt informanterna på glädje. Detta eftersom en person som känner sig rädd eller ledsen
tenderar att dra ihop sig för att ta lite plats och skydda sig, samt att en arg individ visar på
handlingsberedskap genom att ha kroppen framåtlutad med lågt huvud.
Utöver de mönster och aspekter som uppdagats kopplade till frågeställningen, kopplade till
glädje, har även ett annat mönster upptäckts. Att knutna nävar har en tendens att kunna
överskrida en individs tolkning av en karaktärs kroppsspråk så att karaktären upplevs uttrycka
aggression. Även fast resten av kroppen, bortsett ifrån de knutna nävarna, uttryckte glädje,
upplevdes de knutna nävarna visa på att karaktären var arg. Om detta är ett fenomen som ser
likadant ut på en större skala bör undersökas vidare.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Detta examensarbete undersöker tolkningen av glädje genom en animerad karaktärs
gångstil. Med hjälp av forskning i hur kroppsspråk används i mänsklig kommunikation och
vikten av kroppsspråk för människans förmåga att tolka och avgöra vad andra individer
tänker och tycker, samt forskning på huruvida det är möjligt att läsa ut olika känslor genom
individers gångstil har en grund lagts, som sedan denna undersökning har byggts på.
Forskningen har visat på att kroppsspråk är ett starkt verktyg för kommunikation, starkare
än både ansiktsuttryck och tal, samt att olika människor olika kulturer emellan använder sig
av samma gester i sitt kroppsspråk.
Tidigare forskning som valts ut, utformande av artefakt och undersökningsmetod har
baserats på att besvara en central frågeställning:
”Vilka aspekter av en animerad karaktärs kroppsspråk i dess gångstil kan ses som
anledning till karaktärens uttryck av glädje?”
De animationer som använts för att undersöka frågeställningen i examensarbetet skapades
med hjälp av användning av referensmaterial ifrån film. Tre olika gångcykler uttryckande
glädje togs fram, samt en gångcykel där den animerade karaktären inte uttryckte någon
känsla. Referensmaterialet valdes utifrån vad filmernas narrativ berättade om karaktärernas
känsloläge, samt hur deras kroppsspråk såg ut.
Intervjuer har använts för att ta fram information om vad deltagande informanter anser
angående animationerna. Intervjuerna hölls semistrukturerat med influenser av
strukturerade intervjuer. Färdigställda frågor användes på samtliga intervjuer tillsammans
med utrymme för följdfrågor och möjlighet för informanten att tänka högt. Detta resulterade
i svarsresultat som var kvantifierbart och jämförbart emot varandra samtidigt som
subjektivitet och personliga åsikter bevarades.
De olika animationerna tolkades i sin helhet av informanterna, tillsammans med djupare
analys av varför animationerna upplevs på det sätt de upplevs, där ett fåtal teman och
mönster uppkom. Både mönster gällande hur glädje tolkades av informanterna uppkom men
även ett oförutsett mönster gällande ilska. Dessa teman och mönster skulle kunna användas
i vidare forskning med hjälp av liknande och annorlunda forskningsmetoder för att få en
djupare förståelse för ämnesområdet.

32

6.2 Diskussion
Undersökningen som gjorts i detta examensarbete visar på att det finns ett antal aspekter som
är orsak till att en animerad karaktär upplevs uttrycka glädje genom sitt kroppsspråk i sin
gångstil. Under intervjuerna har fyra aspekter uppkommit som orsak och anledning till att en
animerad karaktär upplevs uttrycka glädje. Det skulle kunna ifrågasättas om det inte är så att
alla fyra behövs för att en animerad karaktär skall upplevas glad, eller om det endast behövs
en aspekt. Om det inte är så att det är ett samspel mellan dessa fyra olika aspekter som gör att
karaktären upplevs glad. De animationer som skapats är baserade på referensmaterial,
videoklipp på karaktärer uttryckande glädje. Hela kroppen hos den animerade karaktären är
alltså animerad för att den skall uttrycka glädje, det finns inte olika delar av kroppen som
uttrycker olika känslor, eller avsaknad av känslor. Skulle endast en av de fyra aspekterna
verkligen kunna användas för att förändra intrycket en animation har? Troligtvis skulle
majoriteten av aspekterna, om inte alla, behövas för att få en enhetlig gångstil och animation
som på så vis upplevs logisk för åskådaren.
Ikeda och Watanabe (2009) undersöker i sin studie informanters förmåga att läsa av
känslouttryck genom gångstilar, närmare bestämt glädje och ilska, med en neutral gångstil
som kontrollvariabel. Studien visar på att glädje går att läsa ut utifrån en gångstil på högre än
chansnivå. I studien visade det sig dock att glädje var svårare att läsa ut än ilska, men lättare
att läsa ut jämfört med den neutrala kontrollvariabeln. Undersökningen som gjorts som del i
examensarbetet visa på informanters förmåga att läsa ut glädje genom en animerad karaktärs
olika gångstilar. Artefakten som använts i examensarbetet skiljer sig ifrån den använd av Ikeda
och Watanabe (2009) men i båda studierna indikerar resultatet att människan har en förmåga
att läsa ut glädje genom gångstilar. Att ilska var lättare att läsa ut än glädje i enligt Ikeda och
Watanabe (2009) kan ses som relevant till det mönster som uppdagats gällande knutna nävar.
Att knutna nävar enligt vissa informanter överskrider de signaler av glädje som skickades av
den animerade karaktären, och gångstilen tolkas istället som arg. Majoriteten ansåg att den
gångstil där den animerade karaktären hade knutna nävar uttryckte glädje, men 3 av 8 ansåg
att den uttryckte någon form av ilska eller retsamhet, en aggressiv och påträngande känsla.
Resultatet i Ikeda och Watanabes (2009) undersökning och resultatet här angående ilska
indikerar liknande fenomen. Att ilska är lättare att känna igen än glädje, och att när en
karaktär skickar både signaler av glädje och ilska prioriteras ilskan. Detta skulle kunna bero
på det potentiella, plötsligt aktuella hot karaktären skulle kunna innebära.
Det faktum att 8 informanter har intervjuats innebär också att resultatet i nuläget inte kan
antas representera en större population, utan snarare kan vara en approximation som med
vidare forskning kan styrkas eller bestridas. Via fler undersökningar på de mönster som
uppdagats i denna studie skulle en trovärdig, bredare och mer detaljerad bild av ämnet kunna
byggas upp.
Hur olika animerade karaktärer påverkar resultatet är inte heller någonting som undersökts.
Den animerade karaktär som använts är densamma i alla fyra videoklipp, och huruvida det
finns skillnader i tolkning mellan olika kön eller arketyper på karaktärer finns det utifrån
denna undersökning ingen data kring. Vidare forskning kring just kön av karaktär, samt kön
på målgrupp skulle vara intressant för att se om det finns skillnader i tolkning, och i så fall vad
detta skulle bero på. Den animerade karaktär som valdes ut för undersökningen valdes ut för
att den fyllde de kriterier som fanns på karaktären på bästa sätt, utifrån de val som fanns.
Karaktären skulle inte ha något ansikte, ingen detaljerad textur, ingen komplex anatomi och
inga extrema proportioner. Allt detta passar karaktären in på. Dock är karaktären enligt
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upphovsmannen (Joe Daniels 2014) av manligt kön, karaktären heter ”Jack”. Vidare tolkades
karaktären av flertalet informanter som en ”han”. Både pronomen som ”han” och ”den”
användes av informanter, men aldrig kallades karaktären för en ”hon”. Varför en karaktär
automatiskt antas vara av manligt kön när få indikatorer återfinns kan diskuteras. Upplevs en
karaktär att vara av manligt kön som fort det inte finns några definierbara ”kvinnliga” attribut,
eller är det så att det automatiskt antas vara manligt kön när det är svårdefinierat. Flertalet
informanter kallades karaktären ”han” och ”den” om vartannat, vilket indikerar på att det inte
var självklart att karaktären var av manligt kön, men att det var naturligt för informanten att
använda maskulint pronomen snarare än feminint. Detta skulle kunna bero på att kvinnliga
karaktärer i media generellt sett är sexualiserade i mycket större utsträckning än manliga
karaktärer, speciellt inom spelmediet. Genom att konstant överdriva de kvinnliga
proportionerna skulle det kunna vara så att allt som inte har överdrivet kvinnliga proportioner
direkt antas vara av manligt kön.
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6.3 Framtida arbete
Om mer tid hade hafts för undersökningen hade fler informanter intervjuats, och fler frågor
hade använts för att kunna få ut ännu mer information. Genom ett större urval skulle de
mönster som upptäckts kunna styrkas eller bestridas, samt att helt nya mönster skulle kunna
upptäckts. Alternativt skulle en mer öppen typ av intervju använts, där varje intervju hade
varit längre, för att på så sätt låta informanten tänka fritt, och till viss del leda vart intervjun
kommer hamna och vad som kommer sägas. Genom en sådan metod skulle i större
utsträckning det som specifikt för informanten var intressant och relevant tas upp och grävas
djupare i. Nu blev svaren något standardiserade på grund av metoden.
Genom att forska vidare inom ämnet skulle inte bara genus av karaktär och målgrupp kunna
undersökas, men även hur olika känslor hos den animerade karaktären tolkas och upplevs.
Detta skulle i sin tur kunna användas under utveckling av dataspel. Genom att använda sig av
expressiva gångcykler i dataspel skulle karaktärerna i spel hypotetiskt kunna vara lättare att
empatisera med, vilket i sin tur skulle kunna leda till en starkare inlevelse hos spelaren. Att
forska inom expressiva gångcykler, varför de tolkas som de gör, hur olika målgrupper tolkar
olika typer av känslor och hur olika karaktärer påverkar resultatet skulle kunna innebära mer
strömlinjeformat och kraftfullt arbete och resultat gällande animation. Med hjälp av denna
typ av forskning skulle animationsarbetet kunna fokuseras på de aspekter som viktigast,
aspekterna skulle kunna justeras för att förstärka eller försvaga styrkan i känslan uttryckt.
Vidare forskning skulle kunna leda till att ämnet blir mer belyst och att det uppmärksammas
av spelutvecklare, för att på så sätt kunna belysa avsaknaden av expressiva animationer i
dataspel.
Genom att börja med att undersöka hur ilska, sorg och rädsla upplevs och tolkas igenom
gångstilar skulle vidare mönster kunna uppdagas. Om det finns korrelationer mellan olika
känslor, och om det är så att det inte bara är för glädje som aspekterna gäller, utan om de
snarare gäller för känslouttryck generellt. Att bygga upp en form av databas med de fyra
grundligaste känslorna till att börja med, för att senare bygga vidare med fler, mer specifika
känslor skulle kunna gynna utvecklingen av spel, skapandet av animerad film, samt bidra med
mer kunskap om hur människan och kroppsspråk fungerar.

35

Referenser
Adobe (2017). After Effects CC [programvara].
Adobe (2017). Media Encoder CC [programvara].
Autodesk (2017). Maya 2017 [programvara].
Dael, N; Mortillaro, M; Scherer, K. R. (2011). Emotion Expression in Body Action and
Posture. Emotion. Advance Online Publication. doi: 10.1037/a0025737
Daniels,
J.
(2014).
New
Rigs!
Art
of
Joe
Daniels
http://artofjoe.blogspot.se/2014/08/new-rigs.html [2017-03-29].

[blogg].

Destephe, M; Maruyama, T; Zecca, M; Hashimoto, K; Takanishi, A. (2013). The Influence of
Emotional Intensity for Happiness and
Sadness on Walking. 35th Annual
International Conference of the IEEE EMBS.
Osaka, Japan, 3-7 juli 2013.
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsparnumber=6611281 (Hämtad 201701-25).
Electronics Arts; Bioware.
[programvara/dataspel].

(2014).

Dragon

Age:

Inquisition

(version

1.0).

Ikeda, H; Watanabe, K. (2009). Anger and Happiness are Linked Differently to the Explicit
Detection of Biological Motion. Perception. Vol 38, s1002-1011.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/p6250 (Hämtad 2017-01-30).
Inside Out (2015) [film]. Regissör: Pete Docter, Ronnie Del Carmen. Pixar Animation Studios,
Walt Disney Pictures.
Meeren, H. K. M; van Heijnsbergen, C. C. R. J; de Gelder, B. (2005). Rapid Perceptual
Integration of Facial Expression and Emotional Body Language. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America.
Vol. 102 (45).
http://www.pnas.org/content/102/45/16518.full (Hämtad 2017-01-25).
Rockstar; Team Bondi. (2011). LA Noire (version 1.0). [programvara/dataspel].
Singin’ in the Rain (1952) [film]. Regissör: Stanley Donen, Gene Kelly. Metro-GoldwynMayer, Loew’s.
Thomas F; Johnston O. (1995). The Illusion of Life: Disney Animation. USA Hyperion Press.
Tracy, J L.; Matsumoto, D. (2008). The Spontaneous Expression of Pride and Shame –
Evidence for Biologically Innate Nonverbal Displays. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America. Vol 105(33).
http://www.pnas.org/content/105/33/11655.full (Hämtad 2017-01-30).
Willams, R. (2001). The Animator’s Survival Kit. London: Faber & Faber Limited.

36

Zootopia (2016) [film]. Regissör: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Walt Disney
Pictures, Walt Disney Animation Studios.
Østbye, H; Knapskog, K; Helland, K; Larsen, L. O. (2004). Metodbok för medievetenskap.
Liber AB, Malmö, Sverige.

37

Appendix A - Transkribering
L: = Intervjuare
A: = Informant

Intervju 1
Video nummer 4
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker?
A: Chill, casual, att personen inte har ett mål, strosar runt, har det gött.
L: Varför?
A: Känns inte som att den är på väg någonstans.
L: Varför tycker du karaktären uttrycker det?
A: Hastigheten
L: Varför?
A: hade han varit målmedveten [så hade han gått] lite snabbare, kanske längden på stegen
också.

Video nummer 2
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker?
A: Lite mer lättsamt.
Både humor och, ja, den andre strosade runt och gick, den här är ännu mindre gå, utan rör på
sig bara på ett roligt sätt typ. Lättsam är en glad känsla, mer åt det positiva hållet.
L: Varför?
A: Både stegen, hur fötterna går utåt, att överkroppen går bakåtlutat. Vem går så liksom? Om
det inte är lite på skoj liksom.
L: Finns det aspekter som du tycker är viktigare än andra, som är anledning till att karaktären
känns som den gör?
A: Det viktigaste är ju fötterna, och egentligen kanske armarna, de är lite överdrivna, man går
ju inte sådär egentligen.
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Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
A: Nu är det ju ännu roligare, nästan en konstig dans liksom. Det är ju bara på skoj liksom, det
känns som att den här personen vill få någon annan att skratta.

L: Varför tycker du det?
A: Hela gångstilen är väldigt lagd åt det hållet, huvudrörelserna, armrörelserna och
benrörelserna känns som att det vill... Jag vet inte.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Här är det… armarna [är] väldigt viktiga.

L: Varför tycker du det?
A: De är så överdrivna, så överdrivna rörelser, de förstärker det hela liksom

Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
A: En målmedveten gångstil känns det som. Det känns som personen shoppar, fast är för
stressad för att gå in i en butik. Den här är väldigt neutral.

L: Varför tycker du det?
A: Den enda känslan jag får är att den är målmedveten. Det är varken pos eller neg.
Hastigheten, armrörelserna att personen är påväg någonstans, ingen forcerat, naturlig
gångstil.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Både hastigheten på gångstilen, och armrörelserna.

L: Varför tycker du det?
A: Hade det varit exakt samma fast långsammare hade det inte varit alls samma känsla.
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Övergripande frågor
L: Generellt, vilken typ av känsla tyckte du att karaktären hade i de olika videoklippen?
A: Övergripande positivt.

L: Varför tycker du det?
A: Det känns som att en mer arg eller negativ gångstil är mer framåtlutad, de här var raka eller
lite, lite bakåtlutad.

L: Upplevde du, eller tyckte du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensamt genom
alla gångstilar som själva anledningen till att den kändes som den kändes?
A: Hastigheten på hur snabbt den går, hur överdrivna rörelserna är. Främst det.

L: Varför tycker du det?
A: Om man hade tagit till exempel (3), om den hade varit långsam hade man fått en
jättekonstig känsla men nu blir det att man skojar till det lite. Överdrivna rörelser – det är det
man fokuserar på, eftersom det är en gångstil är det rörelserna man kollar på, att de är
överdrivna gör att det går att läsa mer ifrån dem.

Intervju 2
Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
A: Glädje tror jag… Den har studs i rörelsen det ger ett muntert uttryck

L: Varför tycker du det?
A: Nej, men det var ju för att den rycker på axlarna sådär, ”I dont give a fuck”, rör mycket på
armarna, har mycket språng.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Jag tror att den rör armarna så mycket att den rör axlarna tillsammans med att huvudet
pekar uppåt, kollar runt.

L: Varför tycker du just det?
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A: Ja det är väl något psykologiskt, något djupt, så kan inte riktigt säga varför.

Video nummer 4
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
A: Det känns som han, han är bara cool, någonting från en actionfilm han går från en
explosion, he dont give a rats ass. Bara bestämd och ser cool ut.

L: Varför tycker du det?
A: Tror det är de mer kontrollerade rörelserna, till skillnad från den andra är det inte lika
ryckiga rörelser, mer smooth, determined.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Det är nog hastigheten, hur snabbt han verkar gå. Han går nog lite långsammare än
normalt. Huvudet är väldigt stationärt, det ger också en determined känsla.

Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
A: Hm, den här var svårare, känns mer normal, drar ut bena innan han sätter ner dem. Det är
någonting som inte är normalt. Han har knutna nävar, han är förbannad, han marscherar
kanske. Skulle nog säga arg.

L: Varför tycker du det?
A: Det är de knutna nävarna, det är nog det viktigaste.

L: Om man bortser från nävar?
A: Då skulle han nog gå mer normalt tror jag.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Fortfarande händerna.

L: Varför tycker du det?
A: Jag vet inte, det kanske bara är för att jag har hört att folk som är arga går oftast med
armarna rakt ner med knutna nävar, så det kanske är det som spelar in i det hela.

Video nummer 2
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker eller känner för typ av känsla?
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A: Mycket mer feminin tycker jag. Mer ehm, vet inte vad jag ska säga... det känns så eh...
pedantisk, är det ett ord man kan använda. Det här är mer en person som har huvudet i
molnen. Vet inte vad man ska säga att det är kategori för känsla. Någon som är så dum så att
de inte bryr sig, de saknar verklighetsförankring.

L: Varför tycker du det?
A: Sättet hur den rör fötterna, hur armarna rör sig också. Svängigt, känns luftigt om du fattar.

L: Finns det aspekter som du tycker är anledning till att karaktären känns som den gör?
A: Den här gången är det nog faktiskt en kombination mellan hur armarna och benen rör sig.
Jag tror det hade sett konstigt ut… jag tror de kombinerar varandra vädlgit bra.

Generella frågor
L: Generellt, vilken typ av känsla tyckte du att karaktären hade i de olika videoklippen?
A: Ja det var ju mer positivt än negativt. Det var en som kanske kan vara arg, det var den när
han hade nävarna knutna.

L: Varför tycker du det?
A: Ja de mest uppenbara grejen som gjorde att de kändes olika det var nog både hur armarna
speciellt axlarna och hela armen hur mycket de tog ut svängarna, och benen, hur mycket
spring in the step de hade.

L: Upplevde du, eller tyckte du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensamt genom
alla gångstilar som själva anledningen till att den kändes som den kändes?
A: Tror inte det riktigt är en aspekt utan att det är en kombination mellan flera, men en skulle
vara armarna. Om flera, hur huvudet var positionerat hur de rörde huvudet, hur snabbt de
gick och sådana grejer.

Intervju 3
L: Det går ut på att du ska kolla på några olika videos så ska jag ställa lite frågor.
A: Absolut.
L: Du får börja med att spela upp vilken video du vill.
A: Ah, okej, ja spännande då, jag tänker att jag kör vänster till höger, det känns som det
klassiska valet.
L: Kör på bara.
A: Full experience.

42

L: Det är en loop.

Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker?
A: Mmmm, jag tänker ganska spontant att det är ganska såhära, vardagligt liksom, jag tänker
att man går och det är ganska vardagligt som att man är på väg någonstans. inte såhära, det är
inte såhär spänt heller, utan man går och så är det vardagligt. Det är nog det ord jag skulle
använda, men ändå ganska, om man ska sätta upp någon sorts taxonometer så skulle jag säga
att det går över till mer avslappnat än liksom stelt.

L: Om du skulle säga vad karaktären har för typ av känsla, i mer generella drag vad skulle du...
A: Hm, a okej, jo då måste jag tänka det, jag sa ju det, lite mer chill, vet inte om chill är rätt
ord, men att man är ute och går på stan,, man är på väg någonstans, eller man behöver inte
nödvändigtvis vara på väg någonstans, man är ute och går och det är ganska såhära, man har
ingenting som tynger ner den här personen just nu i alla fall. Det är ganska vardagligt, ganska
lugnt, lugn tillvaro, inga problem.

L: Okej, skulle du säga att det är en mer negativ eller en mer positiv typ av känsla?
A: Positiv absolut, det tycker jag absolut att det är.

L: Varför tycker du karaktären uttrycker det?
A: Jag försöker bara tänka, lite innan, jag pratar att han gick lite chill eller så, men jag tror det
har med hela gungningen, hur personen gungar lite där, jag vet inte om det har med fötterna,
men också jag tänker armarna, hur det svänger. Det tror jag är det största, hur armarna, hur
de svänger liksom. Sen tror jag även det har att göra, kanske har det att göra med fötter, men
främst med armarna, och hur han svänger med överkroppen.

L: Finns det aspekter som du tror är viktigare än andra...?
A: Personligen tror jag det är armarna. Jag tror att det har med gungning att göra också,
kanske hur tårna pekar uppåt när foten träffar marken.

L: Varför?
A: jag tror att det kommer från pop kultur, tecknade serier, med ganska överdrivna rörelser,
antar jag i alla fall.
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Video nummer 2
L: vad tycker du karaktären i videon uttrycker?
A: Hm, det första jag tänker på är obalans, men samtidigt kan det ju vara att man är
hypnotiserad, att man inte är medveten om vad som pågår runt omkring. Eller kanske någon
som är berusad eller något sånt. Men jag tror det är någon i obalans eller någon form av
hypnos. Som liksom inte riktigt kan...

L: Vad tror du han känner liksom?
A: Någon slags hypnos, den här personen mår ganska bra i tillståndet. Den tänker inte på så
mycket runt om i världen.

L: Skulle du säga att det är en negativ eller positiv känsla?
A: Då skulle jag säga att det är en positiv känsla

L: Varför tycker du karaktären uttrycker [känsla]?
A: Om man kollar bara på benen när han går så känns det obalans, men om man ser på
armarna också, det blir någon slags svängom, det känns vingligt men att personen mår bra på
något sätt. Svårt att sätta fingret på det, men det kanske har med armarna att göra här också,
även om han går vingligt med benen så känns armarna som att de förstärker det på något sätt.

L: Viktigare aspekter?
A: Om den är i någon slags hypnos, då måste man få med en slags helhet, i hypnos behöver
man nog få med en gungning i kroppen, både i armar och ben, överkropp tillsammans med
benen. Det är en viss gungning i händerna ser jag. I det här fallet tror jag armarna som är
viktiga att få med. Just nu kommer jag inte på så mycket förutom det.

Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker? Hur den känner?
A: Det här känns, måste tänka hur de andra ser ut här nu. Av de här tre som varit nu känns
denna mest comical, som mest tecknad och överdriven. De andra hade också en viss överdrift
i rörelserna, men den här känns mest orealistisk då. När jag såg den här tänkte jag att det var
någon som var glad, eller liksom, det här är en karaktär som skulle på något sätt tycka att det
är jävligt snitsig. Den tycker att, den känner något slags rus, men också jäklar nu fick jag dig,
något slags glädjerus men också haha nu fick jag dig där liksom. Den känslan kände jag direkt,
till skillnad från tidigare som var mer chill eller så. Det är mer I got you, något skämt så är
man glad och därifrån med vinst liksom.
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L: Varför?
A: Först tror jag det är med armrörelserna och knutna nävar liksom, yes nu fick jag dig. Att
det är någon sån gest liksom, haha liksom. Sen rör han väldigt på huvudet också, på ett
specifikt sätt, och det tycker jag ser att det känns som att den nästan går runt och nynnar och
sjunger. Det är liksom glädjen där i huvudet där. Sen är det väl också att han går på ett visst
sätt också. Men huvudet och armarna och händer var det jag kände mest av i det här fallet.

L: Viktigare aspekter?
A: I det här fallet tror jag armarna och hur den vrider huvudet tror jag var det viktigaste här.
Det tror jag faktiskt att det var. I det här fallet vill jag tänka att ben kanske inte var riktigt lika
viktigt i det här fallet tror jag. Det är lite böjning på det, men det har inte riktigt samma
betydelse i det här fallet, det är vad jag tror. Sen tror jag absolut, självklart skapas det någon
slags helhet, men jag tror huvudet och armarna är det viktigaste för att får med på den här
rörelsen att den går och är glad eller lyckades med en prestation.

L: Varför tror du huvudet och armarna?
A: Här tror jag att man drar associationer med just tecknad film och mycket sånt,
stillbildsserietidningar överlag tror jag man tar mycket ifrån. Det är ju ofta linjer hur vissa
rörelser genomförs. För att visa till exempel haha jag fick dig så gjorde man så med handen
och även huvudet hur det rör sig så jag har en känsla att jag fått det ifrån serietidningar eller
tecknad film liksom. Såhär gör ju ingen i verkligheten, då framstår det ju mest som lite silly
liksom. Och då blir det medvetet att det blir silly, ingen hade gjort så i en normal kontext, man
kan ju fortfarande göra rörelserna i verkligheten men det är ingen som gör det kanske privat
eller seriöst liksom.

Video nummer 4
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker, eller hur tycker den känns liksom?
A: Jag tycker att det känns som att den här är lite mer robotartad, och kanske den som är mest
realistisk. Jag tänker att antingen är den efterliknar mer realistisk, nu har jag sett de andra
tidigare så nu tycker jag att den här inte känns lika glad och den känns mycket mer robotartad.
Men det kan ju vara ordningen jag sett dem här filmerna också som påverkar hur jag känner.
Hade jag sett den här innan så hade jag kanske tyckt attt det här en gubbe som går liksom,
men nu är den mer robotartad och stel även om det kanske är såhär man normalt kanske går.
Inte stelare, men den känns inte lika glad som de andra.
L: Skulle du säga att den känns stel i ett känslomässigt område/perspektiv då?
A: Ja, det skulle jag säga. Den uttrycker inte så mycket känsla liksom. Jag tänker att här har
man en karaktär som man har i bakgrunden i en film som man inte vill ska sticka ut liksom.
Då kör man en sån här animation.

L: Varför tycker du karaktären känns som den gör?
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A: Här tror jag det har mycket med armarna här också, och huvudet. Om armarna hade varit
så slappa hade den nog känts annorlunda och inte så skelettartade. Nu är den inte skelettartad
men jag menar att den vara lite mer hängig liksom.

L: I karaktärens gångstil, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra för att den ska
kännas som den gör?
A: Ja men det är som jag sa där, jag tror faktiskt att det är armarna som har en viktig del. Eller
det är det jag vill tro i alla fall. Jag tror det är det jag alltid innan har tänkt har med animation
att göra.

L: Varför armarna?
A: varför jag tror armarna där? Det är som jag säger, det har ju med det här att man ska
överdriva rörelserna. Om man hade gjort armarna lite mer veviga eller snabba, eller i takt med
benen på något sätt, kanske annorlunda synk eller något då tror jag att man hade fått en annan
upplevelse eller så. Jag tror att armarna är någonting man, det blir så tydligt, armarna ser man
mer väl, det täcker mer av kroppen. Armarna är en sak man ser från väldigt långt håll/ifrån.

L: Tror du att till exempel hastigheten karaktären går spelar någon roll? Tror du upplevelsen
hade ändrats om det gått långsammare eller snabbare till exempel?
A: Ja, ja men det tror jag. Hade den gått snabbare tror jag den hade fått en mer stressartad
intryck, jo men det tror jag nog. Långsam, det vet jag inte, då kanske det känns mer som en
robot eller att det inte skulle kännas mänsklig kanske. Så det är nog en påverkad faktor skulle
jag säga.

L: Tror du att till exempel att karaktärens hållning spelar någon roll?
A: Absolut det tror jag, att det har en påverkande faktor, hur han står med varje ben och sådär.
Ja det tror jag, mitt svar är ja, jag tror att det har en påverkan.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i videoklippen uttryckte för känsla, mer generellt liksom?
A: Då tycker jag nog glad tror jag, om man ska ta mer generella, sen tycker jag vissa är mer än
andra. Jag tycker till exempel att kanske inte sista var så jätteglad (Video 4), men de tre första
var ju ganska tydliga tycker jag, att man kan få ut någon form av glädje. Den sista har väl något
mer normalt tillstånd, och normalt tillstånd kan ju anses som något bra.

L: Upplevde du, eller tyckte du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensamt genom
alla gångstilar som själva anledningen till att den kändes som den kändes?
A: Jag tror ju som sagt, jag är väldigt inne på armarna. Det tycker jag att jag var inne på.
Armarna tror jag är en stor faktor, men såklart jobbar man med en helhet, jag såg att benen
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också såklart var olika, i flera lutade huvudet olika, och rörde sig lite annorlunda så. Det som
jag tyckte var tydligast var armarna, det var det första jag kollade på, vill jag tro i alla fall.

Intervju 4
Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker, eller hur den känns?
A: Ja, den känns nästan naturlig, den känns inte så stel eller så.
L: Men vilken typ av känsla skulle du säga att karaktären har?
A: Kan du förklara frågan?
L: Ja alltså, hur karaktären känner sig
A: Hur DEN känner sig? Jaa
A: Ja, den ser ut att vara glad.
L: Glad, okej men, varför tycker du karaktären uttrycker det?
A: Ja den går med huvudet högt och den, ja, han traskar på som om han vore i en god stämning.

L: Yes, i karaktärens gångstil, finns det några aspekter som du tror är viktigare än andra för
att karaktären ska kännas som den känner sig?
A: Jo, men den raka hållningen, den är ju viktig, om det ska visas att den är glad eller så. Och
sen så även kanske farten den går på så. Det hade ju känts, om den tog väldigt små kliv med
huvudet neråt eller så med hängiga axlar, hade den inte gett samma känsla.

L: Varför?
A: Jag tror det är så människor brukar gå ifall dem känner sig ledsna eller glada.

L: En aspekt? Viktigast?
A: Eh, hm, den raka hållningen tror jag.

Video nummer 2
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker?
A: Eh, berusad.

L: Okej, vad skulle du säga att det är för typ av känsla den har?
A: Jo, men den är berusad skulle jag säga, som att den är hög eller så, den har en väldigt
märklig gångstil, och väldigt svajig så.
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L: Skulle du säga att en person som är berusad, som den här, som går som den här, skulle du
säga att den är ledsen eller arg eller glad eller...?
A: Eh, Ja nej, ja den känner sig nog i en god sinnesstämning i alla fall, den kan vara glad.

L: Varför tror du att han känner sig så?
A: Jo, det är nog återigen det att den har det här raka ställningen, och nu tittar den lite uppåt
till och med så, och det ger mig intrycket av att den är i en god sinnesstämning.

L: I karaktärens gångstil finns det aspekter som du tror är viktigare?
A: Ja, jo, det tror jag är den här, den svajiga gångstilen för att den ska synas vara berusad
tror jag.

L: Och att den ska kännas glad, som du sa, eller god sinnesstämning, vilken aspekt skulle de
vara i så fall?
A: Ja då är det att ha huvudet högt.

L: Varför tror du att det är så? Eller varför tycker du det liksom?
A: Jo men det är igen, det är så människor brukar se ut tror jag när de är glada så.

L: Om du bara fick nämna en aspekt?
A: Den svajiga gångstilen.

Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären uttrycker eller känner sig?
A: ja, den här är knepig, antingen är den väldigt väldigt glad, eller så har den ont i ena tån,
eller jag vet inte. Jag skulle nog i första hand säga att den ser glad ut. Den har väldigt ja

L: Varför tycker du det?
A: Eh, ja, det är huvudet igen, högt upp, ser nästan ut som att den visslar litegrann, det är
väldigt mycket armrörelser den här gången och den är... ja, det är svårt att förklara riktigt,
men den ser väldigt glad ut.

L: Finns det aspekter som du tror är viktigare än andra?
A: Armrörelserna tror jag.
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L: Varför?
A: Ja, det är det som sticker ut mest, det är det första man märker med den, att den har väldigt
mycket rörelse där och det.

Video nummer 4
L: Okej, vad tycker du karaktären uttrycker eller hur den känner sig?
A: Där har den en väldigt en neutral känsla. Ser ut som att den kanske är i en lite nedstämd
känsla, eller så är den i tankar eller någonting. Han är ju inte glad eller så, men jag vet inte
heller om han är ledsen. Ja, nej, han ser rätt neutral ut.

L: Varför tycker du det?
A: Ehm, nu så håller den inte riktigt lika rak gång, eh, kroppshållning, och den har en mycket
långsammare takt. Ja, och huvudet det pekar inte uppåt längre och ja. Han hänger lite med
nacken där till och med.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tror är viktigare för att
den ska kännas så?
A: Mmm, det tror jag är den något böjda nacken och hållningen där, det ger den en ganska
neutral sinnesstämning sådär.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i de olika videoklippen uttrycker för känsla, eller hur kände han
sig, mer generellt liksom?
A: Mer generellt? Alltså inte klippspecifikt nu då eller?

L: Ja, eller asså om du fick, ja antingen klippspecifik, eller en övergripande på något sätt, vad
det lutar åt.
A: ja, tre av dem såg ju glada ut,

L: och vilka var det?
A: Det var de första tre. Och den sista, ja, neutral sinnesstämning.

L: Fanns det likheter i dem, du sa de tre första kändes mer glada, fanns det likheter till varför
i karaktärens kroppsspråk och gångstil.
A: Snabbare rörelser, rak kroppshållning och håller huvudet högt. Det har dem gemensamt
tycker jag.
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L: Upplevde du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensam orsak till den känslan
som de uttryckte, i alla videoklippen.
A: igen, kroppshållningen och det är ju det, den säger väldigt mycket

L: Varför just kroppshållningen tror du?
A: Ja, varför kroppshållningen, eh, jag vet inte.

Intervju 5
Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker, eller hur tycker du den känner sig?
A: frihet, det känns som han är i en miljö där han kan välja att röra sig med hela kroppen, det
spelar ingen roll, det finns ingen som kommer döma hur han går. Han känner sig verkligen fri
att göra vad han vill.

L: okej, skulle du säga att han, vilken typ av känsla skulle du säga att det är, till exempel ledsen
eller glad eller arg eller rädd?
A: Glad, det känns som att ingenting tynger honom, som att ”jag kan göra vad fan jag vill nu
typ”

L: Varför tycker du att han uttrycker det?
A: På sättet hur han, ingenting är stelt i hans kropp, på sättet hans huvud rör sig, hur hans
axlar rör sig, hans armar, han kan svänga med dem han kan gå liksom. Det känns som att
ingenting är i hans väg, han kan bara gå framåt just nu. Hela kroppen är mjuk, på något sätt.

L: I karaktärens gångstil, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra för att
karaktären skall upplevas så? Alltså aspekter kan vara till exempel hur vissa kroppsdelar rör
sig, hastighet på takt eller hållning.
A: Du menar om det finns några som är viktigare än andra, som just lägger grund till det jag
sa?

L: Ja precis.
A: Ja med det är, man ser hur han rör sig med, han är helt öppen, han behöver inte skydda sig.
Hans hållning, han tänker inte så mycket på sin hållning, han går bara liksom, kroppen kan
röra sig helt fritt, helt öppen. Om man till exempel lägger märke till hans ansikte, han tittar
inte ens fram, för han vet att framåt, det är helt öppet. Han tittar uppåt, han kan röra kroppen
exakt hur han vill.
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A: sen är det såhär du vet, varje gång han lägger den högre foten ner och drar bak den så går
hans höft, hans högra höft lite längre bak. Och det stör mig, det har ingenting med frågan att
göra men jag la märke till det nu. Men det som lägger grund till att jag känner att han känner
lycka liksom är att han går som att det är iingeting som är framför honom, hans huvud visar
att framåt spelar ingen roll. Jag kan titta uppåt och tänka mig bortåt. Och armarna, han
svänger med dem glatt.

L: Om du bara fick nämna en aspekt?
A: En aspekt? Då är det huvudet. Att huvudet är vinklat uppåt och han svänger med det. Till
exempel om man tittar på ett barn, ett barn är ju aldrig oroligt, det kanske kan bli rädd, men
annars är den alltid normal. Följer med farsan då tittar den uppåt liksom, det inte vad finns
där? Vad finns där? *gestikulerande med orolig blick* utan det är bara aaaah *svänger med
huvudet*.

Video nummer 4
L: vad tycker du karaktären i videon uttrycker, eller hur tycker du att personen känner sig
liksom?
A: Han rör inte på huvudet. Så jag tror han är inriktad på ett mål, han vill till ett ställe. Han
har inte bråttom dit för han springer inte, men han går ändå dit bestämt. Så en människa med
mål, med mål liksom, han ska komma fram till en punkt liksom. Men också att det är viktigt.
Det är inte normal gång att man går liksom utan det är så här, ansiktet är verkligen fokuserat
på en punkt, ”jag ska dit”.

L: Vad skulle du säga att det är för känsla han känner då? Som tidigare, om det är ilska, glädje...
A: jag skulle nog faktiskt säga det kan vara både ilska och det kan också vara, tänk dig att man
ska ut och sjunga på melodifestivalen, innan man går in så kanske man känner sig nervös, men
också målinriktad, som att nu ska jag göra mitt bästa. Så det kan vara både ilska men även
målinriktning, målmedvetenhet heter det.

L: Varför tycker du karaktären uttrycker det?
A: Ja men det är för att han går bestämt framåt, han rör inte på sitt huvud, utan han som sagt
har ett mål, och jag kan tänka mig att det målet är en aspekt, tänk wrestlingspelare, hans mål
är att komma upp i ringen och nita jäveln. Eller då till exempel jag ska upp på scen någonstans
och framträda. Eller vi säger jag bara ska till Ica, och jag måste verkligen till Ica, så jag går,
men jag har inte bråttom, men jag ska dit verkligen.

L: I gångstilen, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra för att den ska kännas som
den känns?
A: Nacken, nacken alltså. Hur nacken verkligen är sitter där tillsammans med hållningen hur
han går liksom. Som sagt, det är nacken, det enda som rör sig är axlarna, höfterna och benen,
resten är helt stelt. Det är det som lägger grund till det, stadigt.
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L: Att han går bara liksom?
B ja. Det inte är så att han förbereder sig inte för att börja springa..

Video nummer 2
L: Vad tycker karaktären i videon uttrycker, eller hur tycker du den känner sig?
A: Ja, komedi. Jag ser en person som är med i en teater och ska överdriva sitt gångsätt med
”jag bryr mig verkligen inte”.

L: Skulle du säga att det är en person som är glad eller ledsen eller arg eller rädd eller, vad
skulle du säga? Mer generellt liksom
A: mer generellt. Han är väldigt, inte väldigt, han är bara allmänt glad. Ickeoroad. Han känner
ingen oro.

L: Varför tycker du det?
A: Ja, så han svänger med armarna, och lämnar främre delen av kroppen väldigt öppet, och
hur han svänger fram med benen får honom att kännas som att han är inte orolig för att
någonting skall hända, han är inte alert. Vad som helst händer nu liksom, han är inte orolig
för det liksom.

L: När du säger att han lämnar överkroppen öppen, menar du då på själva hållningenA: Ja

L: Eller hur armarna är placerade eller?
A: Eh, på hur armarna, han rör inte axlarna här utan det är mestadels armarna som bara rör
sig. Liksom han bara går och så bara svänger på armarna, det är det, det är det de gör. Han
går inte stelt, så han känner inte oro, blyghet eller oro för att någon dömer honom eller sådär.

L: Är det för att han är lite bakåtlutad också eller?
A: ja, men lite bakåtlutad, allting känns okej och så.

L: I karaktärens gångstil, finns det aspekter som du tror är viktigare till det du har sagt liksom.
A: Ja, det är hur axlarna inte rör sig men ändå underkroppen. Det är såhär, han rör sig liksom
framåt utan några problem, men liksom ändå axlarna rör sig inte, ingenting tynger honom där
på det sättet. Man kan känner av på människor när dem går hur det är liksom, ifall de går så
*drar ihop axlarna framåt, lutar ner huvudet och nacken* lutar ner axlarna ihop framåt så
känner dem, de vill gärna skydda sig själva, han här skyddar sig inte, han går bara framåt, inga
problem. Skulle han stöta på en människa här nu skulle han krama om honom liksom.
Vidöppen. Och det är endast då hur axlarna är, men också benen rör sig så dem gör, då tänker
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jag att han tar sig fram med lätthet, han behöver inte ta småsteg, han behöver inte ha något
perspektiv på saker och ting, utan han bara går fram.

L: Nu har du ju inte nämnt det, men jag tänkte, tror du till exempel huvudet har någon del i
så som den känns liksom.
A: Det är lite svårt att säga liksom, men när huvudet var hårt och fast (referens till video
nummer 4) och tittade på ett mål då kändes människan mer målinriktad, när han viftade med
det (referens till video nummer 3) kändes han fri, nu är det lite allt möjligt. Hans känns väldigt
neutral när det gäller huvudet. Väldigt, väldigt neutral, normalt sett gå liksom. Det är bara
kroppen som visar annat. Huvudet visar ingenting liksom.

L: Varför tyckte du att de aspekterna du nämnde, varför tror du att det är anledningen till att
han känns som han känns?
A: Om jag tittar på figuren då? Ja jag gillar hur, eller gillar men, det ligger i hur kroppen, jag
gillar hur, när höger ben går fram så går vänster arm bak eller tvärtom liksom, vänster ben
sammankopplat med höger liksom. Det känns väldigt symmetriskt. Så jag kan tyvärr inte svara
på den alltså.

Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur tycker du den känner
sig?
A: Arg. Arg. Han här är jättearg.

L: Varför tycker du det?
A: Knutna nävar, det är bestämd gång. Alltså riktigt bestämd, hela kroppen visar på att han,
som sagt, spända axlar, spända händer, han ska fram. Huvudet är inte med riktigt, känner jag,
men han är arg verkligen.

L: Om man skulle bortse ifrån dem knutna nävarna, hur tror du den skulle kännas då?
A: *Lutar sig fram mot skärmen och håller fingret framför de knutna nävarna. * Helt normal,
helt vanlig liksom. Han känner ingenting utan de knutna nävarna. Det är bara de knutna
nävarna visar det.

L: I gångstilen, tror du det finns aspekter som är viktigare än andra för att karaktären skall
upplevas uttrycka det du tycker att den uttrycker?
A: Han rör sig väldigt mycket fortare nu, men det samspelar även med att han har knutna
nävar. Att han rör sig fort, med benen, så benen kanske spelar lite roll i det.
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L: Okej, men om man bortser ifrån de knutna nävarna, skulle du säga att, då sa du att den
känns vanlig liksom. Och vad menar du med vanlig?
A: Tänk, om du är en person som inte oroar sig för någonting, allting är frid och fröjd, du är
bara, säg att du tar en promenad för att du vill ta frisk luft, du går inte på något speciellt sätt
på promenaden, du kanske är inne i dina egna tankar liksom och tänker. Men det är ifall jag
tar bort armarna.

L: Skulle du säga att, i det fallet, om man är ute och promenerar, skulle du säga att det är en
generellt positiv eller negativ känsla.
A: Positiv.

L: Positiv? Okej, och positiv är då...? vilka typer av känslor är positiva?
A: Ja, men han är ju inte ledsen, han är inte arg, han känns inte såhär överglad heller, men
han är heller inte helt utan bekymmer tror jag inte. Han rör sig inte helt bestämt med inte som
att allt är frid och fröjd… utan allting är okej. Han visar inte att han är rädd i kroppen, han
visar inte att han vill visa någon frustration. Det är bara de knutna nävarna som gör det.

L: Utan de knutna nävarna, vad är det i karaktärens gångstil som känns, som du tror gör att
den känns, som du sa, vanlig?
A: Hur benen går framåt när han går, kroppen lutar inte framåt när han går och benen halkar
efter utan han tar ändå, det första som kommer fram är ändå hans ben liksom. Laidback, lite.
Men inte så mycket, utan det är fortfarande en bra hållning, det är fortfarande en rak hållning,
men att benen har fri möjlighet till att gå fram.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i videoklippen uttryckte för känsla, eller hur tyckte den kändes i
de olika videorna mer generellt?
A: Om jag ska dra allihopa på en?

L: Ja, eller de du tycker passar ihop eller så?
A: Om jag tyckte att några passade ihop?

L: Ja, eller som ett exempel, ”Jag tyckte att den här och den här och den här och den här videon
kändes såhär och jag tyckte att den här och den här kändes såhär”
A: Första (video nummer 3), video nummer tre och video nummer 2 kändes väldigt lika, båda
gav ändå något slags lugn, människan är fortfarande lugn, den ena var lite gladare än den
andra kände jag. Men de var fortfarande väldigt lika. Hade jag agerat ut någonting för andra
människor så hade jag gjort såhär för att visa lycka (video nummer 3) men om jag skulle gå
vanligt, om ingen hade sett mig hade jag gått såhär typ (video nummer 2). Medan video
nummer 4 och video nummer 1 är lite mer närmare varandra, det känns som att de har lite
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aggressivare gång, han här fortfarande aggressiv känns det som, video nummer 4, eftersom
hans ansikte inte rör sig, men han har fortfarande bestämd gång. Medan nummer ett han är
extremt aggressiv, nu jävlar, och det är för de knutna nävarna.

L: Om man skulle se bort ifrån dem…?
A: Om jag skulle ta bort de knutna nävarna på nummer ett så hade jag känt att den var lite
mer lik nummer två och tre, fast på olika grader då.

L: Fanns det likheter till varför du tycker att de som du nämnt nu då, nummer två och nummer
tre främst här då, men även nummer ett, om man bortser från de knutna nävarna?
A: Men såhär, om du kollar på nummer ett här, så ser du hur han svänger med axlarna, han
svänger med höfterna, frid och fröjd. Det är samma sak på nummer två, han svänger
fortfarande med axlarna, men här har du den här gladheten har gått ut lite mer i armarna, han
svänger mycket mer med armarna här. Han rör ju fortfarande lite axlarna liksom, och
fortfarande höfterna, och nummer tre också. Överdrivet mycket, här är det liksom att du slår
in armarna och axlarna att de har inga problem att röra sig, och även höfterna där också. Och
någonting man också kan lägga märke till är att på alla dem här, nummer ett, två och tre, hur
benen alltid är först, att han tar gärna lite längre steg framåt liksom.

L: Att de är tillbakalutade då eller hur menar du?
A: nja, inte tillbakalutade då, eller menar du på överkroppen? Jo absolut! Men på ettan har
han lite mer rakare gångstil än på tvåan och trean men det fortfarande är en lite positiv
inställning på båda.

L: Upplevde du att det fanns något gemensamt mellan de mer positiva då?
A: ja, hur armarna kunde ta plats, att personen kände att jag behöver inte skydda mig, utan
jag kan röra mig fritt.

Intervju 6
Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur känner den sig
liksom?
A: lite lättsamt trallande, traskande typ.

L: Mer generellt, vilken typ av känsla skulle det vara då?
A: Nej, men lite såhär, solen skiner och jag är ute och går. Det är gött. Kanske lyssnar på en
bra låt. Glad.
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L: Varför tycker du karaktären uttrycker det?
A: Lite studsig när den går typ, går inte så bestämt. Huvudet riktas uppåt, tittar lite uppåt,
tittar runt lite.

L: I karaktärens gångstil, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra för att
karaktären ska upplevas så som du tycker att den känns?
A: Ja, men studset, den tar ändå ganska korta steg, att armarna svingar, och att huvudet
snurrar, eller inte snurrar, men ah.

L: Varför tycker du det?
A: Det ser lite lättsamt ut, alltihop liksom, just dem elementen liksom.

L: Att den inte är tung helt enkelt?
A: Ja.

L: Om du bara fick nämna en aspekt?
A: Det studsiga

L: Och är det då för att den känns lättsam på grund av det då eller?
A: Ja.

Video nummer 4
L: vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur känns den liksom?
A: Lite osäker kanske

L: Lite osäker, okej. Vilken typ av känsla, mer generellt skulle du säga att det är då?
A: Vet inte. Den var lite svår att läsa.

L: Varför tycker du karaktären känns så?
A: svår att läsa?

L: Nja, du sa att den känns osäker, varför tycker du det?
A: Ja, men, liksom hur den tar sina steg kombinerat med hur armarna rör sig. Och huvudet är
helt spikrakt (framåt(?)) liksom.
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L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk finns det aspekter som du tror är viktigare än andra
för att den ska kännas så?
A: Att den är lite mer bakåtlutad.

L: På vilket sätt menar du att den är bakåtlutad?
A: Om man tänker låren går liksom så *gestikulerar* och kroppen så *gestikulerar*.

L: Att rumpan är liksom lite bakåt då eller?
A: Ja

L: Så överkroppen är liksom lite framåt?
A: Mm

L: Varför tycker du att det är det som gör det?
A: Jag vet faktiskt inte?

L: Det är bara så det känns?
A: Ja, den förra (video nummer 1) var liksom mer framåt så, tydligt

Video nummer 2
L: Vad tycker karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur tycker du den känns?
A: Den känns som att den antingen har rökt på eller är lite full

L: Vilken sinnesstämning skulle du säga att personen har, hur den känner sig?
A: Men lite euforisk typ

L: Som glad då, eller positivt eller så?
A: Ja, ja

L: Varför tycker du karaktären känns så?
A: Det svingandet med armarna, lite så, liksom lite runt såhär, också att den tittar rätt upp,
och att den tar lite såhär rundade steg.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk finns det aspekter som du tror är viktigare än andra
för att den ska upplevas kännas så?
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A: Lite det huvudet uppåt liksom, lite att den tittar i intet. Och armarna.

L: Varför tycker du det?
A: Jag tror båda dem gör att den ser lite okoncentrerad ut liksom. Men asså inte dåligt
okoncentrerad utan mer såhär, lever life.

L: Att man tänker på annat?
A: Ja

Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller vilken sinnesstämning
har den liksom?
A: Den uttrycker lite ”Ohyeah”

L: Vad menar du med det?
A: Ja men som om den precis har lyckats med någonting

L: Som någon slags positiv känsla då?
A: Ja

L: Och positiv känsla är vad då?
A: precis vunnit en match, precis haft sex heh, jag vet inte

L: Att man är glad liksom
A: Ja

L: Varför tycker du det?
A: Ja, igen, armarna och huvudet som gör det.

L: Vad är det med armarna och huvudet som gör det liksom?
A: Eh, lite krokiga armstegen, det är nästan i och för sig att den gör parodi, att dens vänner är
runt omkring och så ska den visa att den är glad. Så det nästan lite ironiskt också. Lite
överdrivet.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra
för att den ska kännas som du tycker att den känns?
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A: Ja, men att huvudet pendlar lite höger och vänster, och tittar upp på samma gång. Och dem
krokiga armarna, och lite höga steg.

L: Varför tycker du det?
A: ja men för att det ja, för att allt känns lite som en överdrift liksom. Lite tomteaktigt eller vad
man säger.

L: Att huvudet pendlar lite fram och tillbaka och tittar uppåt, vad ger det dig, eller vad
associerar du det med?
A: Ja men typ att man sjunger på en väldigt glad låt. Eller bara trallar och bara är nöjd.

L: Och armarna, de har du redan nämnt lite, men vad är det med dem som du tycker att de
känns, nästan parodiska som du sa?
A: Men det är att de är knutna liksom, det är en väldigt tydlig rörelse. Som att karaktären har
bestämt sig vad för rörelse den ska göra, och så gör den det.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i videoklippen uttryckte för känsla, om du skulle göra en mer
generell övergripande beskrivning?
A: Ja, men alla var väl ändå lite glada, kanske inte den som jag sa var osäker dock (video
nummer 4).

L: Fanns det likheter till varför du tycker det tror du?
A: Ja, jag nämnde väl armarna och huvudet på alla tre liksom, antingen att de tittade upp eller
att de svingade lite med huvudet, och svingandet med armarna.

L: Upplevde du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensam orsak i de som du sa,
de glada videoklippen? Fanns någonting som var gemensamt liksom?
A: Jo, men alla gick lite studsigt.

Intervju 7
Video nummer 3
L: Okej, vad tycker du karaktären i videon uttrycker, eller hur tycker du den känner sig?
A: Han ser ju glad ut, typ kanske stolt eller något sånt också, på bra humör liksom.
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L: Varför tycker du det?
A: Det är lite såhär dansaktig gång tycker jag, han såhär snärtar lite med huvudet och så.

L: I karaktärens gångstil finns det aspekter du tror är viktigare än andra för att den ska kännas
så som den känns? Aspekter kan vara då till exempel hastighet eller hållning eller hur olika
kroppsdelar rör sig.
A: Just det där snärtandet med huvudet tror jag är en ganska stor grej, och sen att det är något
med tempot som är lite såhär, det ser ut som att han går ganska långsamt men det ser ut som
att han ändå har farten uppe på något vis.

L: Att den är lite studsig då typ eller?
A: Ja, ja, exakt.

L: Varför tycker du, eller tror du att de aspekterna är viktiga?
A: Oj, det var svårt, typ kanske att det är så jag hade gått om jag hade känt likadant.

Video nummer 2
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur den känner sig
liksom?
A: Den var lite svårare. Eh, men lite försiktig, men ändå glad på något vis. Glad och avslappnad
kanske.

L: Varför tycker du det?
A: Vad ska man säga, det är lite, det ser lite bekymmersfri ut, bara promenerar, svepande med
händerna.

L: När du säger bekymmersfri, vad är det som får dig att tänka på det?
A: Det är nog lite hållningen, att den är så rak i ryggen och nästan lutar bak huvudet lite och
något med händerna, just hur händerna rör på sig.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk finns det några aspekter som du tycker är viktigare
för att den ska kännas avslappnad och som du sa, bekymmersfri?
A: Det är väl typ mest, fast det är samtidigt lite med hur fötterna rör sig, att det inte är så hårda
stampningar utan att det är rätt mjuka steg. Men sen är det väl handrörelserna och huvudet.

L: Okej, och huvudet är då att det är lite bakåtlutat?
A: Ja
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L: Varför tror du att det är just dem delarna?
A: Ja, det är nog lite samma som förra videon, det är så jag hade gjort om jag liksom. Tempot
i det.

Video nummer 4
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla eller hur den känner sig
liksom?
A: Jag skulle ju vilja säga att han ser typ arg ut, men han går lite för långsamt, men det är ju
nåt. Jag vet inte om han är bestämd kanske. Ja, jag kör nog på bestämd tror jag.

L: Varför tycker du det?
A: Lite mer framåtlutad, och liksom rak, istället för de innan som varit liksom lite mer svep åt
sidorna. Nu är det ganska rakt framåt. Allt går liksom i samma riktning, fram och tillbaks.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det några aspekter som du tror är viktigare
än andra till att den känns bestämd som du sa då?
A: Det är nog mest det att den är lite mer framåtlutad än innan, man ser nacken, det ser ut
som att den har fart framåt liksom.

L: Varför tycker du det?
A: Kan nog vara att han får mer riktning framåt, så han får ett mål han går mot.

Video nummer 1
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ känsla, hur känner den sig liksom?
A: Om han inte hade haft knutna nävar skulle jag nog sagt bekymmersfri på den här också,
men det är något med att händer är knutna som gör det lite annorlunda. Han kanske är lite
typ, retsam nästan.

L: Retsam, på vilket sätt tänker du då liksom?
A: Typ att han är nöjd över något som han har gjort som har irriterat andra typ. Och såhär inte
bryr sig riktigt.

L: Så personen och karaktärens egna sinnesstämning skulle du ändå säga är liksom...?
A: Då är han fortfarande bekymmersfri med lite attityd.

L: Om man skulle bortse ifrån de knutna nävarna, hur tror du att du skulle uppleva den då?
A: Tror jag hade upplevt den som lite mer snällt bekymmersfri.
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L: Varför tycker du det?
A: Knutna händer känns på något sätt som att det är någon starkare känsla än att man inte
bryr sig.

L: Igen, om man skulle bortse ifrån de knutna nävarna, vad är det som gör att den känns
bekymmersfri då?
A: Typ de lätta steg och huvudskaken tycker jag ser bekymmersfri ut, det har lite studs i det.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra
för att den ska kännas som den känns?
A: Det är huvudrörelsen och något det med att han tar mjuka steg och studsar lite med
fötterna.

L: Varför tror du de delarna är viktiga?
A: Huvudskaken tror jag är viktig för att det liksom är, han hade ju kunnat peka med huvudet
på något eller tittat nedåt och se arg ut, men just hur han tittar på allt möjligt omkring eller så

L: Att han har blicken lite uppåt då?
A: Ja, precis.

L: Och sen så sa du stegen och studsen, va? Varför tror du det är en anledning till att den känns
som den känns?
A: Det är lite som han går så som han känner för liksom, inte springa eller tar direkta kliv mot
något, utan det är lite som att han bara är ute och promenerar.

L: Skulle du säga att det är lite känslo, alltså, att han uttrycker sina känslor genom stegen eller?
A: Ja, ja, absolut.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i de olika videoklippen uttrycker för känsla, mer generellt, om du
fick liksom såhär, gruppera de videoklipp som du tycker passar ihop med varandra?
A: Det var väl det, jag tänkte mest på att den var glad tills huvudet var framåtlutat (video
nummer 4)

L: I video ett två och tre skulle du säga att den var gladare?
A: Då var han glad.
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L: Tyckte du att det fanns likheter till varför den kändes så?
A: Ja, men det var nog det att mycket med huvudet, för så fort den blev framåtlutat så kändes
det mer bestämd eller något sånt.

L: Upplevde du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensam orsak till den känslan
som karaktären hade i videoklippen?
A: Ja, ja, dels det igen då, med huvudet men också studs i stegen att en del grejer blev mer som
en dans, när han drog händerna i sidorna också.

L: Du nämnde studs i stegen, och så sa du att du tyckte det var lite som en dans, varför tyckte
du det var en glad typ av rörelse?
A: Känns som man inte dansar när man är arg, typ så.

L: Då har inte jag mer att säga, har du något mer du vill få sagt?
A: Ja, händer tänkte jag väl på också, att det blev ganska stor skillnad när de var knutna, tyckte
jag var märkbart.

Intervju 8
Video nummer 3
L: Vad tycker du karaktären uttrycker för typ av känsla, eller hur han känner sig?
A: Jag tycker han känner sig såhär ”yeah, go, det är en fin dag”, det är gött

L: Skulle du säga att det är en arg känsla eller en glad känsla eller en ledsen känsla eller...
A: En glad känsla, alternativt... eh nej, en glad känsla

L: Varför tycker du det?
A: För att han har så mycket gung i stegen.

L: Att den studsar mycket upp och ner då typ?
A: Ja, och framförallt såhär, lite dansandes, och det förknippar jag med glädje.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tror är viktigare än andra
för att karaktären ska kännas så? Aspekter kan vara till exempel som du har sagt gung i stegen
eller hur olika kroppsdelar rör på sig.
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A: Om det är några som är viktigare än andra?

L: Ja, som du tycker är viktigare
A: Eh, ja, jag tänker bara en sån sak som att han tittar lite uppåt, enligt mig. Det tycker jag gör
mycket, det känns som att han ser framåt. Men också som sagt gungen i stegen, bara det här
aktiva, tänker jag.

L: Varför tycker du dem delarna är viktiga?
A: För att jag tror att jag rör mycket så när jag är glad.

Video nummer 2
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla, eller hur personen känner sig
liksom?
A: Den här var lite svår, lite mer soft var han... hon, den. Jag får verkligen intrycket av att den
går på ett rullband *skratt*, men det har inget med känslan att göra. Ehm, nej jag vet inte, lite
chill, jag inte riktigt någon känsla som jag får.

L: Varför tycker du det?
A: Nej men jag vet inte, den kändes inte så märkvärdig, utan mer såhär... dock svänger han
mycket med armarna för att gå vanligt. Så ändå lite framåtsträvande... nej typ inte. Jag tror
inte jag hade direkt lagt märke till någon om den gick så.

L: I Karaktärens gångstil, finns aspekter som du tror är viktigare än andra för att den ska
kännas så?
A: Ja, att den bara inte... gör så mycket.

L: Om du skulle sätta en mer generell beskrivning på hur personen känner sig, hur tror du det
skulle det vara då?
A: Rätt så förnöjd, men inte så, rätt så vardaglig, rätt så alldaglig. Inte så extremt åt något håll,
utan mer såhär, livet är bra

L: Skulle du säga att det är en negativ eller en positiv känsla.
A: Jag skulle säga att den är positiv, alternativt lite smygande inför någonting.

L: Varför tror du det? Finns det aspekter som du tror är viktigare för det?
A: Ehm, jag tycker att han inte är så mycket åt något håll, så då är det att han inte är så
entusiastisk eller inte så aktiv påverkar åt ena hållet, men samtidigt påverkar det åt andra

64

hållet, han rör ändå mycket på armarna till exempel, de svänger supermycket. Och det tänker
jag att det gör det inte om man bara är sur och ledsen.

Video nummer 4
L: Vad tycker du karaktären i videon uttrycker för typ av känsla?
A: Bestämd. Ja, och lite modest.

L: Vad menar du med modest?
A: Lite mer down to earth, och också, ja men väldigt bestämd.

L: Varför tycker du det?
A: Den här gången var det också mycket hans ansikte som gjorde det, för den här pekar mycket
rakt fram. Så det känns mer som att ”jag ska hit, det här är mitt mål” och så rör han sig,
samtidigt inte aktivt att ”jag ska hit fort” utan mer såhär ”jag SKA: fram liksom”.

L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tror är viktigare till det?
A: Mm, ansiktet tror jag är jätteviktigt, att man får känslan av att han är på väg mot en och
samma punkt, men också mer bestämdheten i stegen. Det känns som att det är mer kraft i
dem. Det kan också bero på att de är lite mindre än de andra känns det som, och då känns det
som att det är mer [tyngd]

L: Varför är det just dem delarna som är viktigast?
A: För att eh, ja-a, en bra fråga, jag vet inte. * skratt *

Video nummer 1
A: Oj! Han var väldigt eh, lite såhär, tänk dig en vårdag och så kommer det såhär go musik i
bakgrunden och ”åh jag älskar livet” typ. Fast inte så, den första sa jag ju var väldigt positiv,
och det står jag fast vid, den har var mer såhär, njutbar typ, inte det här ”Woho” utan mer
”yes”

L: Vilken typ av känsla skulle du säga att det är? I mer generella drag då
A: Eh... ja.. glad.

L: Varför tycker du det?
A: För det här är också en sån här gungande känsla, en positiv aktivism och så är det, eh.. ja
men jag får verkligen känslan av att han går och lyssnar på musik. Att han verkligen diggar
med i någonting, särskilt med hur han bara gungar med i huvudet och armarna och hela alltet,
det är en takt som följer liksom, väldigt tydligt.
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L: I karaktärens gångstil och kroppsspråk, finns det aspekter som du tycker eller tror är
viktigare till att den känns så?
A: Ja, men, jag har tyckt typ huvudet på alla är så himla viktigt, men ja, och just det här att
han konstant såhär [tittar] lite lite snett uppåt och så väldigt mycket gungande fram och
tillbaka i samband med det andra gör verkligen att man får en väldigt go känsla.

L: Vad är det med huvudet som gör att dem känns glad eller vad man ska säga, förutom att
den gungar då?
A: Ja men, mycket vinkeln tycker jag, alltså vad det är man tittar på, när han tittade, när det
var den bestämda [video nummer 4] var det ju mycket att han tittade rakt framåt, att det
kändes som att den går mot ett mål. Nu är det mer såhär, ja, livet är gött, jag tittar upp och
låter tankarna flyga iväg på alla de tre andra.

Generella frågor:
L: Vad tyckte du karaktären i videoklippen uttryckte för känsla, eller hur den kände sig?
A: Jag tyckte det i det första vi såg, det andra vi såg och det sista vi såg, att det var positivt.

L: Så video ett, två och tre blir det då va?
A: Ja, det borde det vara. Och i den fjärde var det mer, inte nödvändigtvis negativt, men det
var den största skillnaden tyckte jag.

L: Skulle den vara mer neutral då eller, mer bestämd eller?
A: Ja, mer neutral eller, ja men precis, mer bestämd, mer ja, bara, inte lika glad. Inte riktigt
nedstämd heller, men mer åt det hållet.

L: På de tre andra videorna, varför tyckte du att de kändes liknande tror du?
A: Jag tror delvis att det hade med huvudet att göra, jag tror bara att jag snöat in på huvudet
också, men för att de alla var framåtsträvande på något vänster, och gungandes.

L: Att huvudet var gungandes eller hela kroppen var gungandes?
A: Nej, att hela kroppen var gungandes och att huvudet är riktat uppåt.

L: Upplevde du att det fanns en eller flera aspekter som var gemensam orsak...?
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A: Ja, men det var det, huvudet och gungandet. Jag menar, det var lite gungande i den som
var nedstämd med, men det var mer lugnt, mer som att så hade en vanlig människa kunnat gå
utan att det var något större med det.
L: Varför tror du att det var de aspekterna som gjorde att den kändes glad då, eller vad man
ska säga?
A: jag tror att det beror på att dels för att jag vet med mig att jag blir mycket sån när jag är glad
och går, att jag dels verkligen inte har blicket fäst vid någonting som är i närheten utan mer
såhär ”lalala”. Men också att man kan bli så dansandes i stegen.

L: Och det är då, dansandes i stegen, är tecken på...?
A: på glad, på att jag är glad.
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