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Sammanfattning 
 

Arbetet handlar om ålderns betydelse inom animation och om det är en av faktorerna 
till varför effekten "The Uncanny Valley" uppstår. Det praktiska arbetet inkluderar 
skapandet av fyra olika karaktärer, ung kvinna, ung man, äldre kvinna och äldre man. 
Karaktärerna animerades utefter fyra mänskliga referenser i form av en gammal och 
en ung rörelse för respektive kön. Varje karaktär utförde både den gamla och den 
unga rörelsen och det gav sedan grunden till en enkätundersökning med 51 
respondenter där betraktaren fick undersöka de åtta animationerna och svara på 
frågor/påståenden i ett frågeformulär. Resultatet av undersökningen visade att åldern 
är en av flera faktorer till "The Uncanny Valley", men där den utseendemässiga åldern 
har betydelse istället för den rörelsemässiga åldersskillnaden som jag först hade 
föreställt mig.   
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1 1BIntroduktion 
The Uncanny Valley är en teori som säger att återskapandet av den mänskliga 
kroppen på robotar påverkar åskådarens intryck. Ju högre detaljnivå, desto högre tillit. 
Men mellan en avancerad robot och en riktig människa uppstår en dalgång. Denna 
dalgång kallas för The Uncanny Valley och effekten blir omvänd. Åskådaren har svårt 
att avgöra om det är en människa eller en maskin och tar istället avstånd ifrån roboten 
och den upplevs som kuslig/obehaglig. Enligt Mori kan en robot upplevas som 
obehaglig om den är för snarlik en människa men saknar livsgnistan. Effekten bygger 
på människors förmåga att relatera till roboten och för att lättare beskriva effekten så 
jämför Mori med bland annat handproteser. Handproteserna har ofta detaljer som 
ådror, muskler, naglar och fingeravtryck och det får protesen att se extremt verklig ut. 
Men i det ögonblick som människan upptäcker att det är en protes och inte en riktig 
hand så uppstår känslan av att någonting inte stämmer. Vid första anblicken ser 
protesen ut som en riktig hand (ger känslan av förtrogenhet), men vid en 
handskakning blir människan förvånad över avsaknaden av den mjuka vävnaden och 
den kalla temperaturen (protesen upplevs istället som främmande/kuslig). Den 
japanska robotforskaren Masahiro Mori introducerade begreppet i sin artikel "Bukimi 
no Tani" (The Uncanny Valley) år 1970 där begreppet kopplades till robotar 
(MacDorman, Minato, 2005). Men med tiden har begreppet även börjat kopplas mer 
och mer till 3D-grafik och därför blev jag intresserad av ämnet. Teknikens 
framgångar gör att efterliknelsen av människan och tillhörande miljö blir bättre med 
tiden och den tydliga skillnaden mellan vad som är verklighet och vad som är 
datorgenererat blir allt mindre. Det innebär att vi närmar oss den kusliga dalen och att 
vi måste vara uppmärksamma så att den datorgenererade grafiken inte upplevs på fel 
sätt, det vill säga obehaglig. Men för att människan ska kunna veta hur man undviker 
"The Uncanny Valley" så måste vi även ta reda på vad det är som gör att vi hamnar 
där. Därför har jag bestämt mig för att undersöka hur ålder och rörelser i kombination 
kan påverka människans upplevelse av olika 3D-karaktärer. Är det viktigt att rörelsen 
stämmer överens med betraktarens förutfattade mening om hur en viss åldersgrupp rör 
sig? Eller blir upplevelsen av en till utseendet 75-årig man som rör sig som en 25-
åring rent av komisk? Jag ska med hjälp av fyra egna animationer (två kvinnliga och 
två manliga) fördelat på fyra olika karaktärer, två män och två kvinnor i 25 respektive 
75 års ålder, undersöka hur karaktärerna upplevs. Med hjälp av en kvantitativ 
undersökning som innefattar cirka 50 respondenter hoppas jag kunna besvara min 
frågeställning och jämföra det med Moris teori om "The Uncanny Valley".   
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2 2BBakgrund 
Tekniken utvecklas hela tiden med enorma framsteg och i takt med att vi får tillgång 
till kraftfullare maskiner så får vi även tillgång till mer avancerade spel. Målet för 
många spelutvecklare har länge varit att uppnå en realistisk återgivning av 
verkligheten, det vill säga bilder som kan mäta sig med riktiga fotografier. Detta 
gäller även andra industrier som till exempel robotik där man försökt skapa 
verklighetstrogna robotar i såväl utseende som rörelsemönster. Men vägen till ett 
hyperrealistisktFP

1
PF resultat är inte en rak linje. Istället uppstår det en dalgång där 

åskådaren blir osäker och igenkännedomen sjunker. Som tidigare nämnt så är en 
handprotes ett bra exempel för att beskriva hur effekten fungerar. Först upplevs 
protesen som verklig men det övergår snabbt till en osäkerhet i samband med till 
exempel en handskakning. Men osäkerheten kan även uppstå i ett tidigare stadie, 
bland annat på levande statyer. Vid första anblick är de helt stilla och det är svårt att 
avgöra om det är en staty eller en riktig människa. Åskådaren faller djupare ner i "The 
Uncanny Valley" och osäkerheten växer fram, men när den levande statyn rör på sig 
kommer igenkännedomen tillbaka och den levande statyn upplevs som mänsklig och 
trovärdig. Nicholas Royle menar att känslan kan innehålla någonting vackert men 
samtidigt vara skrämmande. Den kusliga känslan kan även liknas med en Déjà vuFP

2
PF 

och groteska upplevelser som dödsfall, att bli levande begraven och att levande döda 
återvänder (Royle, 2003).  

   

 

Figur 1 - The Uncanny Valley  (Mori, 1970) 

 

På vänster sida av Moris kurva (figur 1) finns den industriella roboten. Det vill säga 
en robot med armar och leder som är programmerad för att utföra ett specifikt jobb. 

                                                 

P

1
P Se bilaga "Definitioner" - Hyperrealism 

P

2
P Se bilaga "Definitioner" - Déjà vu 
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På höger sida är en levande människa, men det är allting däremellan som är intressant. 
En humanoid robot som på ett eller annat sätt efterliknar människan börjar på mitten 
av kurvan och genom att till exempel kombinera utseende med rörelse så hamnar den 
längre och längre upp på den första bergstoppen. Men mellan den första och den 
andra bergstoppen uppstår "The Uncanny Valley". I dalgången finns zombiesFP

3
PF och 

handproteser som båda efterliknar människan i hög utsträckning, men där livsgnistan 
saknas och därmed upplevs det som kusligt. Halvvägs upp för den andra bergstoppen 
finns den japanska marionettdockan "Bunraku" som till utseendet påminner om en 
människa. Med hjälp av rörelser i kombination med buktal upplevs dockan som 
verklighetstrogen och åskådaren kan relatera till den. 

 

Bild 1 - Bunraku  (Northfield public schools, 2008) 

 

Figuren visar även hur effekten av "The Uncanny Valley" går att applicera på 
stillastående föremål. På den första bergstoppen finns uppstoppade djur. De ser 
extremt verkliga ut men utan rörelse blir det svårare att relatera till djuret, istället 
uppfattas det som en form av staty. I botten av dalgången finns lik och precis som 
med zombies och handproteser är igenkännedomen hög, men livsgnistan saknas.  

 

 

 

                                                 

P

3
P Se biliaga "Definitioner" - Zombie 

 4 



2.1 10BHumanoida robotar 

Det finns olika typer av humanoida robotar med olika förmågor. Några ser precis ut 
som en människa, några pratar som en människa och några rör sig precis som en 
människa. Men något som alla humanoida robotar har gemensamt är att de på ett eller 
annat sätt försöker efterlikna människan till den grad att man inte vet om det är en 
människa eller en maskin. "ASIMO" är Hondas försök till att skapa en avancerad 
humanoid robot som på ytan ser ut som en astronaut men som rör sig väldigt likt en 
människa.  

 

Bild 2 - ASIMO Robot  (Honda, 2005) 

 

Actroid 3 är en annan humanoid robot som utvecklats av Osaka universitet i Japan. 
Deras robot är väldigt lik en människa till utseendet och med hjälp av bland annat 
kläder, peruk och smink blir resultatet väldigt övertygande.  
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Bild 3 - Actroid DER3  (Kokoro, 2005) 

2.2 11BDatorgenererad grafik 

Den datorgenererade grafiken har länge använts som ett komplement till filmer 
(specialeffekter, karaktärer, miljöer osv.) och även till stillbilder med ett 
fotorealistiskt resultat. Men eftersom spel är dynamiska och bearbetas under tiden 
man spelar så har tekniken inte varit kraftfull nog att kunna göra alla krävande 
beräkningar i tillräckligt högt tempo. Men spelet "Heavy Rain" är ett bra exempel på 
hur hyperrealism kan se ut inom spel både vad gäller rörelser och utseende.  

 
Bild 4 - Heavy Rain  (Quantic dream, 2010) 
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2.3 12BStereotyper 

"The Uncanny Valley" är en effekt som påverkas av flera faktorer, bland annat 
utseende (MacDorman, Minato, 2005). Utseende i det här sammanhanget betyder dels 
att roboten/karaktären ser så verklighetstrogen ut som möjligt i såväl utseende som 
rörelse, men också vilka stereotypiska drag som används (till exempel kön, 
kroppsbyggnad, ålder och hudfärg). Många av dagens spelutvecklare väljer att 
använda sig av vithyade karaktärer som huvudpersoner i sina spel (Williams, Martins, 
Consalvo, Ivory, 2009), vad som kan ligga till grund för de besluten är ingenting som 
jag kommer att fördjupa mig inom. Men däremot så tror jag att effekten av "The 
Uncanny Valley" kan bli olika tydlig beroende på vilka stereotypiska drag som en 
karaktär har och att det skulle kunna vara en av flera anledningar till spelutvecklarnas 
beslut. Jag kommer därför att testa effekten av "The Uncanny Valley" för att se om 
effekten blir olika tydlig beroende på karaktärens utseende. Dels genom att jämföra 
manligt/kvinnligt men även ålder. Jag har valt att fokusera på två åldersgrupper (25 
och 75) för att göra skillnaderna tydliga och samtidigt hålla arbetet på en nivå som är 
genomförbar. Fyra olika karaktärer (två män och två kvinnor) kommer att skapas, en 
av varje kön är cirka 25 år och en av varje kön är cirka 75 år. Varje karaktär kommer 
att animeras och utföra samma rörelse, men kvinnorna kommer att animeras efter två 
kvinnliga referenser (ung och gammal) och ha samma animationsdata medan männen 
kommer att animeras efter två manliga referenser (ung och gammal) och använda sig 
av samma animationsdata. Eftersom karaktärerna av samma kön animeras utefter 
samma referens så uppstår ingen utseendemässig åldersskillnad i hur rörelsen 
genomförs. Det är ett medvetet val eftersom jag vill undersöka den rörelsemässiga 
ålderns betydelse inom animation. Är det så att den utseendemässigt äldre mannen 
upplevs som mer obehaglig eftersom rörelsemönstret följer en ung man, eller upplevs 
det möjligen som komiskt? För att kunna besvara den frågan kommer upplevelsen av 
karaktärerna att jämföras både enskilt och med varandra.   

 

Figur 2 - Stereotyper  (Martin Johansson, 2010) 
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3 3BProblemformulering 
Upplevs effekten av "The Uncanny Valley" olika tydligt beroende på 3D-karaktärens 
utseende/ålder? Är effekten av The Uncanny Valley olika tydlig beroende på 
karaktärernas rörelsemönster i förhållande till utseendet? 

3.1 13BGenomförande 

I artikeln "When fantasy is just too close for comfort" skriver John Mangan att tricket 
för att undvika The Uncanny Valley är att skapa karaktärer så abstrakta som möjligt, 
alternativt ha en annan storlek eller färg/textur (Mangan, 2007). Min idé är att skapa 
en så människolik karaktär som möjligt (dvs. raka motsatsen till Mangans hypotes om 
hur man undviker att hamna i The Uncanny Valley) och skapa egna animationer som 
efterliknar det mänskliga rörelsemönstret. Animationerna kommer att efterlikna en 
vardaglig rörelse (plocka upp ett föremål ifrån golvet), eftersom rörelserna ska vara 
enkla att relatera till. Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning eftersom  
undersökningen ska föra fram betraktarnas upplevelser i en sammanställning ifrån 
flera respondenter och därmed kunna kvantifieras och hålla en hög reliabilitetsnivå, 
men samtidigt vara möjlig att replikera. En kvalitativ undersökning skulle innebära 
färre respondenter och att fokus läggs på enskilda åsikter. Det skulle påverka den 
externa validiteten eftersom undersökningen skulle bli svår att återskapa med ett 
liknande resultat. (Bryman, 2002). Betraktaren svarar på frågor utifrån ett 
frågeformulär och med hjälp av en graderingsskala ange hur karaktärerna uppfattas. 
Innan den riktiga undersökningen genomförs så kommer jag att testa frågeformuläret 
på personer som stämmer överens med målgruppen för att se om frågorna kan 
misstolkas eller om någonting behöver omformuleras/förtydligas. I undersökningen 
presenteras de fyra karaktärerna i två versioner, det som skiljer versionerna åt är att 
karaktären följer ett gammalt och ett ungt rörelsemönster. Karaktärerna presenteras i 
slumpmässig ordning för testpersonerna för att minska risken att resultatet påverkas 
på grund av presentationsordningen. Undersökningen sammanställs därefter till fyra 
stapeldiagram, ett för respektive fråga innehållandes alla animationer, och även fyra 
cirkeldiagram per fråga för varje enskild karaktär. Därefter räknas respondenternas 
medel- och typvärde ut på varje fråga/påstående (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006). 
Slutligen analyseras diagrammen och svaren sammanställs med hjälp av teorin till en 
slutsats.  

3.2 14BMetodbeskrivning 

Med hjälp av inspelat videomaterial skapas fyra animationer (manlig/kvinnlig, 
gammal/ung) som efterliknar en vardaglig rörelse och som följer det mänskliga 
rörelsemönstret. Genom att använda egeninspelat videomaterial som referens, istället 
för andra tekniker som till exempel motion captureFP

4
PF, ger det mig mer kontroll över 

skapandet och risken för att misslyckas minskar. Motion capture sparar automatiskt 
varje rörelse i 24 bilder per sekund och om någonting skulle gå fel så finns det inte 
mycket som jag själv kan ändra på i efterhand, utan det enda alternativet är att göra en 
ny inspelning ifrån grunden. Men genom att jag använder mig av inspelat 
videomaterial så gör jag animationen manuellt och om någonting blir fel så blir det 
enklare att ändra på, eftersom jag själv kan styra över hur ofta rörelserna ska sparas. 
De manliga animationerna skapas utefter filmmaterial på en gammal och en ung 

                                                 

P

4
P Se bilaga "Definitioner" - Motion capture 
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manlig referens och de kvinnliga utefter en gammal och en ung kvinnlig referens. 
Genom att filma samma rörelse i två vinklar (framifrån och ifrån sidan) kan jag lägga 
in filmmaterialet i datorn och animera utefter det. Animationerna ligger till grund för 
den kvantitativa undersökning som genomfördes med hjälp av en enkät. 
Undersökningen bygger på att visa flera karaktärer med både gammalt och ungt 
rörelsemönster och be testpersonerna ange sina känslomässiga intryck på en 
graderingsskala. Enkäten testades först på fem testpersoner inom målgruppen, syftet 
var att se om frågorna kunde misstolkas eller om någonting behövde förtydligas. 
Testpersonerna visade sig vara osäkra på hur enkäten skulle besvaras. Det vill säga en 
sida i taget efter att varje animation visats. Därför förtydligades instruktionerna med 
en djupare och noggrannare beskrivning inför den riktiga versionen av enkäten.  

3.2.1 25BMålgrupp 

Undersökningen genomfördes på 51 testpersoner, både män och kvinnor i olika 
åldrar. För att få tag på lämpliga testpersoner så använde jag mig av personer via min 
bekantskapskrets.  

3.2.2 26BFrågeformulär 

Frågeformuläret är uppdelat i fyra delar, skillnaden mellan delarna är 
presentationsordningen av karaktärerna. Presentationsordningen har tagits fram med 
hjälp av verktyget "Research randomizer" som är en slumpgenerator. Alla delar har 
exakt samma upplägg/frågor, men jag har valt att dela upp det i fyra slumpmässigt 
utvalda presentationsordningar eftersom jag vill undersöka skillnaden i hur olika 
karaktärer upplevs utan att det finns ett förutbestämt mönster som kan påverka 
resultatet. För att göra undersökningen så enkel och smidig som möjligt för 
respondenterna har jag valt att ställa ledande påståenden/frågor där respondenten med 
hjälp av en graderingsskala anger ett värde mellan 1-4 hur väl de håller med 
respektive inte håller med. Ett exempel på en fråga som ställs är "Upplevs karaktären 
som kuslig/obehaglig?" där "4" betyder att respondenten inte håller med och "1" 
överensstämmer väl med respondentens upplevelse. Att respondenten endast får fyra 
val beror på tidigare erfarenhet och att jag vill undvika svar som inte tillför någonting 
i undersökningen, ett eventuellt femte alternativ (lagom, varken eller) hade gett 
respondenten möjligheten att inte behöva ta ställning. Eftersom undersökningen är 
kvantitativ kommer jag personligen att analysera och jämföra skillnaderna utifrån 
respondenternas svar. Men en kvalitativ undersökning hade låtit varje enskild 
respondent jämföra och beskriva de skillnader som jag efterfrågar på egen hand. Den 
uppgiften kan missuppfattas vilket i sin tur skulle leda till att min undersökning 
fallerar.   

3.3 15BAvgränsning 

Jag kommer inte att utreda, diskutera eller analysera någonting kring sanningshalten i 
"The Uncanny Valley", utan jag gör antagandet att Moris kurva stämmer och utgår 
ifrån detta. Jag har valt att begränsa arbetet till två åldersgrupper (25 och 75) för att 
arbetet ska kunna hållas på en tidsmässigt genomförbar nivå.  Jag kommer inte att ta 
någon hänsyn till intilliggande miljöer kring karaktären, trots att detta är något som 
enligt min uppfattning kan ha en stor inverkan på betraktarens upplevelse.  
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4 4BGenomförande 
Undersökningen går ut på att jämföra karaktärer med varandra för att se om åldern har 
betydelse inom animation. Förväntar sig åskådaren att en karaktär rör sig på ett visst 
sätt beroende på hur gammal karaktären ser ut att vara? Är det viktigt att den som 
agerar referens till animationerna (till exempel med hjälp av videofilm eller motion 
capture) är lika gammal som karaktären, eller kan en äldre man vara referens till en 
karaktär som ska vara ett barn utan att det upplevs som otäckt? För att kunna besvara 
den här typen av frågor har jag valt att göra egna animationer där fokus ligger på att 
jämföra fyra karaktärer med olika kön och ålder. Animationerna skapas utefter 
mänskliga referenser, en man/kvinna i cirka 25 års ålder och en man/kvinna i cirka 75 
års ålder. Karaktärerna av samma kön är identiska i sina rörelsemönster eftersom de 
delar samma animationsdata för både ung och gammal rörelse, och det enda som 
skiljer dem åt är den utseendemässiga åldern. För att kunna skapa animationerna 
krävs olika förberedelser som lägger grunden för hur resultatet av slutprodukten blir. 
Karaktärerna måste bland annat knytas till ett skelett för att bestämma hur/när en del 
av kroppen ska röra sig. Eftersom förberedelserna är så viktiga och att jag till viss del 
saknar kunskap/erfarenhet har jag valt att ta hjälp av olika program som hjälper mig 
längs vägen. På så sätt kan jag snabbare få reda på om någonting inte fungerar och 
rätta till det utan att flera timmar av testning går till spillo. För att skapa geometrin 
(huden på karaktärerna) använder jag ett program som heter "MakeHuman", ett 
gratisprogram som med hjälp av reglage kan skapa karaktärer utifrån användarens 
önskemål. Programmet använder små segment för att ge fler valmöjligheter, men 
karaktärer som ska animeras kräver att geometrin är i sin helhet och inte uppdelad. 
För att automatisera den processen har jag använt programmet "MeshLab" som 
sammanfogar närliggande kanter med varandra och på så sätt skapar en hel 
geometrisk form som går att koppla till ett skelett. Att skapa skelett är en tidskrävande 
process med mycket detaljer/funktioner som kan vara lätta att missa. Därför använder 
jag mig av programmet "FinalRig" som skapar böjbara leder, kontroller och viktiga 
kopplingar till mänskliga karaktärer i ett komplett riggsystem.  Programmen som 
används är en förutsättning för att jag ska kunna skapa animationerna på egen hand, 
utan dem hade det blivit för komplicerat/omfattande.  

4.1 16BDet producerade systemet 

För att kunna börja animera krävs fyra viktiga förberedande steg.  

 Det första steget är att skapa själva geometrin. Den processen valde jag att 
automatisera eftersom karaktärsmodellering är både tidskrävande och svårt att göra på 
egen hand. Därför valdes programmet "MakeHuman". Det är ett gratisprogram med 
öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan komma åt tekniken bakom och 
göra ändringar. Programmet hjälper användare att snabbt skapa verklighetstrogna 
mänskliga karaktärer och med hjälp av reglage kan resultatet skräddarsys efter eget 
tycke. Man kan bland annat välja kön, längd, etniskt urpsrung, muskelmassa och 
kroppsbyggnad.  
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Bild 5 - MakeHuman  (MHteam, 2010) 

 

Karaktärerna i "MakeHuman" är uppbyggda av små segment som tillsammans bildar 
en helhet. Genom att använda genomskinlighet blir övergångarna mjuka och inga 
skarvar syns. Det är en bra metod som fungerar i kombination med annan 3D-
mjukvara som också är baserad på öppen källkod, till exempel "Blender". Men 
"Maya" som jag använder fungerar inte på samma sätt och en del modifikationer 
krävs.  

 Det andra steget handlar därför om att huden på varje karaktär måste 
sammanfogas till en geometrisk form istället för små segment. Annars kommer 
omformationen av huden som uppstår i samband med rörelse att förstöra den mjuka 
övergången och istället framhäva tydliga kanter när delarna går igenom varandra. 
Sammanfogningen går att göra manuellt men det är en tidskrävande process och 
istället har jag valt att använda "MeshLab" som är ett annat gratisprogram med öppen 
källkod. Programmet har många olika användningsområden som ska underlätta för 
användaren och bland annat finns en funktion som syr ihop närliggande kanter med 
varandra. Den funktionen har besparat mig många timmars arbete och det har 
inneburit att jag kunnat börja med animationerna tidigare än planerat.  

 Det tredje steget är riggning och det innebär att man skapar ett skelett med 
böjbara leder. Geometrin kopplas till lederna i skelettet och genom att till exempel 
rotera knäleden så följer benet efter genom att det böjer sig. För att underlätta arbetet 
för den som animerar så kopplas varje led till olika reglage/kontroller. De är placerade 
runt om karaktären till skillnad mot lederna som är placerade inuti och kan vara svåra 
att nå. Riggningsprocessen är väldigt viktig och den lägger grunden för en lyckad 
animation. En felaktig rigg kan bland annat resultera i att karaktären böjer lederna på 
fel ställen i förhållande till geometrin, till exempel att armbågen sitter för nära axeln. 
Därför har jag valt att använda programmet "FinalRig" som gör en del av arbetet åt 
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mig. Det är ett avancerat gratisprogram som skapar skelett med tillhörande kontroller 
till ett par olika typer av karaktärer, men med fokus på människor. Jag använde 
programmet för att skapa två olika riggar, en för varje kön. Men karaktärerna måste 
röra sig exakt likadant eftersom undersökningen bygger på ålderskillnad i förhållande 
till rörelse. För att det ska vara möjligt så måste den ursprungliga riggen kopplas till 
kopior. Den delen av arbetet går inte att automatisera, istället har jag byggt egna 
skelett med den automatiserade riggen som referens. För att få mina egna skelett att 
röra sig som den automatiserade riggen används constraints (kopplingar) som överför 
informationen ifrån en led till motsvarande led i ett annat skelett. Det innebär att när 
jag till exempel rör på fingrarna eller böjer armen på riggen så kommer karaktärerna 
att göra likadant.  

 

 

Bild 6 - Riggningsprocessen, Maya 2010  (Autodesk, 2009) 

Bild 5 visar den automatiserade riggen i mitten och mina två manliga karaktärer på 
varsin sida. Vid det här laget följer geometrin inte efter skelettets rörelser eftersom det 
saknas ett sista steg.  

 Det fjärde steget kallas för skinning. Det är animatörens chans att bestämma 
hur en karaktär ska omformas i samband med rörelse. Detta steg görs manuellt och 
kräver extra noggrannhet eftersom eventuella fel visar sig i animationen.  Processen 
innebär att man kopplar geometrin till ett skelett och genom viktfördelning bestämmer 
vilken del av kroppen som skall påverkas av vilken led. Till exempel ska en rotation i 
knäet inte påverka geometrin uppe vid öronen, men den ska heller inte påverka för 
stora delar av smalbenet/låret eftersom vecket inte blir koncentrerat kring knäet utan 
sträcker sig över en större yta. Viktfördelningen sker med hjälp av inbyggda verktyg i 
"Maya" där man markerar en led och målar på karaktären för att bestämma vilken del 
av kroppen som skall påverkas. Karaktären delas upp i vitt och svart, där vitt är stor 
påverkan och svart är ingen påverkan, detta för att användaren ska få en tydlig 
överblick. För att skapa mjukare övergångar används en gråskala, det gör att flera 
leder kan påverka samma delar av kroppen och på så sätt jämna ut viktfördelningen. 
Övergångarna är en viktig del i skinningprocessen för att karaktären ska få både hårda 
och mjuka formändringar fördelat på olika delar av kroppen. Till exempel är 
formändringen omkring knä/armbåge hårdare än till exempel ryggen eftersom ryggen 
täcker en större yta.   
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Bild 7 - Skinning/viktfördelning, Maya 2010  (Autodesk, 2009) 

Bild 6 visar hur det ena låret påverkas av lårbenet och en gråskala används mellan 
buk/lår och lår/knä för att skapa en mjuk övergång till närliggande ben och leder.    

 

 Animationerna skapas med hjälp av referensmaterial. Det finns olika typer av 
referensmaterial som är bra på olika sätt. Det absolut bästa alternativet är motion 
capture motion människans rörelser med hjälp av sensorer och kameror. Men det ger 
skaparen lite kontroll eftersom materialet spelas in med 24 bilder per sekund. Istället 
har jag valt att använda en alternativ metod, som inte ger samma övertygande resultat, 
men som är tillräckligt tydligt för att kunna användas till mitt val av undersökning. 
Det handlar om inspelat videomaterial där jag med hjälp av två videokameror har 
spelat in en människa ifrån två vinklar (framifrån och ifrån sidan). Därmed skapas 
animationerna manuellt och jag kan styra över förloppet och ändra när det behövs. 
Genom att använda två vinklar får jag bland annat med gånghastighet, armrörelser, 
höftrörelser och så vidare. Jag valde att synkronisera videoklippen för att det ska bli 
lättare att följa referensmaterialet inne i "Maya". För att utföra det arbetet använde jag 
filmredigeringsprogrammet "Sony Vegas". Videoklippen placeras intill varandra och 
rörelserna jämförs med hjälp av hållpunkter. I mina videoklipp används tillfället då 
personen i klippet plockar upp objektet ifrån golvet. Den hållpunkten är synlig i båda 
kameravinklarna och händelsen är kortvarig vilket gör det enklare att synkronisera. 
Efter att materialet har synkroniserats måste det sparas ut i stillbilder. Det gör man 
eftersom "Maya" inte läser in videoklipp utan istället används bildsekvenser där varje 
bild motsvarar en bildruta. Bildsekvenserna laddas in i "Maya" och appliceras på 
väggar runt om karaktären. När man sedan drar i tidslinjen byter väggen bild till nästa 
i sekvensen och på så sätt kan man följa referensmaterialet och animera utefter det.     
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Bild 8 - Animation efter referens 1, Maya 2010  (Autodesk, 2009) 

Vid skapandet av animationerna har jag valt att animera med hjälp av en "dummy 
rigg" (bild 7), det vill säga ett skelett med enkla geometriska former. Genom att dölja 
karaktärer och annan onödig geometri får "Maya" mindre information att beräkna och 
blir därmed snabbare och lättare att arbeta med. Men karaktärerna plockas fram med 
jämna mellanrum för kontrollera att allting fungerar ordentligt. Dummy riggen 
inkluderar olika kontroller som är placerade på utsidan av karaktären och används för 
att styra lederna på insidan. Lederna styr i sin tur karaktären och genom att placera ut 
nyckelpositioner på olika platser i tidslinjen skapas rörelser. Nyckelpositionerna i 
mina animationer är placerade på ett sådant sätt att det följer referensmaterialet, från 
början till slut. Men när nyckelpositionerna är ordentligt utplacerade behöver man gå 
in och finjustera animationen. Det handlar om att spela upp animationen upprepade 
gånger och lägga in detaljer samt leta efter småfel (till exempel hack) och hela tiden 
göra små ändringar tills man uppnår önskat resultat.   

 

Bild 9 - Animation efter referens 2, Maya 2010  (Autodesk, 2009) 

Karaktärerna följer referensmaterialets nyckelposition både framifrån och ifrån sidan. 
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4.2 17BGenomförda mätningar 

Enkätundersökningen delades upp i fyra likadana delar med samma innehåll, den enda 
skillnaden är presentationsordningen för animationerna. Varje karaktär genomför två 
olika animationer (gammal/ung) men för att presentationsordningen inte ska påverka 
resultatet av undersökningen valde jag att slumpa ordningen med hjälp av "Research 
Randomizer" som är en slumpgenerator på internet. De åtta animationerna klipptes 
därefter ihop till fyra videoklipp utefter den slumpade ordningen. Ett 
kodningsschemaFP

5
PF skrevs parallellt för att jag lättare skulle kunna se i vilken ordning 

som animationerna är placerade i respektive klipp, utan att behöva spela upp klippen 
varje gång. Därefter publicerades varje video på internet med hjälp av videoverktyget 
"Youtube". Jag ville göra videoklippen lätttillgängliga för varje respondent utan att 
behöva skicka tunga filer som respondenten måste spara lokalt på sin dator. Med hjälp 
av "Youtube" kunde jag snabbt ladda upp videoklippen och länka vidare ifrån 
enkäten. FrågeformuläretFP

6
PF i enkätundersökningen skapades också utefter den 

slumpade ordningen och delades upp i fyra delar, det vill säga en del för varje 
videoklipp. De fyra frågeformulären publicerades därefter på internet med hjälp av 
"Google documents" som bland annat har stöd för enkätundersökningar. Det var ett 
smidigt sätt för mig att få ut enkäten till respondenterna och garantera total 
anonymitet. Alternativet hade varit att skicka ut ett dokument till varje respondent och 
därefter be om att få det skickat tillbaka till mig, den metoden är omständig och 
respondenten blir inte helt anonym eftersom jag ser vem som skickat dokumentet och 
måste öppna det för att kunna analysera datan. Men med hjälp av "Google 
documents" kunde respondenten besvara enkäten direkt i webbläsaren och när alla 
frågor/påståenden besvarats så skickas resultatet vidare till mig, där den enda 
informationen jag kan se om respondenten är tidsangivelsen då resultatet skickades 
samt angivet kön/ålder. Efter att videoklippen publicerats på "Youtube" och enkäten 
publicerats på "Google documents" började jag fråga efter personer som ville delta i 
min undersökning och besvara frågorna/påståendena. Med hjälp av min 
bekantskapskrets frågade jag personer som de i sin tur känner, det vill säga personer 
som jag inte känner personligen. Jag valde också att inte berätta för mycket om vad 
undersökningen handlar om, för att få så neutrala och ärliga svar som möjligt. 
Respondenterna fick i stort sett bara veta att det handlar om rörelsemönster inom 3D-
grafik (animation), men ingenting om att åldern är det undersökningen fokuserar på. 
För att fortsätta undvika någon typ av förutbestämd ordning valde jag att slumpa 
utdelningen till respondenterna. Det innebär att jag använde "Research randomizer" 
på de fyra versionerna (A, B, C och D) och slumpade fram 100 nummer. När 
respondenterna visade intresse av att delta följde jag listan med alla nummer och 
skickade ut den version av enkäten som slumpgeneratorn valt ut åt mig. Till exempel 
att respondent 1,4 och 5 blev tilldelade version A, respondent 2,3,9 och 13 blev 
tilldelade version C och så vidare. Målet var att samla in resultat ifrån totalt 50 
respondenter (män och kvinnor i alla åldrar) och nästan alla slumpade nummer 
delades ut. Enkäten bestod av frågor/påståenden som respondenten måste besvara för 
att gå vidare, därmed kom det bara in slutförda enkätsvar. Bortfallet blev istället i 
samband med insamlingen eftersom endast 51 resultat kom in av de 80-90 enkäter 
som skickades ut. Totalt skickade 17 kvinnor och 34 män i olika åldrar in sina svar, 
men det visade sig tyvärr vara svårt att hitta personer över 66 år som ville/kunde delta.  

                                                 

P

5
P Se bilaga "Videosekvenser - kodningsschema" 

P

6
P Se bilaga "Frågeformulär" 
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Kön

17

34

Kvinnor

Män

Ålder

18%

47%

27%

8%

0%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

På sidorna 16-26 följer en sammanställning i form av olika diagram. Inledningsvis ett 
antal stapeldiagram baserade på medelvärdet av vad respondenterna svarade på 
respektive fråga, följt av en fördjupning med hjälp av cirkeldiagram. Namngivningen 
på animationerna i stapeldiagrammen är förkortade till fyra bokstäver. Första 
bokstaven anger utseendemässig ålder (ung/gammal), andra bokstaven anger kön 
(man/kvinna), tredje och fjärde bokstaven anger rörelsemässig ålder (ungt-/äldre 
rörelsemönster). 

 
1. Ung man med ungt rörelsemönster (UMUR) 
2. Ung man med äldre rörelsemönster (UMAR) 
3. Ung kvinna med ungt rörelsemönster (UKUR 
4. Ung kvinna med äldre rörelsemönster (UKAR) 
5. Gammal man med ungt rörelsemönster (GMUR) 
6. Gammal man med äldre rörelsemönster (GMAR) 
7. Gammal kvinna med ungt rörelsemönster (GKUR) 
8. Gammal kvinna med äldre rörelsemönster (GKAR) 

 

Fråga 1: Karaktären upplevs som verklighetstrogen: 

2,41 2,33
2,09 1,96

2,33
2,13

2,37

1,9

UMUR UMAR UKUR UKAR GMUR GMAR GKUR GKAR

Medelvärde

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Ovanstående diagram visar att respondenterna uppfattar karaktärerna som delvis 
verklighetstrogna. Extra tydligt blir det när medelvärdet avrundas till närmaste heltal. 
Det går även att läsa ut att varje karaktär upplevs som mer verklighetstrogen när de 
följer det äldre rörelsemönstret i jämförelse med det unga rörelsemönstret. Den 
aningen lugnare och mjukare rörelsen skulle kunna vara en av flera anledningar till 
varför det är så. 
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Fråga 2: Karaktären upplevs som kuslig/obehaglig 

2,41 2,33
2,09 1,96

2,33
2,13

2,37

1,9

UMUR UMAR UKUR UKAR GMUR GMAR GKUR GKAR

Medelvärde

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Påståendet att karaktären upplevs som kuslig/obehaglig visade sig delvis stämma 
överens med respondenternas uppfattning. Det äldre rörelsemönstret på varje karaktär 
upplevs som mer kusligt/obehagligt än det unga rörelsemönstret. Det kan bero på att 
det äldre rörelsemönstret även upplevs som mer verklighetstroget och att rörelsen inte 
anses vara lika överdriven som det unga rörelsemönstret.   

 

Fråga 3: Karaktären upplevs som komisk 

3,05

2,88

3,01

3,19

2,88

3,25

3,15

3,31

UMUR UMAR UKUR UKAR GMUR GMAR GKUR GKAR

Medelvärde

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Karaktärerna uppfattades inte som komiska enligt respondenterna. Men diagrammet 
ovan visar att när karaktärerna följer det äldre rörelsemönstret (med undantag av den 
unga mannen) är upplevelsen inte lika komisk som när samma karaktär följer det unga 
rörelsemönstret. Varför upplevelsen av den unga mannen är omvänd mot de andra tre 
karaktärerna kan bero på att det äldre rörelsemönstret har mer rörelser i till exempel 
armar och ben medan det unga rörelsemönstret är mjukare och inte lika överdrivet. 
Den äldre manliga karaktären utför exakt samma rörelser som den unga, men 
diagrammet visar att det istället är det yngre rörelsemönstret som upplevs som mer 
komiskt än det äldre. Det kan bero på hur karaktären böjer sig när föremålet plockas 
upp (sträcker armar, snarare än att böja knäna) vilket kan ge intryck av att det är en 
äldre person som rör sig.     
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Fråga 4: Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

2,27 2,23
1,96 1,98

3,88 3,84
3,52 3,54

UMUR UMAR UKUR UKAR GMUR GMAR GKUR GKAR

Medelvärde

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 

 

Respondenternas uppfattning av de yngre karaktärerna visade sig stämma väldigt bra 
överens med den ålder som de är tänkta att efterlikna (25 år). Respondenternas 
uppfattning av de äldre karaktärerna stämde däremot inte överens med den tänkta 
åldern (75 år). Istället upplevdes karaktärerna som cirka 45 år. Rörelsemönstret hos de 
fyra karaktärerna visade sig ha extremt liten påverkan och istället verkar åldern ha 
bedömts efter utseende.    

 

På sidorna 19-26 följer en detaljerad sammanställning av respondenternas svar, detta 
för att tydliggöra svarsfördelningen. Sammanställningen illustreras med hjälp av fyra 
cirkeldiagram per karaktär, ett för varje fråga. Typvärdet (det mest förekommande 
svaret) är redovisat under samtliga diagram och är uträknat med hjälp av de 51 
enkätsvaren som skickades in. Denna sammanställning analyseras och diskuteras i 
nästkommande kapitel. 
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Karaktär 1: Ung man med ungt rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2

8%

29%

10%

53%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

Typ 4

6%

25%

27%

42% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

  

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

4%

27%

27%

42%
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 2
4%

27%

2%
0%

67%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 2: Ung man med äldre rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2

8%59%

25%

8%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 3

2%

29%

38%

31%
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 3

8%

27%

34%

31%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

   

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 2

4%
69%

27%

0%0%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 3: Ung kvinna med ungt rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2 20%

56%

18%

6%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4 

0%

18%25%

57% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

  

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

8%

20%

35%

37%
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

   

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 2

8%

88%

4%
0%0%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 4: Ung kvinna med äldre rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2 25%

57% 14%

4%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4

6%

8%
22%

64% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

6%

20%

24%

50% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

  

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 2
14%

74%
12%

0%0%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 5: Gammal man med ungt rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2
12%51%

29%

8%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4

6%

16%

35%

43% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 2,4

6%

37%

20%

37%
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 4

0%

2%

27%

51%
20%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 6: Gammal man med äldre rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2 20%

51%

25%

4%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4

2%

24%

29%

45% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

4%

20%

52%

24%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

  

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 4

0%

6%

25%

47% 22%
-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 7: Gammal kvinna med ungt rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2
10%53%

27%

10%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4

14%

20%

27%

39%
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

6%

20%

27%

47% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

  

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 4

0%

16%
31%

37%

16%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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Karaktär 8: Gammal kvinna med äldre rörelsemönster 

 

Karaktären upplevs som verklighetstrogen Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig 

Typ 2 29%

53%
16%

2%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd Typ 4

2%

22%

29%

47% Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

 

Karaktären upplevs som komisk 

Typ 4

2%

22%

56%

20%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

 

  

1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = tar delvis avstånd, 4 = tar helt avstånd 

 

Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

Typ 4

0%

12%

35%

39%

14%

-20 år

21-35 år

36-50 år

51-65 år

66+ år

 

 

1 = -20, 2 = 21-35, 3 = 36-50, 4 = 51-65, 5 = 65+ 
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4.3 18BAnalys av mätningar 

Procentenheterna i cirkeldiagrammen på sidorna 19-26 jämfördes med varandra vid 
analyseringen av mätningarna. I diagrammen går det till exempel att läsa ut vilken 
karaktär som upplevs som mest verklighetstrogen, obehaglig och/eller komisk. Men 
det går även att jämföra frågorna/påståendena dels rörelsemönster emellan men även 
karaktärer emellan.  

4.3.1 27BJämförelse av rörelsemönster: 

Majoriteten av respondenterna anser att de fyra karaktärerna upplevs som 
verklighetstrogna, men majoriteten ansåg inte att någon karaktär är varken 
kuslig/obehaglig eller komisk, oavsett om karaktären följer det unga eller det gamla 
rörelsemönstret. Gemensamt för de två manliga karaktärerna är att det äldre 
rörelsemönstret ansågs vara mer kusligt/obehagligt än det yngre. Men det unga 
rörelsemönstret ansågs vara mer komiskt på den äldre karaktären och det äldre ansågs 
vara mer komiskt på den yngre karaktären. Det äldre kvinnliga rörelsemönstret ansågs 
vara kusligt/obehagligt medan det unga rörelsemönstret ansågs vara komiskt på både 
den unga och den äldre karaktären.  

4.3.2 28BJämförelse av karaktärer: 

Respondenterna var till största delen överens om karaktärernas ålder och man kan 
tydligt se i diagrammen att procentenheterna inte skiljer sig speciellt mycket mellan 
ungt och gammalt rörelsemönster på respektive karaktär.  Däremot stämmer åldern på 
de yngre karaktärerna bättre överens med den ålder jag försökt efterlikna, det vill säga 
25 år jämfört med de äldre karaktärerna som ska efterlikna 75 år. Cirka 70% av 
respondenterna upplever att de yngre karaktärerna är mellan 21-35 år medan endast 
cirka 20% av respondenterna upplever att de äldre karaktärerna är över 66 år. När 
resultatet jämförs karaktärer emellan upplevs den äldre manliga karaktären som mer 
verklighetstrogen än den yngre, oavsett rörelsemönster. Men den äldre kvinnliga 
karaktären upplevs som mer verklighetstrogen med det äldre rörelsemönstret medan 
den yngre kvinnan gör det med det unga rörelsemönstret. 

 

Resultatet visar alltså att åldern på den som är referens till animationen inte är av stor 
betydelse eftersom ingen reagerade på att rörelsemönstret inte stämde överens med 
utseendet. Betraktaren dömer karaktärens ålder efter utseende och animationen efter 
detaljarbete/attiraljer snarare än rörelsemönster. 
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Respondenterna fick möjlighet att själva beskriva vad det är som gör att karaktären 
upplevs som kuslig/obehaglig eller komisk. Nedan följer ett urval av kommentarer:   

 

Den unga mannen beskrevs som:  

Ungt rörelsemönster - Långsamt rörelsemönster, stel och onaturlig, rak i ryggen och 
konstiga steg. 

Gammalt rörelsemönster - Hans sätt att gå, kusligt på något sätt, ej rätt rytm, känns 
stabil, en ståtlig karl, mystisk.   

 

Den unga kvinnan beskrevs som:  

Ungt rörelsemönster - Spöklik, hoppig och glad, manlig hållning på en kvinna. 

Gammalt rörelsemönster - Bra rörelse i kroppen, stel och onaturlig, konstiga 
benrörelser. 

 

Den äldre mannen beskrevs som:  

Ungt rörelsemönster - Stelt rörelsemönster och orörlig hud, ser glad ut, känns som att 
han tror han är cool, gångstilen är rätt skön. 

Gammalt rörelsemönster - Intetsägande, kall och stel, lite som mannen i filmklipp 2 
(äldre man med ungt rörelsemönster) men känns lite mer nedtonad. 

 

Den äldre kvinnan beskrevs som:  

Ungt rörelsemönster - Ser konstgjort/tillgjort ut, överdriven fotnedsättning, konstiga 
rörelser, Alldeles för vig. 

Gammalt rörelsemönster - Mjuka rörelser, äcklig, läskig och försiktig, karaktären är 
väldigt lik en riktig människa 
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5 5BSlutsatser 

5.1 19BResultatsammanfattning 

Det praktiska arbetet innebar skapandet av fyra olika karaktärer, två män och två 
kvinnor i 25 respektive 75 års ålder. Karaktärerna kopplades till skelett/kontroller för 
att kunna animeras. Skelettet skapades i tre identiska versioner och kopplades 
samman för att påverka varandra. En version användes för att skapa animationen 
medan de andra två användes på den unga respektive gamla karaktären av samma 
kön. Eftersom åldern ligger i fokus behövde jag försäkra mig om att karaktärerna rör 
sig exakt likadant så att det enda som skiljer animationerna åt är den utseendemässiga 
åldern på karaktärerna, därav de tre skeletten. Animationerna skapades utefter fyra 
videoklipp på mänskliga referenser (ung/gammal, man/kvinna). Det innebär att alla 
fyra karaktärer utför två rörelser var, en är animerad utefter en ung referens och en är 
animerad utefter en äldre referens. Dessa klipptes sedan ihop i fyra likadana 
videoklipp där presentationsordningen är den enda skillnaden mellan varje klipp. Ett 
frågeformulär skapades på samma sätt, i fyra likadana delar, där varje frågeformulär 
passade till ett av de fyra videoklippen. Animationerna publicerades på "Youtube" 
och enkäten på "Google documents" för att göra det lättåtkomligt för respondenten. 
Med hjälp av "Google documents" kunde respondenten garanteras total anonymitet 
och allting kunde skötas direkt i webbläsaren.  Svaren i de fyra delarna 
sammanställdes till en total sammanställning och siffrorna matades in i diagram för att 
ge läsaren en bättre översikt. Svaren jämfördes mellan varandra, dels rörelsemönster 
emellan men även karaktärer emellan. Respondenterna var överens om karaktärernas 
utseendemässiga ålder, men ingen reagerade på att varje karaktär gör både en ung och 
gammal rörelse. Däremot reagerade en respondent på en karaktär där den äldre 
rörelsen kändes nedtonad i jämförelse med den yngre rörelsen. Rörelsemönsret hade 
med andra ord inte någon större inverkan på respondenternas upplevelse, istället 
dömdes karaktärerna efter utseende.  Frågeställningen om huruvida effekten av "The 
Uncanny Valley" påverkas olika mycket av karaktärernas rörelsemönster i förhållande 
till den utseendemässiga åldern kan därför besvaras med ett nej. Respondenterna fick 
möjlighet att uppskatta hur gamla de tror att karaktärerna är i varje animation. Tanken 
med det var att se om respondenterna såg igenom karaktären och att rörelsemönstret 
inte stämde överrens med den utseendemässiga åldern. Men respondenterna var till 
70% eniga om att de unga karaktärernas ålder är 21-35 år. Däremot ansåg endast 20% 
av respondenterna att de äldre karaktärerna är över 66 år, istället uppskattar 
majoriteten (cirka 45%) att de äldre karaktärerna är mellan 51-65 år. De flesta av 
respondenterna tyckte inte att karaktärerna upplevdes som varken kusliga/obehagliga 
eller komiska. Men respondenterna som tyckte det var överens om att de yngre 
karaktärerna upplevs mer som kusliga/obehagliga och komiska, jämfört med de äldre 
karaktärerna, oavsett rörelsemönster. Det innebär att den utseendemässiga åldern är en 
bidragande faktor till "The Uncanny Valley" och besvarar därmed min frågeställning 
om effekten påverkas olika mycket beroende på utseende/ålder, men betraktaren 
dömer karaktärens ålder efter utseende och inte rörelsemönster som jag först föreställt 
mig.  

 

Majoriteten av respondenterna upplevde inte att karaktärerna är obehagliga, men 
resultatet visar ändå att några respondenter upplevde karaktärerna som 
kusliga/obehagliga, vilket gör att min frågeställning kan besvaras om än med mindre 
säkerhet än önskat.     
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5.2 20BDiskussion 

I början av arbetet användes programmet "MeshLab", som hade till uppgift att 
automatiskt sammanfoga karaktären ifrån flera små delar till en gemensam. Men 
programmet konverterade även geometrin ifrån att vara polygoner (fyrhörningar) till 
trianglar. Det visade sig bli mitt största problem och resulterade bland annat i att 
karaktären inte formades korrekt när den rörde sig (kroppen gick igenom sig själv) 
och det blev hård och kantig geometri intill de böjbara lederna. Programmet användes 
för att jag skulle kunna se att framförvarande steg fungerade korrekt och att ingen tid 
läggs på onödigt arbete som måste göras om. Men eftersom skinningprocessen 
(viktfördelningen) är det sista steget innan karaktärerna kan börja animeras, så 
upptäckte jag inte trianglarnas nackdelar i tid och därför fanns det heller ingen 
möjlighet att rätta till problemet.  

  

Animationerna skapades med hjälp av referensmaterial i form av videoklipp som 
spelades in i två olika vinklar (framifrån och ifrån sidan). Det gav mig kontroll över 
skapandet av varje animation eftersom jag själv placerar ut karaktären i olika 
nyckelpositioner och skapar animationen ifrån början till slut. På så sätt kunde jag 
även ta hänsyn till hastighet och acceleration som enligt Mori är de två viktigaste 
faktorerna vid efterliknandet av det mänskliga rörelsemönstret (MacDorman, Minato, 
2005). Men detaljarbete i form av rotation i leder hade dock blivit tydligare med hjälp 
av den alternativa metoden motion capture. Emellertid är denna teknik till stor del 
automatiserad och förhindrar därmed möjligheten att i efterhand korrigera eftersom 
tekniken sparar rörelsedata i 24 gånger per sekund. Dessutom behöver de mänskliga 
referenserna vara på plats där motion capture-utrustningen finns och ta på sig 
speciella kläder som används för att samla in rörelsedatan.   

 

Vid skapandet av animationerna gjordes egna observationer där jag kunde se vad som 
skiljer rörelsemönstrena åt. Det var även tänkt att skillnaderna skulle uppmärksammas 
av respondenterna i samband med enkätundersökningen. Det handlade till exempel 
om att det äldre rörelsemönstret är cirka två sekunder långsammare än det yngre, 
samtidigt som den äldre referensen går fler/kortare steg på samma yta. De äldre 
referenserna sträckte armen för att nå objektet på golvet medan de yngre referenserna 
istället böjde mer på knäna. De äldre referenserna hade även en vridning i höften när 
objektet plockades upp vilket gjorde att armen kunde hållas vid sidan av kroppen och 
därmed rakt ner i förhållande till axeln. De yngre referenserna plockade istället upp 
objektet framför sig vilket gjorde att personen behövde böja sig djupare för att kunna 
nå över diagonalen.   

 

När arbetet påbörjades trodde jag personligen att den karaktär som stämmer bäst 
överens med respondenten (till exempel ung manlig karaktär och ung manlig 
respondent) skulle upplevas som mer obehaglig/kuslig än de övriga karaktärerna 
eftersom den är lätt att relatera till och att respondenten känner igen sig själv. Men 
testresultatet visar snarare att det är raka motsatsen till min hypotes. Den äldre 
kvinnliga karaktären upplevs som mest obehaglig/komisk och det i kombination med 
överrepresentationen av manliga respondenter i undersökningen tyder på att min 
hypotes är motbevisad.  
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Mori skriver i sin artikel att den japanska marionettdockan inte upplevs som verklig 
på nära håll, men den blir obehaglig när betraktaren sitter väldigt långt ifrån eftersom 
dockans storlek och hudfärg ignoreras. Betraktarens fokus läggs istället på dockans 
rörelser och det i sin tur skapar obehag (MacDorman, Minato, 2005). Jag har istället 
försökt att kombinera realism i både utseende och rörelse, samtidigt som jag inte har 
tagit hänsyn till hur stor del av datorskärmen som karaktären täcker när den 
presenteras. Det har lett till att respondenterna istället dömt karaktärerna efter 
utseende snarare än rörelsemönster och undersökningen hade eventuellt visat ett annat 
resultat om animationerna presenterats på samma sätt som den japanska 
marionettdockan 

 

5.3 21BFramtida arbete 

Kvalitén och detaljrikedomen på animationerna är någonting som kan ha påverkat 
resultatet av min undersökning. Många respondenter skrev bland annat att 
karaktärerna var stela, hackade till ibland och så vidare. Det är kritik som jag tar med 
mig och som jag kommer att ha i åtanke i framtiden. Samtidigt är det sådant som jag 
har tänkt på vid skapandet av animationerna ifrån första början, men som inte hann 
fixas till ordentligt innan undersökningen genomfördes.   

 

"The uncanny valley" påverkas av flera faktorer och enligt mina testresultat är ålder 
en av dessa, men i min undersökning är det karaktärens utseende, istället för 
rörelsemönstret, som skapar obehag. För att se hur stor påverkan rörelsemönstret 
egentligen har på betraktarens upplevelse så skulle till exempel en robotkaraktär 
behövt vara med i undersökningen och att den rör sig likadant som de andra 
karaktärerna. På så sätt skulle man kunna utesluta den utseendemässiga åldern och 
fokusera på att jämföra rörelsen. Andra faktorer som jag tror kan påverka "The 
uncanny valley" och som skulle kunna bli intressanta fördjupningsarbeten är 
ansiktsanimation, intilliggande miljö, kläder, etniskt ursprung och allting i sin helhet.  
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7BDefinitioner 
Humanoid robot; En robot som efterliknar en människa i styrka, rörelsemönster, 
kroppstorlek eller utseende.   

Nationalencyklopedin. 2010 Hämtad 2010-03-10 från "http://www.ne.se/humanoid" 

 

Hyperrealism; fotorealism, superrealism, konst som gör intryck av att vara ett 
fotografi.  

Nationalencyklopedin. 2010 Hämtad 2010-03-10 från "http://www.ne.se/fotorealism"  

 

Motion capture; En teknik som används för att spela in och tolka människors rörelser 
och applicera dessa på en karaktär i datorn.  

Wikipedia, 2010 Hämtad 2010-03-10 från 
"http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture" 

 

Zombie; En död människa som har återfått livet.  

Wikipedia. 2010 Hämtad 2010-03-10 från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Zombie" 

 

Déjà vu; känsla av att ha upplevt något tidigare.  

Nationalencyklopedin. 2010 Hämtad 2010-03-14 från " http://ne.se/deja-vu" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8BVideosekvenser - kodningsschema 
 

Jag valde att namnge delarna för "SET" i kombination med en bokstav, till exempel 
SET A och SET B för att enkelt skilja versionerna åt. Varje SET har samma innehåll, 
men presentationsordningen skiljer. När de fyra videosekvenserna klipptes ihop valde 
jag även att inkludera en siffra. Jag ville göra det så enkelt som möjligt för 
respondenten att följa och förstå upplägget. Därför fick den första animationen i varje 
klipp siffran ett, andra animationen två och så vidare upp till åtta. Denna siffran 
användes därefter i enkäten eftersom respondenten fick svara på fem likadana frågor 
åtta gånger (en sida á fem frågor för varje animation). Det gav mig möjligheten att 
ytterligare förtydliga hur enkäten skulle genomföras och skriva att respondenten ska 
titta på en specifik animation och besvara frågorna på motsvarande sida i enkäten. 
Nedan listas varje animation och vilken position animationen fick i respektive SET. 
Till exempel är animation fyra "Gammal kvinna med ungt rörelsemönster" den första 
animationen i SET A, andra animationen i SET B och tredje animationen i både SET 
C och D. Men den här informationen är ingenting som respondenterna fick se, det är 
en del av kodningsschemat som användes för att strukturera upp arbetet och för att 
snabbt kunna läsa av data.  

 
1. Ung man med ungt rörelsemönster  
2. Ung kvinna med ungt rörelsemönster 
3. Gammal man med ungt rörelsemönster 
4. Gammal kvinna med ungt rörelsemönster 
5. Ung man med äldre rörelsemönster 
6. Ung kvinna med äldre rörelsemönster 
7. Gammal man med äldre rörelsemönster 
8. Gammal kvinna med äldre rörelsemönster 

 SET - A = 4, 1, 6, 3, 7, 5, 2, 8 

 SET - B = 5, 4, 3, 6, 1, 2, 7, 8 

 SET - C = 8, 3, 4, 7, 2, 5, 6, 1 

 SET - D = 5, 2, 4, 6, 1, 7, 8, 3 

 

Den information respondenten fick se var vilket SET han eller hon tillhörde och 
vilken animation det var som skulle spelas upp, till exempel B1, som är animation 
nummer fem i ovanstående kodningsschema. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

9BFrågeformulär 
 

Jag som besvarar enkäten är:  

Kvinna...... Man......  

Ålder:  

-20 år  21-35 år 36-50 år 51-65 år 66+ år 

……  ……  ……  ……  …… 

 

Ange med hjälp av tillhörande graderingsskala, det alternativ som stämmer bäst 
överens med vad du anser om följande påståenden.  

 

1. Karaktären upplevs som verklighetstrogen: 

......Instämmer helt  

......Instämmer delvis  

......Tar delvis avstånd  

......Tar helt avstånd 

 

2. Karaktären upplevs som obehaglig/kuslig: 

......Instämmer helt  

......Instämmer delvis  

......Tar delvis avstånd  

......Tar helt avstånd 

 

3. Karaktären upplevs som komisk: 

......Instämmer helt  

......Instämmer delvis  

......Tar delvis avstånd  

......Tar helt avstånd 

 

4. Beskriv vad det är som gör att karaktären upplevs som obehaglig eller komisk: 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Hur gammal uppskattar du att karaktären är? 

-20 år  21-35 år 36-50 år 51-65 år 66+ år 

……  ……  ……  ……  …… 
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