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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker huruvida vi kan uppfatta lögn och nervositet hos en 

avskalad virtuell karaktär. Utifrån forskning om beteendevetenskap, kroppsspråk 

och icke-verbala signaler har lögnsignaler och nervositetstecken animerats hos en 

avskalad virtuell karaktär. Dessa animationer visades utan audiella ledtrådar, såsom 

tal, för urvalsgrupper och en kvantitativ undersökning genomfördes för att besvara 

arbetets frågeställning.  

Undersökningens resultat gav emellertid inget konkret svar på frågeställningen. För 

att respondenterna skulle uppfatta lögnsignaler hos en avskalad virtuell karaktär 

krävdes att ett flertal aspekter togs i beaktning, exempelvis behövde lögnsignalerna 

vara tydliga och inte överskuggas av starkare känslor eller signaler. 

Nervositetstecken avlästes dock enkelt av respondenterna i undersökningen vilket 

kan betyda att en avskalad virtuell karaktär kan gestalta ett nervöst tillstånd utan 

audiella ledtrådar. 

Resultatet som undersökningen gav har ställts mot insamlad data och tidigare 

forskning för att diskutera undersökningens brister och lämpliga framtida justeringar 

för att åtgärda dessa. Slutligen har även möjligheter för framtida arbete diskuterats 

och spekulationer kring användningsområden för en liknande undersökning i ett 

branschperspektiv har genomförts. 

Nyckelord: kroppsspråk, lögner, animation, dataspel 

 



 

i 
 

 
Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................................. i 

1 Introduktion ...................................................................................... 1 

2 Bakgrund ........................................................................................... 2 

2.1 Känslor och signaler hos människan .............................................................. 2 

2.1.1 Icke-verbalt läckage ............................................................................... 3 

2.1.2 Autonoma signaler ................................................................................. 4 

2.1.3 Lögner och nervositet ............................................................................. 4 

2.2 Känslor hos virtuella karaktärer ..................................................................... 5 

3 Problemformulering ........................................................................ 7 

3.1 Metodbeskrivning ........................................................................................... 8 

3.1.1 Studiens upplägg .................................................................................... 8 

3.1.2 Karaktären .............................................................................................. 8 

3.1.3 Beskrivning av stimuli ........................................................................... 8 

3.1.4 Enkätundersökning ................................................................................. 9 

3.1.5 Genomförande ........................................................................................ 9 

4 Genomförande / Implementation / Projektbeskrivning ............. 11 

4.1 Arbetsmetod ................................................................................................. 11 

4.1.1 The combination of straight ahead and pose to pose ........................... 11 

4.1.2 Straight ahead and pose to pose för digital 3d-animering I Maya ....... 11 

4.2 Progression ................................................................................................... 14 

4.2.1 Animation för den ljugande karaktären ................................................ 14 

4.2.2 Animation för den neutrala karaktären ................................................. 17 

4.2.3 Scen, ljussättning och rendering ........................................................... 18 

5 Analys / Utvärdering ...................................................................... 20 

5.1 Den neutrala karaktären ............................................................................... 20 

5.2 Den ljugande karaktären ............................................................................... 21 

5.2.1 Sekvens 1 .............................................................................................. 21 

5.2.2 Sekvens 2 .............................................................................................. 23 

5.2.3 Sekvens 3 .............................................................................................. 24 

5.2.4 Fullständig ............................................................................................ 26 

5.3 Resultat av analys ......................................................................................... 28 

6 Slutsatser ......................................................................................... 29 



 

ii 
 

6.1 Resultatsammanfattning ............................................................................... 29 

6.2 Diskussion .................................................................................................... 29 

6.2.1 Diskussion kring verkets genomförande .............................................. 29 

6.2.2 Diskussion kring enkätundersökningar ................................................ 30 

6.2.3 Diskussion om undersökningens resultat ............................................. 30 

6.2.4 Diskussion om användningsområde av det undersökta ämnet ............. 31 

6.3 Framtida arbete ............................................................................................. 31 

Referenser ............................................................................................... 33 

 



 

1 
 

1 Introduktion 
 

Regissören och författaren Brendan McNamara bakom detektivspelet L.A. Noire (2011) 

hävdar att den avancerade teknologi som använts för att skapa animationer till L.A. Noire 

erbjuder otrolig precision och realism vilket krävs för att spelaren skall kunna avslöja att en 

virtuell karaktär ljuger. Morris (1977) säger att komplexa ansiktsuttryck och signaler är svåra 

att uppfatta samt förfalska då de ofta innehåller för många små detaljer som ofta skiljer sig 

mellan olika människor. Detta stärker emellertid Brendan McNamaras teori om att extrem 

realism måste uppnås för att vi ska uppfatta ifall en virtuell karaktär ljuger, men ändå  

kvarstår frågan:  vad uppfattar åskådaren då en avskalad virtuell karaktär, utan möjlighet att 

påvisa komplexa ansiktsuttryck, används för att förmedla lögner och nervositet genom icke-

verbala signaler baserade på forskning inom lögnsignaler och kroppsspråk? Mer specifikt 

ställer alltså denna rapport frågan huruvida vi kan uppfatta lögn och nervositet hos en 

avskalad virtuell karaktär (se avsnitt 3.1.2). 

Kapitel 2 syftar till att ge en bakgrund till forskning om icke-verbal kommunikation och 

kroppsspråk och specifikt dess roll i dataspel. Syftet är således inte att ge en fullständig bild 

över detta forskningsområde utan att identifiera några av de icke-verbala signaler som kan 

användas för att utveckla en avskalad animerad karaktär som kan användas i olika 

sammanhang som t ex dataspel eller animerad film. Efter att ha gått igenom den mer 

psykologiskt inriktade forskningen kring icke-verbala signaler och kroppsspråk diskuteras hur 

kroppsspråk använts hos virtuella karaktärer. 

En redogörelse för rapportens frågeställning görs i kapitel 3. För att besvara denna har en 

kvantitativ forskningsmetod anammats och värdefull data har hämtats med hjälp av 

enkätundersökningar. Vidare i kapitlet följer även en genomgång av studiens upplägg och 

utformning av stimuli såväl som en förklaring av de enkäter som använts. 

I kapitel 4 ges en förklaring till val av arbetsmetod och arbetsprogressionen under 

skapandeprocessen av undersökningsmaterialet. Detta återkopplas till forskning om icke-

verbala signaler och kroppsspråk såväl som litteratur som behandlar animering. Här 

redogörs även de estetiska val som gjorts under arbetets gång. Syftet med kapitlet är att ge 

en tydlig förståelse för undersökningsmaterialets visuella attribut. 

Undersökningsmaterialet består av fyra ljudlösa videoklipp som, med hjälp av en avskalad 

virtuell karaktär, förmedlar lögnsignaler och nervositet samt ett ljudlöst filmklipp där ett 

neutralt rörelsemönster animerats på karaktären. Klippen med lögnsignaler och 

nervositetstecken benämns: sekvens 1, sekvens 2, sekvens 3 samt Fullständig Scen och 

klippet med neutralt rörelsemönster benämns: neutral. Filmklippet Neutral har som syfte att 

kontrollera att den animerade karaktären inte signalerar lögnsignaler enbart via sitt 

utseende eller dess allmänna rörelsemönster. Sekvens 1-3 samt Fullständig scen har som 

syfte att besvara arbetets frågeställning. 
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2 Bakgrund 
 

Att kroppsspråket och vår icke-verbala kommunikation är minst lika viktig som den verbala 

är någonting forskare inom området verkar nästintill helt överens om. Till exempel menar 

Ribbens och Thompson (2000) att verbal kommunikation enbart utgör 10% av en vanlig 

dialog, medan 40% utgörs av röst- och tonläge och hela 50% baseras på kroppsspråk, 

hållning och minspel. Borgs (2008) forskning påvisar ett snarlikt resultat där 55% av en vanlig 

konversation baseras på kroppsspråk och övriga 45% består av tal och röstläge. Även om det 

kan vara svårt att mäta exakt hur stor del av vår kommunikation är baserad på icke-verbala 

signaler är det klart att de utgör en betydande del av social interaktion. 

Detta kapitel ger en grundläggande bakgrund till forskning inom icke-verbal kommunikation 

och kroppsspråk. Kapitlet diskuterar även kroppspråk hos virtuella karaktärer. Mer specifikt 

så är kapitlet strukurerat som följer. Avsnitt 2.1 ger en översiktlig bild över hur 

kommunikation också kan ske genom icke-verbala signaler som kroppspråk och gester. 

Avsnittet avslutas också med en mer specifik genomgång av forskning relaterat till uttryck av 

lögner och nervositet. Avsnitt 2.1 utgår till stor del från tre källor, närmare bestämt Ekman 

(2001), Fast (1983), och Morris (1977), som var för sig sammanställt flera studier och teorier 

inom området. Paul Ekman är en psykolog från Chicago som bedrivit forskning inom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck hos människan sedan 1953. Julius Fast behandlar i 

Kroppsspråket (1983) området icke-verbal kommunikation på en grundläggande nivå utifrån 

den forskning som genomförts det senaste århundradet. Desmond Morris inledde sitt arbete 

inom zoologi och etologi under 1950-talet för att senare övergå till beteendevetenskap hos 

människan på 1970-talet. 

Följande avsnitt (2.2) tar upp användningen av kroppspråk och specifikt uttryck av lögner hos 

virituella karaktärer och dataspel, vilket också vidare tas upp i kapitel 3. Avsnittet fokuserar 

till stor del på undersökningar genomförda av studenterna Tinwell, Grimshaw, Abdel Nabi 

och Williams (2011) från University of Bolton vars arbete behandlar känslor hos virtuella 

karaktärer och dess koppling till The Uncanny Valley. 

2.1 Känslor och signaler hos människan 
Charles Darwin beskrev redan på 1800-talet (1872/1965) hur icke-verbala signaler används 

för att visa sinnesstämning och känslor och att de i många fall inte är inlärda utan baseras på 

vår instinkt samt människans evolution. Darwin (1872/1965) menade att det kunde bevisas 

då människor i alla åldrar, kulturell bakgrund och seende såväl som blinda visar samma 

signaler för människans alla känslor.  

Däremot så kan andra typer av icke-verbala signaler vara inlärda. Morris (1977) menar att 

det finns fler signaler som visar sinnesstämning och känslor än de medfödda handlingarna.  

Exempelvis upptäckta handlingar, absorberade handlingar samt intränade handlingar. Morris 

hävdar att korsande av armarna bör uppfattas som en upptäckt handling som spridits 
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världen över, snarare än en medfödd handling. Detta påstående grundar Morris i att 

människor världen över föds med samma anatomiska egenskaper med samma 

begränsningar och att vi därmed bör utveckla snarlika kroppsspråk oavsett kultur eller 

ursprung. Morris menar dock att signalen är så utbredd världen över att den kan misstas 

som en medfödd signal och därmed orsaka dispyter kring upptäckta- och medfödda 

handlingar. Absorberade handlingar är signaler och kroppsspråk vi omedvetet kopierar från 

människor i vår omgivning. Dessa handlingar skiljer sig därmed åt mellan olika 

umgängeskretsar och kulturer, till skillnad från de upptäckta handlingarna förklarar Morris. 

På liknande sätt som att Morris menar att upptäckta handlingar kan misstas för medfödda 

handlingar menar Fast (1983) att på grund av att kroppsspråk varierar mellan olika kulturer 

kan det förvirra såväl forskare som lekmän. I kategorin ”intränade handlingar” hamnar 

exempelvis akrobatik och måleri. Dessa handlingar är någonting vi medvetet väljer att lära 

oss och kan därmed, liksom absorberade handlingar, skilja sig åt mellan olika kulturer.  

Då nervositetstecken grundas i vår naturliga reaktion på rädsla (se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3) 

bör de, enligt Morris (1977) teorier, inte skilja sig mellan kulturer då de befinner sig i 

kategorin ”medfödda handlingar”. Att specifikt placera lögnsignaler i någon av ovannämnda 

kategorier är emellertid svårt då lögnsignaler kan genomföras medvetet såväl som 

omedvetet, samt kan variera mellan olika personer (Vrij, 2000). Det finns dock en annan 

kategorisering av icke-verbala signaler, i vilken vi kan härleda två specifika kategorier till just 

lögnsignaler och nervositetstecken som detta arbete ska behandla, nämligen ”icke-verbalt 

läckage” och ”autonoma signaler”. 

2.1.1 Icke-verbalt läckage 
Icke-verbalt läckage förklarar Morris (1977) som ”Ledtrådar som förråder oss utan att vi vet 

om det” (s. 106). Situationer då människor tenderar att ljuga varierar, en lögn kan yttras för 

att dölja någonting som gjorts eller sagts men kan likväl dölja en känsla eller tanke – 

antingen medvetet eller omedvetet. Fast (1983) berättar att en vanlig lögn är leendet som 

gömmer andra känslor som vi av någon anledning inte vill visa. Detta gör vi ofta för att 

försvara oss själva och andra från genanta och obekväma situationer. Då en person ljuger, 

antingen medvetet eller omedvetet, hävdar dock Morris att det finns en mängd olika tecken 

som avslöjar personen i fråga. Exempelvis beskriver han hur sjuksköterskor i en 

undersökning av ett amerikanskt forskningsteam tenderade att göra färre stora gester när 

de ljög, samt att de rörde vid sitt ansikte i mycket högre grad än när de talade sanning. Att 

skymma sitt ansikte med händerna är vanligt förekommande hos lögnare då de är rädda att 

deras minspel ska avslöja dem (Ekman, 2001). Vrij (2000) menar vidare att en ljugande 

människa även tenderar att göra andra rörelser, såsom positionsbyten eller ologiska hand- 

och fingerrörelser, då hon är rädd att kroppsspråket ska avslöja henne. Charles Darwin 

(1872/1965) hävdade att lögner ofta uppenbaras genom exempelvis ryckig blick eller en 

oförklarlig blick som antyder att någonting inte stämmer. Ryckig blick är emellertid 

någonting Morris (1977) menar hör ihop med nervositet snarare än just lögn. 
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2.1.2 Autonoma signaler 
Autonoma signaler beskriver Morris (1977) som ”Handlingar och förändringar orsakade av 

kroppslig stress” (s. 166.). Ett exempel på autonoma signaler är nervositet. Liksom 

sjuksköterskorna omedvetet hämmade sina rörelser när de ljög, sker även detta i ett nervöst 

tillstånd enligt Morris. Han förklarar vidare att detta beror på en primitiv rädsla som byggs 

upp och förbereder oss på fara men att vi tack vare den nervösa mentaliteten håller vi oss 

från att ge utlopp för de signaler kroppen tar emot. I detta tillstånd ökar nämligen pulsen 

kraftigt och blodtillförseln fokuseras till stor del till människans muskler då instinkten i ett 

skrämt tillstånd säger åt henne att fly eller slåss (Darwin, 1872/1965). Till skillnad från direkt 

rädsla brukar dock nervositeten ge en mildare pulsökning men skakande lemmar och spända 

muskler är vanligt förklarar Morris (1977). 

2.1.3 Lögner och nervositet 
En lögn beskrivs enligt Nationalencyklopedien som ett ”medvetet osant påstående vanl. 

framfört i syfte att vinna ngn orättmätig fördel” (lögn, NE, 2011). Ekman (2001) anser, liksom 

Nationalencyklopedien att lögner enbart består av medvetna osanningar. Dock behöver 

lögner inte alltid bestå av total förnekelse av sanning hävdar Vrij (2000) som menar att även 

en sanning som förvrids eller överdrivs är en form av lögn. Darwin (1872/1965) menade att 

det alltid finns tecken som avslöjar personer i sammanhang då de ljuger, exempelvis 

flackande eller osäkra blickar. Borg (2008) säger att undersökningar visar att ca 90% av alla 

sagda lögner går att avslöja på grund av verbala eller kroppsliga tecken. Avslöjande tecken 

består ofta av speciella handrörelser och mycket kontakt mellan hand och ansikte förklarar 

Morris (1977). Ekman (2001) förklarar att kontakten mellan hand och ansikte som ofta 

avslöjar lögner beror på att lögnaren känner hur den drabbas av starka känslor, såsom panik 

eller nervositet, och försöker dölja dem genom att täcka över delar av ansiktet med handen. 

En mer erfaren lögnare vet dock att den inte bör försöka dölja sina ansiktsuttryck med hjälp 

av handen. Det bästa sättet att kamouflera de starka känslor som kan uppstå är att maskera 

sig med en annan stark känsla, såsom glädje eller ilska, förklarar Ekman. Denna metod 

förvirrar personen som hör lögnen och drar därmed fokus från den osanning som yttrats. Vrij 

(2000) menar vidare att det även finns lögnare som är så duktiga att de kan hålla tillbaks 

eventuella känslor som tenderar att visas då vi ljuger, dessa lögnare kan vara näst intill 

omöjliga att avslöja. Morris (1977) nämner även små och hastiga ansiktsuttryck och de 

flackande och osäkra blickarna som Darwin beskriver, men förklarar att dessa inte är särskilt 

frekvent förekommande och oftast enbart kan uppfattas av ett tränat öga. Dessa små 

hastiga ansiktsuttryck brukar bestå av ryckningar i ögonbryn eller läppar och mungipor som 

uppstår då lögnaren försöker dölja de känslor som uppstår då de ljuger menar Ekman (2001). 

DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer och Epstein (1996) har utvärderat skillnader i lögnbeteende 

mellan män och kvinnor. Deras tester visar att frekvensen av lögner är oförändrad mellan 

könen, men vad vi ljuger om samt hur vi känner för lögner varierar. Kvinnor känner sig i 

allmänhet sämre till mods när de ljuger och tenderar att ljuga mer om andra, medan mäns 

lögner i allmänhet är självorienterade. 
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Ekman (2001) förklarar vidare att den vanligaste starka känslan som tenderar att uppstå när 

ovana lögnare försöker framföra en betydande lögn är nervositet. Enligt Morris (1977) sker 

följande då nervositetens tecken når ytan och kan avslöja lögnaren. Hjärnan skickar ut 

samma signaler som när människan upplever rädsla, vilket gör oss redo att fly eller slåss (se 

även avsnitt 2.1.2). Detta stadie hos människan resulterar i att musklerna är på beredda för 

hastiga rörelser, vilket i ett nervöst tillstånd uppenbarar sig som en till synes nästan 

krampaktig hållning. För att musklerna ska nå detta tillstånd drar kroppen blod från huden 

och fokuserar blodtillförseln till musklerna och hjärnan, vilket leder till att huden ser blekare 

ut hos en nervös människa. När blodcirkulationen ökar behöver kroppen mer syre vilket 

leder till djupa, hastiga andetag. All denna ansträgning för kroppen leder till att vi utsöndrar 

mer svett och mindre saliv och när munnen blir torr tenderar vi att röra mindre på läpparna 

vid konversation för att bibehålla den saliv som återstår i munnen. Dessa tecken är svåra att 

missa hos en annan människa, men hur tydligt ser vi det hos en virtuell karaktär? 

 

2.2 Känslor hos virtuella karaktärer 
Tinwell, Grimshaw, Abdel Nabi och Williams (2011) berättar att Dyck, Winbeck, Leiberg, 

Chen, Gur och Mathiak (2008) gjort en undersökning som visar på att känslorna glädje och 

ilska uppfattas lika tydligt i stillbilder av virtuella karaktärer som i fotografier av människor. 

Sorg och rädsla uppfattades emellertid lättare medan avsky knappt uppfattades alls hos de 

virtuella karaktärerna. När Tinwell m fl. (2011) jämför dessa känslor hos en animerad virtuell 

karaktärs ansikte med rörliga bilder av faktiska ansikten får de dock helt annorlunda resultat 

än Dyck m fl. (2008) fått från sina stillbilder. Genom enkätundersökningar fastställer Tinwell 

m fl. (2011) att känslorna glädje, sorg, ilska, förakt, rädsla och förvåning uppfattas sämre hos 

den virtuella karaktären än hos filmerna av faktiska människor. Dock visar undersökningarna 

att ett neutralt uttryck är lättare att uppfatta hos en virtuell karaktär. 

Tinwell m fl. (2011) har använt sig av karaktären Barney 

från spelet Half-Life 2 (se figur 1) då de genomfört sina 

undersökningar. De förklarar att de valt just denna 

karaktär för dess höga nivå av realism. Vidare 

undersöker Tinwell mfl. även hur väl vi uppfattar 

virtuella karaktärers känslor då den virtuella karaktärens 

undre ögonlocksanimationer utesluts. Att utesluta undre 

ögonlockens animation innebär i detta fall att 

exempelvis kisande och blinkande rörelser inte går att 

animera.  Denna undersökning visar att glädje och avsky uppfattas lättare då enbart övre 

ögonlocken är animerade, medan övriga känslor är svårare att uppfatta. Morris (1977) 

förklarar att ögonens roll i leendets minspel i vissa fall kan förvirra åskådaren vilket kan 

förklara varför den virtuella karaktärens leende är enklare att uppfatta då karaktärens nedre 

ögonlock ej animerats. Mer komplexa ansiktsuttryck, såsom avsky, förklarar Morris är svåra 

Figur 1: Barney från Half-Life 2 
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att uppfatta samt förfalska då de ofta innehåller för många små detaljer som ofta skiljer sig 

mellan olika människor. Detta kan vara förklaringen till varför minimaliseringen av detta 

uttryck uppfattades lättare än undersökningen då hela ansiktet var animerat. 

Undersökningen Tinwell m fl. (2011) genomförde hade emellertid som primärt syfte att se 

hur känslouttryck hos animerade virtuella karaktärer kan kopplas till fenomenet ”The 

Uncanny Valley”. MacDorman (2006) berättar att uttrycket ”The Uncanny Valley”, vilket 

ordagrant kan översättas till ”Den Kusliga Dalen”, myntades 1970 av robotutvecklaren 

Masahiro Mori som under utvecklingen av robotar insåg att, då en robots utseende allt mer 

liknar en människas tenderar vi att uppfatta det som kusligt. Mori (1970) jämför 

robotutvecklingen vid ett berg och fenomenet; allt eftersom en robot ser mer mänsklig ut 

stiger dess förtrolighet hos oss tills vi når en dal. Det han väljer att kalla ”dal” är det läge då 

robotens utseende liknar en människa så mycket att vår uppfattning av den ändras från 

bekant till kuslig, det läge då roboten känns väldigt människolik, men samtidigt livlös. Jentsch 

(1906) nämner ett fenomen som till stor del liknar det Mori (1970) kallar ”The Uncanny 

Valley”. Det Jentsch beskriver är den rädsla eller olustiga känsla människor ofta känner då vi 

ser någonting som är skrämmande likt en människa men som saknar vissa mänskliga 

faktorer. Jentsch tar upp vaxdockor som exempel, någonting väldigt människolikt, men 

samtidigt totalt livlöst. Det Jentsch beskriver är vad Freud (1919/2007) kallar ”Das 

Unheimliche” (”Det kusliga”). 

När Tinwell m fl. (2011) undersökte kopplingen mellan animerade virtuella karaktärer och 

”The Uncanny Valley” märkte de att de mest realistiska animationerna var de som 

uppfattades som mest kusliga. Antalet testpersoner som uppfattade den virtuella karaktären 

som kuslig minskade drastiskt då undre ögonlockens animationer slopades. Tinwell m fl. 

(2011) drog därmed slutsatsen att det kusliga enkelt kan undvikas, exempelvis vid 

tillverkning av dataspel, genom att reglera nivån av realism i karaktärsdesign och animation. 
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3 Problemformulering 
 

En observation inom forskningen om kroppsspråk är att många beskriver den icke-verbala 

kommunikationen som beroende av sinnestämning, humör och i vissa fall personlighet. 

Återkommande i forskningen är också hur den verbala- och icke-verbala kommunikationen 

arbetar tillsammans för att framföra budskap. Hur blir det då när kroppsspråket appliceras 

på en avskalad 3d-modell – en virtuell karaktär som saknar eget sinne och personlighet?  

Tinwell m fl. (2011) undersökning visar att animerade virtuella karaktärer med hög nivå av 

realism kan gestalta människans instinktiva känslor; glädje, sorg, ilska, förakt, rädsla och 

förvåning. Dock menar Tinwell m fl. att för hög nivå av realism hos virtuella karaktärer bör 

undvikas för att minimera risken att de uppfattas som kusliga.  

I spelet L.A. Noire (2011) använder sig dock utvecklarna av ett nyutvecklat avancerat motion 

capture-system som fångar varje rörelse i en människas ansikte och återskapar det på en 

fotorealistisk 3d-karaktär. Regissören och författaren Brendan McNamara bakom L.A. Noire 

(2011) förklarar att den otroliga precision och realism den nya teknologin erbjuder är det 

som krävs för att spelaren skall kunna avslöja att en virtuell karaktär ljuger: ”The level of 

realism goes up and up and up. With the previous kind of technologies you’d use, like facial 

motion capture, we didn’t really ever feel that we could pull that off – you could never tell 

whether someone was lying or not.”. 

Det övergripande syftet med den här rapporten har varit att undersöka i vilken grad en 

avskalad virtuell karaktär kan förmedla lögner och nervositet genom icke-verbala signaler 

baserade på ansikts- såväl som helkroppsanimationer. Mer specifikt har rapporten ställt 

frågan huruvida vi kan uppfatta lögn och nervositet hos en avskalad virtuell karaktär (se 

avsnitt 3.1.2) enbart genom dess kroppsspråk samt hur stor del av karaktären som behöver 

animeras för att vi ska förstå dess budskap. Eftersom undersökningen enbart fokuserat på 

kroppspråk har auditiva ledtrådar, såsom tal, undvikits. 

Då arbtetets grundläggande syfte är att bekräfta eller falsifiera huruvida vi kan uppfatta lögn 

och nervositet hos en avskalad virtuell karaktär har en kvantitativ forskningsmetod (Bryman, 

2002) använts. För att samla in användbar data har enkätundersökningar genomförts på fem 

utvalda grupper för att besvara huruvida lögner och nervositet kan visas hos en avskalad 

animerad virtuell karaktär utan hjälp av auditia ledtrådar. Animationerna visades i 

helkroppsperspektiv för fem grupper, en grupp har fått se en sekvens då karaktären ljuger, 

en har fått se en animerad karaktär med neutralt uttryck och övriga tre grupper har fått se 

tre kortare sekvenser som förmedlar olika lögnsignaler. Syftet med enkäterna har varit att 

undersöka (1) huruvida lögnerna och nervositeten gått att upptäcka hos den virtuella 

karaktären och (2) vilka egenskaper i beteendet som var mest framträdande i deras 

bedömning. 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Studiens upplägg 
Upplägget i den här studien har inspirerats av undersökningen Tinwell m fl. (2011) 

genomförde (se avsnitt 2.2). Studien har, likt den Tinwell m fl. beskriver, visat animerade 

filmer för ett antal försökspersoner som i enkätformat fått besvara ett antal frågor 

relaterade till frågeställningen. Till skillnad från studien Tinwell m fl. genomfört har uttryck 

av lögner och nervositet varit i fokus i denna studie. 

3.1.2 Karaktären 
I undersökningen har den avskalade 3d-karaktären Max for Maya (se figur 2) 

använts. Karaktären skapades till en början av Peter Starostin för 

programmet 3d-studio Max, men är konverterad till Autodesk Maya av 

James Hunt. Karaktären är uppbyggd med en grundläggande humanoid 

struktur men saknar textur och anatomiska detaljer, såsom muskler, läppar 

och rynkor. Alla kroppsdelar går att styra separat och ansiktet går enkelt att 

justera till önskad min. 

Autodesk Maya 2011 har använts för att animera karaktären och 

scenerna har sedan renderas ut med hjälp av Mental Ray. För redigering 

och postproduktion har Adobe Premiere CS3 använts. 

3.1.3 Beskrivning av stimuli 
Utifrån ett ljudklipp från filmen Austin Powers (1997) har en animation med synkroniserade 

munrörelser och trovärdig helkroppsrörelse skapats. I ljudklippet ljuger huvudkaraktären, 

som spelas av Mike Myers, om huruvida han är rättmätig ägare till ett objekt och blir allt mer 

nervös allt eftersom han inser att han är avslöjad. Ett sådant humoristiskt och överdrivet 

ljudklipp har använts då det är enklare att animera situationen i detta fall. Eftersom den 

verbala lögnen inte heller har varit fokus i denna studie passar ljudklippet utmärkt. 

Den animerade karaktärens beteende kan delas in i tre sekvenser. I första sekvensen visar 

Max for Maya försiktigt ett kortvarigt nonchalant och falskt leende för att dölja lögnen han 

förtäljer. Ekman (2001) förklarar att ett falskt leende ofta är kortare eller längre än ett äkta 

samt att det ofta visas vid ett ologiskt tillfälle i kontexten. Under detta skede knyts Max for 

Mayas händer försiktigt, vilket är någonting både Ekman (2001) och Morris (1977) nämner 

att en lögnare ofta gör då den är orolig att händerna skall avslöja den. I sekvens två när 

ytterligare en verbal lögn förtäljs (i ljudklippet som animeringen baseras på, som nämnts 

ovan) introduceras också tecken på nervositet då Max for Maya öppnar sin mun och skrattar 

nervöst för att snabbt försöka dölja sin falska min med ena handen vilket Ekman (2001) 

förklarar att en ovan lögnare ofta gör. I sekvens tre ökar karaktärens nervositet ytterligare 

och hans blick börjar därmed flacka, vilket Morris (1977) såväl som Darwin (1872/1965) 

menar är ett vanligt fenomen hos rädda, såväl som nervösa människor. Då nervositeten 

tydligt börjar visa sina tecken fattar Max for Mayas händer varandra då de visar sig skaka 

Figur 2: Max for Maya 
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och hans mun öppnas inte längre lika mycket då han pratar för att spara saliv. Även Max for 

Mayas ben skakar i detta skede för att ytterligare förtydliga nervositetens tecken. Således 

introduceras tydligare tecken på lögn och nervositet allteftersom klippet fortskrider. 

Förutom detta har en scen skapats som följer den generella strukturen och 

händelseförloppet som beskrivits ovan, men där beteenden som kan tolkas som lögn och 

nervositet har ersatts med neutrala beteenden. 

3.1.4 Enkätundersökning 
För att fånga försöksdeltagarnas upplevelser och uppfattning om videoklippet har de fått 

besvara en enkät efter att ha sett videoklippet (se avsnitt 3.1.5 samt bilaga 1). Enkätens 

frågor har behandlat ett vitt spektrum av känslor och situationer vars relevans till 

videoklippet respondenterna fått avgöra genom att göra en bedömning på en femgradig 

skala, där ett motsvarade ”instämmer inte alls” och fem motsvarade ”instämmer helt”. 

Syftet med enkätens utformning har varit att ge respondenterna en stor mängd 

svarsalternativ som på intet sätt leder dem till ett speciellt svar. Enkätens syfte är att vara 

objektiv och även ge respondenterna möjligheten att mer utförligt förklara sina åsikter 

angående klippet i ett fritextsvar för att undvika att den data som samlas in inte rättvist 

speglar det respondenterna tyckte om klippet. 

Fråga 1-6 behandlade karaktärens sinnesstämning och klargjorde huruvida nervositeten var 

framträdande i animationen. Fråga 7-11 behandlade karaktärens beteende och klargjorde 

huruvida lögnen var framträdande i animationen. Fråga 12-14 behandlade karaktärens 

underliggande syfte bakom beteendet och klargjorde huruvida motivet att dölja någonting 

var framträdande i animationen. 

3.1.5 Genomförande 
Första momentet i studien bestod av att kontrollera det valda ljudklippets relevans och 

användbarhet. Detta genomfördes i en begränsad förstudie som diskuterade frågor som 

behandlade; hur tydligt händelseförloppet i klippet uppfattades, om klippet var relevant för 

undersökningen samt för- och nackdelar med typen av klipp. Frågorna ställdes till två 

personer som båda hade erfarenhet av 3d-animation samt saknade vetskap om vad klippets 

syfte var. Båda respondenterna uppfattade direkt att personen i klippet ljög och då klippets 

syfte förklarades för dem ansåg de att klippet var relevant för undersökningen samt att dess 

överdrivna natur borde gynna animationsarbetet. 

När ljudklippet hade analyserats inleddes animeringsarbetet (se avsnitt 3.1.2). Då 

lögnscenen och den neutrala scenen var färdiga renderades de ut som två högupplösta 

videor, lögnscenen klipptes sedan också i tre separata sekvenser. I detta skede raderades 

också ljudet. 

I det slutgiltiga experimentet tilldelades fem olika grupper av försökspersoner var sin 

betingelse. Den första gruppen (benämns härefter fullständig) fick se en hel scen med en 

fullständigt animerad ljugande karaktär; dvs att alla kroppsdelar är aktiva, (se avsnitt 3.1.2) 
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den andra gruppen (benämns härefter neutral) fick se en hel scen med en fullständigt 

animerad neutral karaktär och de övriga tre grupperna fick se tre olika sekvenser av den 

ljugande karaktärens scen (benämns härefter sekvens 1, sekvens 2 och sekvens 3). Alla 

grupperna informerades om att de skulle få se en video utan ljud som var del av en 

undersökning om hur vi uppfattar animerade karaktärer. Efter att de sett videon nog många 

gånger för att ha skaffat en uppfattning av vad den gestaltar tilldelades varje person enkäten 

och besvarade dess frågor. När alla experiment var genomförda fördes även en 

uppföljningsdiskussion med ett antal deltagare ur respektive grupp för att fånga upp 

aspekter som var svåra att få svar på via enkätfrågorna. 

Närmare bestämt så var den oberoende variablen lögn- fullständig/sekvens med fyra nivåer: 

fullständig scen med ljugande karaktär samt tre kortare sekvenser med lögnsignaler. Det 

ingick även en kontrollgrupp som fick se ett videoklipp där karaktären inte uppvisade några 

tecken på att han ljög för att kunna utesluta möjligheten att det var karaktärens utseende i 

sig eller allmänna rörelsemönster som uppfattades som lögner och nervositet.  

Det finns två stycken beroende variabler som var av intresse i studien, dels huruvida det var 

möjligt att uppfatta att karaktären ljuger dels vilken typ av icke-verbala signaler och graden 

av nervositet (sekvens 1-3) som förmedlar mest information om situationen. 
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4 Genomförande / Implementation / Projektbeskrivning  
 

4.1 Arbetsmetod 
För att skapa animationerna till detta projekt har en digital variant av arbetsmetoden The 

combination of straight ahead and pose to pose, använts.  

4.1.1 The combination of straight ahead and pose to pose 
Den fjärde av Disneys tolv animationsprinciper, Kronologisk följd och pose till pose (Thomas 

och Johnston, 1981) har reviderats av den världsberömde animatören Richard Williams 

(2001) som bland annat animerat filmen Who framed Roger Rabbit? (1988) och han skriver 

nu om tre grundläggande animeringsmetoder; Straight ahead, Pose to pose och The 

combination of straight ahead and pose to pose.  

Straight ahead innebär att animeringen byggs upp i en kronologisk procession med en 

bildruta i taget från bildruta nummer ett. En fördel med att använda denna metod kan vara 

att den öppnar upp fler möjligheter i hur klippet kommer att formas och även bidrar till 

spontanitet och kreativitet. Metoden innebär dock ofta problem i planering och tar i 

allmänhet längre tid än övriga metoder. 

Pose to pose är en strukturbaserad metod som innebär att animatören skapar de bildrutor 

som är viktigast i sekvensen först för att sedan skapa de bildrutor som finns däremellan. 

Denna metod är exempelvis mycket fördelaktig då tid är en viktig faktor eftersom metoden 

bidrar till en välstrukturerad planering. Animationer som skapas med denna metod tenderar 

dock att förlora ett naturligt flöde och karaktärernas rörelser kan därmed bli mindre 

naturtrogna och trovärdiga. Williams (2001) beskriver problemet som struktur kontra 

kreativitet och beskriver vidare The combination of straight ahead and pose to pose som den 

absolut bästa arbetsmetoden. 

The combination of straight ahead and pose to pose är, som namnet antyder, en 

kombination av de två tidigare animationsmetoderna. Denna metod innebär att animatören 

skapar en grundläggande planering med Pose to pose-metoden som sedan enbart används 

som riktlinje för det animeringsarbetet som sker nästan fullständigt med hjälp av Straight 

ahead-metoden för att ge ett naturligt rörelsemönster med spontanitet och kreativitet. När 

dessa metoder kombineras arbetar inte längre kreativitet och struktur mot varandra utan 

fungerar istället väl tillsammans (Williams, 2001). 

4.1.2 Straight ahead and pose to pose för digital 3d-animering I Maya 
I det här arbetet användes en variant av the combination of straight ahead and pose to pose 

justerad för 3d-animation, för att underlätta planeringsarbetet och undvika komplikationer 

då animationen skulle anpassas till ljudklippet samt för att ge karaktären ett naturligt flöde i 

kroppsspråket. Justeringen som gjorts för att överföra arbetsmetoden från den analoga 2d-

tekniken till den digitala 3d-animationen är främst att tänka i nya banor vad gäller konceptet 

http://en.wikipedia.org/wiki/12_basic_principles_of_animation#Straight_ahead_action_and_pose_to_pose
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straight ahead (se avsnitt 4.1 samt 4.2.1). Grundidén med straight ahead-metoden är att 

animatören tecknar en bildruta i taget. Då Autodesk Maya interpolerar mellan rörelser i 

bildrutor automatiskt i 3d-animation när bildrutorna skapas med avstånd från varandra i 

tidslinjen är metoden att göra varje bildruta för sig obsolet. När straight ahead-metoden 

överförs till 3d-animation kan den då istället ses som att animationen byggs upp med några 

bildrutor i taget från bildruta ett (se figur 3.1 nedan).  

 

 

 

Figur 3.1: Springcykel - Straight ahead 



 

13 
 

Då pose to pose-metoden överförs till 3d-animation i Autodesk Maya skapas de första 

bildrutorna till de viktigaste momenten i scenen för att sedan fylla ut tomrummen mellan 

dem och lägga till detaljer (se figur 3.2 nedan).  

 

 
Figur 3.2: Springcykel - Pose to pose 
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4.2 Progression 

4.2.1 Animation för den ljugande karaktären 
Animationen är skapad efter de riktlinjer som nämns i avsnitt 3.1.3. Till en början 

animerades väldigt försiktiga och hämmade kroppsrörelser hos den ljugande karaktären. 

Syftet med detta var att återskapa den reaktion som Morris (1977) menar brukar uppstå hos 

människan då rädsla eller nervositet framträder (se avsnitt 2.1.2). Karaktärens stela 

rörelsemönster ledde dessvärre till ett statiskt och livlöst uttryck (se figur 4.1) vilket kan 

relateras till det fenomen Mori (1970) kallar ”The Uncanny Valley” (se avsnitt 2.2). 

Karaktären tilldelades därmed ett antal nya lögnsignaler och de befintliga signalerna 

förtydligades (se figur 4.2).  

 

 

 

De tidiga animationerna visades för en kontrollgrupp, bestående av tre personer med 

varierande kunskap om animation, vilka alla fick svara på frågan ”Hur uppfattar du 

karaktären i detta klipp?”. De tre respondenterna svarade unisont att karaktären påvisade 

ett livlöst uttryck och att det var svårt att tolka dess signaler. När de tre respondenterna 

ställdes samma fråga angående det justerade klippet, där fler och tydligare rörelser förekom, 

svarade samtliga att karaktärens rörelsemönster kändes mänskligt och att de i detta klipp 

kunde avläsa vissa signaler. Utifrån denna kontrollundersökning valdes därmed det justerade 

klippet, då det livlösa uttryck respondenterna sett i det första klippet löpte risk att uppfattas 

som kusligt (se avsnitt 2.2 ang. ”The Uncanny Valley”) vilket definitivt behövde undvikas i 

denna studie, då testpersonernas fokus hade riktats mot det kusliga snarare än 

kroppsspråket om karaktären framstått som livlös och kuslig. 

 

Figur 4.1: Tidigt utkast Figur 4.2: Slutgiltig produkt 
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För att ge ett nytt, mer livfullt, rörelsemönster åt karaktären anammades sju beteenden som 

Vrij (2000, s. 33), utifrån forskning inom lögn, hävdar är grundläggande då människan ljuger. 

Dessa beteenden involverar: kliande rörelser på huvud, handleder och armar, övertydliga 

illustrativa rörelser, det vill säga rörelser som används för att förstärka vad som sägs, 

ologiska hand- och fingerrörelser, ben och fotrörelser kombinerat med positionsbyte, 

huvudrörelser samt svajande torso och höftparti. Ekman (2001) förklarar att antalet 

illustrativa rörelser minskar markant då en människa ljuger. Därmed tillämpades, enligt 

Ekmans teori, bara ett fåtal illustrativa rörelser hos den ljugande karaktären. Dessa få 

illustrativa rörelser gjordes övertydliga, liksom Vrij (2000, s. 33) hävdar att de är då vi ljuger. 

Grundläggande rörelsemönster för den ljugande karaktären visas nedan i figur 5.1 till 5.4. 

 

Figur 5.1: “That’s not mine!” säger karaktären samtidigt som han utför en övertydlig handrörelse för 

att förtydliga det han säger. Hans vänsterhand knyter han hårt då nervositeten får hans muskler att 

spännas (se avsnitt 2.1.2). 
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Figur 5.2: Karaktären kommer på att han knyter sina händer hårt och försöker därför röra på 

fingrarna vilket leder till ologiska fingerrörelser vilket Vrij (2000, s33) hävdar är frekvent 

förekommande hos personer som ljuger. I detta skede börjar karaktären även blinka oftare vilket 

även det är vanligt enligt Vrij (2000). 

 

 

Figur 5.3: Karaktären börjar bli nervös och täcker nonchalant sitt ansikte med sin hand för att dölja 

uttryck som han tror kan avslöja att han ljuger (se avsnitt 2.1.3 samt 2.1.3). Han håller även sin hand 

på magen då tänker för mycket på att inte göra någonting suspekt och därmed blir osäker på vart 

hans hand bör placeras. Avslutningsvis kliar han sin hand vilket enligt Vrij (2000, s33) är vanligt då vi 

ljuger.  

 

 

Figur 5.4: Slutligen börjar karaktärens knän och hander skaka av nervositet (se avsnitt 2.1.2 samt 

2.1.3). Händernas skakningar försöker han dölja genom att knyta sina händer. Sitt nervösa yttre 

försöker han också dölja genom ett leende, som under omständigheterna blir osäkert och onaturligt. 

Han tar även ett steg bakåt för att byta position, vilket Vrij (2000, s33) nämner att det ofta 

förekommer då vi ljuger.  
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4.2.2 Animation för den neutrala karaktären 
Då allt animationsarbete med den ljugande karaktären var färdigställt undersöktes olika 

metoder att framställa ett neutralt uttryck hos samma karaktär och med samma ljudspår 

som använts tidigare. Att göra karaktären för stillastående och känslobefriad blev mer livlöst 

än neutralt och det bekräftades därmed snart att några rörelser behövde förekomma. För 

att gestalta neutralitet valdes därför en kombination av olika rörelser och ansiktsuttryck 

hämtade från forskning om kroppsspråk och icke-verbala signaler. Exempelvis kombinerades 

korslagda armar, vilket Fast (1983) såväl som Morris (1977) förklarar är en signal som ofta 

påvisar att vi inte vill visa oss öppna för kontakt, med ett ömt leende, vilket ofta tyder på 

motsatsen. Dessa signaler tycktes, citerat från respondent i tidigare nämnd kontrollgrupp (se 

avsnitt 4.2.1), ”ta ut varandra” vilket ledde till ett neutralt uttryck. Karaktärens minspel 

varierades mellan milda känslouttryck, såsom ett försiktigt leende eller något sänkta eller 

höjda ögonbryn, vilka inte påvisade någon stark känsla. Den neutrala karaktärens 

grundläggande rörelsemönster följer nedan i figur 6.1 till 6.4. 

 

 

Figur 6.1: I början av scenen kliar sig karaktären i nacken samtidigt som han pratar. Då detta 

emellertid kan uppfattas som ett nonchalant eller lögnaktigt uttryck (Vrij, 2000), får det ett mer 

neutralt utseende då karaktärens ansiktsuttryck ser uppriktigt och avslappnat ut. 

 

 

Figur 6.2: Karaktären korslägger sedan sina armar och ger ett milt leende som gradvis övergår till ett 

helt neutralt ansiktsuttryck. Korslagda armar beskriver Fast (1983), såväl som Morris (1977) som ett 
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tecken vi ofta använder för att visa att vi vill vara ifred. Kombinerat framstår leendet och de 

korslagda armarna som neutralt och avslappnat. 

 

Figur 6.3: Karaktären visar snart en nekande rörelse med hand (Morris, 1994) och huvud samtidigt 

som denne sänker sina ögonbryn. För ett kort ögonblick kan karaktären därmed uppfattas som 

irreterad eller sur. Detta ändras dock snart då karaktären återigen återgår till ett litet leende och 

sedan ett neutralt uttryck. 

 

 

Figur 6.4: En förklarande gest med vänster hand (Morris, 1994) och en funderande blick nedåt vänster 

ger känslan av att karaktären försöker förklara någonting. Hans min är emellertid neutral och hans 

agerande framstår därmed även det neutralt. När karaktären gjort denna gest låter han armarna 

falla längs sidorna på kroppen. 

 

4.2.3 Scen, ljussättning och rendering 
När animationerna för båda karaktärerna var färdiga inleddes renderingsarbetet. Den 

viktigaste aspekten i detta skede var att säkerställa att karaktären och dess rörelsemönster 

var i fokus. För att kontrollera detta har ett antal testpersoner låtits ge regelbunden 

feedback på det utförda arbetet. Detta har gynnat produktionshastigheten för scen-, 

ljussättning- och renderingsarbetet samt bidragit till ett genomtänkt slutresultat. Till en 

början var tanken att två karaktärer skulle interagera med varandra men efter att ha avvägt 

för- och nackdelar fattades beslutet att detta troligtvis skulle förvirra åskådaren då denne 

inte visste vilken av karaktärerna den skulle fokusera på. Bakgrunden var i första utkastet av 



 

19 
 

scenen en gradient mellan mörk och ljusare grå (se figur 4.1) vilket senare ändrades till 

enbart vit bakgrund (se figur 4.2) då den grå bakgrunden uppfattades som distraherande av 

ett antal testpersoner. Även den mörkare ljussättningen i första utkastet tycktes ta fokus 

från karaktären vilket löstes genom en ökning av ljus och kontrast i scenen. Karaktären hade 

i första utkastet av scenen ett kantigt utseende (se figur 4.1) vilket uppfattades som ett 

störande moment hos testpersonerna, främst de testpersoner med erfarenhet inom 3d-

modellering, vilket då korrigerades genom att runda av hörnen (se figur 4.2) och därmed 

eliminera problemet. 

Då karaktär såväl som bakgrund var justerad enligt testpersonernas kritik genomfördes en 

undersökning som klargjorde huruvida karaktären var den uppenbara fokuspunkten i scenen 

samt säkerställde att inga distraherande moment förekom. Testpersonerna var eniga om att 

karaktären nu var den uppenbara fokuspunkten och att den vita bakgrunden samt de 

avrundade hörnen hos karaktären helt uteslöt distraherande moment. Den slutgiltiga 

renderingen av scenen genomfördes nu med Autodesk Mayas Mentalray med en HD 

upplösning på 1920 x 1080 pixlar. Denna höga upplösning valdes för att åskådarna enkelt 

skulle kunna urskilja även karaktärens minsta rörelser. 
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5 Analys / Utvärdering  
 

För att besvara arbetets frågeställning (se kapitel 3), huruvida vi kan uppfatta lögn och 

nervositet hos en avskalad virtuell karaktär, har 3d-karaktären Max for Maya (se avsnitt 

3.1.2) animerats för att uttrycka lögnsignaler och nervositetstecken baserade på forskning 

inom icke-verbala signaler och kroppsspråk. Med hjälp av enkäter, som övergripande 

beskrivs i avsnitt 3.1.4 (se även bilaga 1), har sedan följande undersökts: (1) huruvida 

lögnerna och nervositeten gått att upptäcka hos den virtuella karaktären och (2) vilka 

egenskaper i beteendet som var mest framträdande i deras bedömning. Ett klipp där 

karaktären agerar neutralt har också skapats för att försäkra att Max for Maya inte uttrycker 

några speciella känslor enbart via sitt utseende. 

Enkätundersökningarna är besvarade av sammanlagt 54 respondenter som fördelats över de 

fem olika undersökningarna. Då antalet respondenter varierat en aning mellan 

undersökningarna har deras svar presenterats i procent för att resultaten enklare ska kunna 

jämföras. 

 

5.1 Den neutrala karaktären 
När resultatet av enkätundersökningen för den neutrala karaktären sammanställdes var det 

enbart ett påstående respondenterna tycktes stämma överens med. Karaktären är neutral 

fick, till skillnad från övriga påståenden, enbart svar från 3 och uppåt på skalan som visar hur 

väl resondenterna instämmer på nämnt påstående.  
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Figur 7.1 – Diagram över enkätsvar 

Då påståendet Karaktären ljuger ställdes tycktes respondenterna inte alls instämma. Det är 

dock en respondent som valt 2 på skalan och denne skriver i enkätens slutliga fritextsvar ”Jag 

fick intrycket att han pratade med någon, som sedan verkar fråga om han var ansvarig för 
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något som gått fel, men han nekar. Det verkar inte heller som om han var skyldig.” vilket kan 

tyda på att respondenten tyckte sig se en lögnsignal men sedan blev osäker. Denna 

osäkerhet kan troligtvis kopplas till den kliande rörelse karaktären gör i början av klippet (se 

figur 6.1). Vrij (2000) nämner att vi ofta kliar oss då vi ljuger och detta kan ha uppfattats av 

respondenten som då blivit osäker på huruvida karaktären verkligen inte ljuger.  
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Figur 7.2 – Diagram över enkätsvar 

Flera av respondenternas kommentarer i uppföljningsdiskussioner såväl som i fritextsvaren i 

enkäterna menar att karaktärens egentliga syfte och humör var svårt att läsa av, en 

respondent säger exempelvis: ”Väldigt svårt att tolka exakt vilka känslor han ville förmedla 

och vad han pratade om. Men det är lite osäkerhet bakom honom.”. Osäkerheten är 

emellertid inte kopplad till nervositet enligt respondenten, då samtliga respondenter inte 

instämmer alls att karaktären är nervös. Kontrollstudien om huruvida Max for Maya med 

neutrala animationer uttryckte lögnsignaler eller nervositetstecken var därmed lyckad; Max 

for Mayas utseende i sig eller allmänna rörelsemönster verkar varken uttrycka lögnsignaler 

eller nervositetstecken. 

 

5.2 Den ljugande karaktären 

5.2.1 Sekvens 1 
I Sekvens 1 har lögnsignalerna; falskt leende (Ekman, 2001), överdriven illustrativ gest (Vrij, 

2000), knutna nävar (Ekman, 2001 och Morris, 1977) och mer frekvent blinkande (Vrij, 2000) 

visats (Se avsnitt 3.1.3, figur 5.1 samt figur 5.2). Dessa lögnsignaler presenterades ganska 

försiktigt och verkar, enligt enkätsvaren, ha varit svårtolkade. Dock har ett antal 

respondenter valt 5 på enkätens bedömningsskala och därmed instämt helt på tre 

påståenden, nämligen Karaktären är nervös, Karaktären ljuger och Karaktären försöker dölja 

någonting. Diagram över enkätsvaren visar dock att svaren var väldigt spridda även vid dessa 

tre påståenden samt att majoriteten av respondenterna inte instämmer att karaktären ljuger 

(se figur 7.3). 
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Figur 7.3 – Diagram över enkätsvar 

En sak som dock går att utläsa från respondenternas fritextsvar är att de nästan enhälligt 

uppfattat att karaktären är anklagad för någonting, exempelvis säger en respondent ”Han 

såg ut som han blivit påkommen med handen i kakburken, så att säga, men ändå försöker 

bortförklara sig.” och en annan menar att ”Den [karaktären] säger typ "Jag? Vad menar du.. 

jag förstår inte.. hehe.." och döljer någonting.”. Respondenterna är dock inte helt överens 

kring huruvida karaktären faktiskt försöker dölja någonting. Utifrån enkäternas fritextsvar 

och respondenternas kommentarer i uppföljningsdiskussioner tycks emellertid en majoritet 

anse att karaktären verkar försöka dölja någonting. Att förtälja en osanning för att försöka 

dölja någonting är enligt Nationalencyklopedien såväl som Ekman (2001) och Vrij (2000) (se 

avsnitt 2.1.3) en lögn, att däremot medvetet undanhålla sanningen är för att dölja någonting 

är inte att ljuga. Så att majoriteten av respondenternas svar i denna undersökning antyder 

att de uppfattat att karaktären försöker dölja någonting samtidigt som de tycks hävda att 

lögn inte förekommer kan vara en motsägelse. Dock betyder det troligtvis att de uppfattat 

att karaktären försöker undanhålla sanningen snarare än att den ljuger. Denna otydlighet 

gör det emellertid svårt att avgöra huruvida lögnsignalerna faktiskt uppfattats i sekvens 1. 
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5.2.2 Sekvens 2 
I sekvens 2 introducerades tecken på nervositet och följande signaler visades: ett försök att 

snabbt dölja en falsk min med ena handen (Ekman, 2001), nervöst flåsande (Morris, 1983) 

och kliande på hand (Vrij, 2000, s33) (se avsnitt 3.1.3 samt figur 5.3). Dessa signaler 

presenterades något tydligare än de som förekom i sekvens 1, vilket också märks i 

enkätsvaren. Liksom i sekvens 1 är det Karaktären är nervös, Karaktären ljuger och 

Karaktären försöker dölja någonting som fått flest instämmande svar i enkäterna  

(se figur 7.4). 
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Figur 7.4 – Diagram över enkätsvar 

Till skillnad från sekvens 1 instämmer dock majoriteten av respondenterna helt på 

Karaktären är nervös och Karaktären ljuger i denna sekvens. En annan skillnad från sekvens 1 

är att respondenterna tycks skildra en rädsla hos karaktären i sekvens 2 (se figur 7.5).  
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Figur 7.5 – Diagram över enkätsvar 

Rädslan de uppfattar beror troligtvis på de tecken av nervositet som i sekvens 2 framträder 

eftersom nervositetens tecken i stor utsträckning bygger på de naturliga impulser som 

uppstår när människan blir rädd (se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3). Även i denna sekvens tycks 

respondenterna uppfattat karaktären som anklagad, en respondent skriver: ”Personen 

verkar bli anklagad för något dumt han gjort. Han ljuger då och försöker bortförklara sig.”. 

Majoriteten av respondenterna verkar i sekvens 2 ha kunnat urskilja lögnsignalerna utan 

större problem. Även de nervositetstecken som förekommit i sekvensen har uppfattats av 

respondenterna. 

5.2.3 Sekvens 3 
Sekvens 3 är den sekvens där nervositetens tecken varit som starkast. Sekvens 3 påvisade 

signalerna; flackande blick (Morris, 1977 samt Darwin, 1872/1965), skakande ben, skakande 

händer som fattar varandra för att dölja skakande, munnen öppnas mindre för att spara saliv 

(Morris, 1977) och steg bakåt för att byta position (Vrij, 2000) (se avsnitt 3.1.3 samt figur 

5.4). Liksom i sekvens 1 och 2 har respondenterna insett att karaktären är anklagad för 

någonting, dock är de än en gång oense om huruvida karaktären ljuger eller inte. En 

respondent säger ”Karaktären  pratar med sin chef eller någon annan person och försöker 

säga någonting. Han får antagligen skäll och försöker dölja att han har gjort något.”  

Sekvens 3 har till skillnad från tidigare sekvenser fått en enhällig respons från 

respondenterna då alla instämmer att Karaktären är rädd samt att Karaktären är nervös (se 

figur 7.6). 



 

25 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Karaktären är rädd 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Karaktären är nervös 

 

Figur 7.6 – Diagram över enkätsvar 

Enligt respondenternas kommentarer i enkäternas fritextsvar såväl som i 

uppföljningsdiskussioner är det den uppenbara rädslan och nervositet som visas i sekvensen 

som gör karaktärens motiv mindre tydligt, en respondent skriver: ”Karaktären konstaterar 

något som alla i rummet känner av, något kusligt.” vilket tyder på att lögnsignalerna helt 

förbisetts. En respondent som uppfattat lögnsignaler skriver i enkätens fritextsvar: ”Rädd 

och nervös blir personen anklagad för något. Ljuger och försöker skämta bort det och vill 

inget annat än att försvinna genom golvet. Tillslut erkänner han vad han gjort.”, men även då 

lögn uppfattats instämmer ändå inte respondenten helt att karaktären ljuger. Detta kan bero 

på att respondenten ansett att rädsla och nervositet varit fokus i klippet och därmed inte 

lagt särskilt stor vikt vid de lögnsignaler den uppfattat. En del respondenter anser alltså att 

karaktärens nervositet beror på att denne ljuger, samtidigt som andra respondenter menar 

att karaktären förtäljer någonting kusligt som förekommer kring den som den snarast vill 

komma undan. I sekvens 3 tycks därmed respondenterna haft svårigheter att uppfatta de 

lögnsignaler som förekommer då nervositetens tecken verkar ha tagit över för mycket fokus  

(se figur 7.7). 
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Figur 7.7 – Diagram över enkätsvar 
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5.2.4 Fullständig 
I den fullständiga scenen var alla sekvenserna sammansatta till ett enda långt klipp som 

innehöll alla tidigare nämnda lögnsignaler (se 3.1.3 samt figur 5.1-5.4). Då respondenterna 

fick se hela klippet var svaren väldigt spridda. Majoriteten är dock överens om att karaktären 

blir anklagad för någonting. En respondent beskriver scenen enligt följande: ” Karaktären blir 

konfronterad med något; anklagad eller får veta om hemska efterdyningar. Detta gör honom 

nervös och rädd, och han tar avstånd, ryggar tillbaka.”. De mest framträdande uttrycken 

enligt enkätsvaren är, i den fullständiga scenen, rädsla och nervositet (se figur 7.8). 
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Figur 7.8 – Diagram över enkätsvar 

Huruvida karaktären ljög eller försökte dölja någonting var enligt respondenterna otydligt. 

Detta kan liksom i sekvens 3, bero på att nervositeten och rädslan tar över fokus från övriga 

signaler. Fokus tycks i fritextsvaren tycks hamna på just nervositeten och rädslan i klippet, 

exempelvis skriver en respondent: ”En väldigt nervös karaktär pratar med någon slags 

aktoritet och försöker förklara saker men finner inte ord.” och ett väldigt utförligt svar från 

en annan respondent lyder: ”Karaktären verkar ha gjort något fel som han inte hoppades på 

att någon skulle upptäcka. Men någon har upptäckt felet och han försöker komma med 

undanflykter och hoppas att det går vägen. Ju längre konversationen går inser han att det 

inte går att dölja felet och blir alltmer rädd. I slutet ger han upp och inser sig besegrad, så att 

säga.”. I den fullständiga scenen såg respondenterna också en förvåning hos karaktären som 

de, i fritextsvar och uppföljningsdiskussionerna, förklarar som den förvåning karaktären 

upplever då han blir anklagad: ”Han ser förvånad och försvarsinställd ut. Som om någon är 

arg på honom, och han försöker lugna denne, samtidigt som han känner sig lite skyldig.” (se 

figur 7.9). 
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Figur 7.9 – Diagram över enkätsvar 

De respondenter som inte anser att karaktären ljuger eller försöker dölja någonting menar 

att karaktären anar hemska efterföljder på vad denne är anklagad för och därmed försöker 

lugna den aktoritet den talar med. Dessa respondenter har alla valt att de instämmer helt på 

att Karaktären är rädd samt att Karaktären är nervös. De framträdande nervositetstecken 

som visas tycks därmed förvirra åskådaren snarare än att framhäva de lögnsignaler som 

förekommer i scenen. Till skillnad från i sekvens 3 tycks dock fler respondenter i den 

fullständiga scenen ha anat lögnsignaler hos karaktären då majoriteten av respondenterna 

svarat 3 på skalan till hur väl de instämmer att karaktären ljuger. Detta kan bero på att de i 

början av klippet (motsvarande sekvens 1 och sekvens 2) var relativt säkra på att karaktären 

ljög, men då karaktärens starka nervositetstecken framträdde i slutet av klippet 

(motsvarande sekvens 3) försvann fokus från den tidigare uppfattade lögnen och en 

osäkerhet uppstod därmed till huruvida karaktären ljög eller var nervös av andra 

anledningar. I den fullständiga scenen har alltså nervositetstecken uppfattats, men 

respondenterna har funnit det svårt att uppfatta lögnsignaler. 
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5.3 Resultat av analys 
Då svaren från enkätundersökningarna sammanställts och analyserats går det att avläsa att 

sekvens 2 är den som bäst förmedlar karaktärens lögnsignaler. I sekvens 1 uppfattades 

signalerna som otydliga, vilket troligtvis berodde på deras milda uttryck. Lögnsignalerna i 

sekvens 3 överskuggades av de starka nervositetstecken som förekom. Dessa 

nervositetstecken misstogs dessutom för rädsla i sekvens 3, vilket troligtvis beror på att 

nervositetens tecken grundas i känslan av rädsla (se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3). Även i den 

fullständiga scenen verkar nervositeten hamnat i fokus för åskådarna vilket resulterat i att 

övriga signaler inte lästes av i lika stor grad. Detta kan bero på att de nervositetssignaler som 

visas i slutet av scenen är de starkaste och mest framträdande som förekommer. Det kan 

även bero på att en empati väcks hos åskådarna när de uppfattar karaktären som rädd eller 

nervös vilket gör att lögnen uppfattas som mindre påtaglig.  

Att undvika distraktioner i form av livlöst beteende och starkt kroppspråk som inte påvisar 

lögnsignaler hos karaktären tycks vara kritiskt för att kunna kommunicera lögnsignaler till 

betraktaren. Huruvida en avskalad virtuell karaktär (se avsnitt 3.1.2), utan audiella ledtrådar, 

kan förmedla lögnsignaler och nervositetstecken baserade på forskning inom 

beteendevetenskap, kroppsspråk och icke-verbala signaler är efter denna undersökning 

därmed oklart. I sekvens 2 (avsnitt 5.2.2) har lögnsignaler uppfattats av respondenterna, 

men i sekvens 1, sekvens 3 samt den fullständiga scenen tycks lögnsignalerna ha uppfattats i 

väldigt liten utsträckning om ens alls. Nervositetstecken uppfattades emellertid i stor 

utsträckning av respondenterna i de sekvenser de förekom, vilket ger antydningar till att 

nervositetstecken kan förmedlas av en avskalad virtuell karaktär. Ett konkret svar på 

arbetets frågeställning är utifrån dessa data inte möjligt att ge. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Då kontrollundersökningen med den neutralt animerade karaktären genomförts kunde det 

konstateras att den avskalade virtuella karaktären som använts i detta arbete inte 

förmedlade lögnsignaler eller nervositetstecken via sitt utseende eller allmänna 

rörelsemönster. Vidare följde därmed undersökningen av lögnsignaler och nervositetstecken 

som undersöktes med hjälp av enkäter i syfte att besvara huruvida vi kan uppfatta lögn och 

nervositet hos en avskalad virtuell karaktär. Då datan som samlats in analyserats kan det 

konstateras att ett definitivt svar på frågeställningen ej kan ges. Respondenterna tycktes 

uppfatta lögnsignaler hos karaktären i sekvens 2, men verkade ej uppfatta lögnsignaler i 

sekvens 1, sekvens 3 eller i den fullständiga scenen. Det fanns flera faktorer som avgjorde 

hur väl lögnsignaler uppfattades av respondenterna, exempelvis frekvens och styrka hos 

lögnsignalerna såväl som förekomst av andra icke-verbala signaler. Respondenterna tycktes 

emellertid uppfatta nervositetstecken i stor utsträckning då de förekom. Analysen av 

resultatet kan därmed avläsas som att nervositetstecken kan uppfattas hos en avskalad 

virtuell karaktär, men lögnsignaler endast kan uppfattas under speciella omständigheter. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion kring verkets genomförande 
Undersökningen i detta arbete har baserats på animationer skapade med karaktären Max 

for Maya (se avsnitt 3.1.2). Hade undersökningsmaterialet sett annorlunda ut hade möjligen 

även resultatet av undersökningen varit annorlunda.  

En karaktär med ännu färre detaljer, exempelvis avsaknad av ögonbryn eller ögonlock hade 

troligtvis resulterat i ännu färre respondenter som uppfattade lögnsignaler då lögnsignaler 

såsom mer frekvent blinkande (Vrij, 2000) inte kunnat förekomma.  En något mer detaljrik 

karaktär med mer mänskliga ansiktsdrag skulle möjligtvtis hjälpa respondenterna avläsa de 

lögnsignaler som förekom då dessa skulle inneha ett mer mänskligt uttryck. Anledningen att 

den valda karaktären använts var dock att den var välkonstruerad och därmed enkel att 

animera, samt att dess detaljnivå stämde väl överens med frågeställningen som behandlar 

en avskalad virtuell karaktär.  

Till en början var tanken att karaktären skulle agera mot en annan karaktär som anklagade 

den. Detta uteslöts snart då, åtminstone en del, fokus hade riktats mot den anklagande 

karaktären vilket ej var önskvärt då de ljugande karaktärens lögnsignaler och 

nervositetstecken behövde vara i fokus under hela klippet. Möjligheten att detta antagande 

var felaktigt och att lögnsignalerna kunde framhävas ytterligare med hjälp av en 

motspelande karaktär kan dock inte uteslutas. Att ha med en motspelande karaktär hade 

dock krävt mer efterforskning kring kroppsspråk såväl som mer animationsarbete vilket inte 

hade passat in i tidsramen för detta arbete. Vid eventuell framtida undersökning vore det 

dock intressant att genomföra en undersökning där två karaktärer fick agera mot varandra. 
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6.2.2 Diskussion kring enkätundersökningar 
Enkätundersökningarna som genomförts i detta arbete har involverat personer i åldrarna  

20-55 år, av båda könen samt med olika erfarenhet av 3d-animation för att få ett rättvist 

resultat även om svaren var genus- eller åldersberoende. Att strikt övervaka vilka personer 

som svarat på enkäterna har dock inneburit att antalet testpersoner varit relativt få. Det låga 

antalet testpersoner (54 respondenter) kunde undvikits om undersökningens struktur 

tidigare bekräftats så att enkäten kunde provas på en kontrollgrupp. Detta hade visat 

problematiken med att, i början av undersökningen, personligen övervaka vilka testpersoner 

som besvarade enkäterna och istället hade enkäterna utformats med formella frågor 

angående kön, ålder och 3d-animationsvanor och massutskickats för att sedan analyseras. 

En sådan enkätundersökning kunde förenklat och tydligare säkerställt arbetet att avgöra 

eventuella skillnader mellan personer i olika åldrar, av olika kön och med olika erfarenhet av 

3d-animation såväl som effektiviserat undersökningsmetoden och därmed ökat 

svarsfrekvensen. Huruvida svaren varit ålders- eller genusberoende har emellertid 

kontrollerats i mindre skala i befintligt arbete, men då ingen skillnad kunde avläsas ströks 

det för vidare analys. Möjligheten att en större undersökning visat variation i svaren 

beroende på kön, ålder och erfarenhet hos testpersonerna är dock inte utesluten. 

6.2.3 Diskussion om undersökningens resultat 
I sekvens 2 instämde majoriteten av respondenterna (55%) att karaktären ljög. Denna 

majoritet utgjordes emellertid enbart av sex personer, av den specifika undersökningens 

elva, vilket innebär att resultatets trovärdighet sviktar. En undersökning med andra 

personer, eller en större urvalsgrupp skulle kunna visa ett helt annorlunda resultat. Samma 

sak gäller övriga undersökningar som haft snarlikt antal respondenter.  

En analys av den insamlade datan visar dock att det enbart är i sekvens 2 som 

respondenterna uppfattat lögnsignalerna utan svårigheter. I sekvens 1 hävdade 

respondenterna att karaktärens kroppsspråk signalerade att denne försökte dölja någonting. 

Lögnsignalernas milda natur i denna sekvens kan ha fått respondenterna att uppfatta ett 

försök att undanhålla sanningen snarare än direkta lögnsignaler hos karaktären. En annan 

anledning till att lögnsignalerna enbart tolkats som ett försök att dölja någonting kan vara att 

inga uppenbara nervositetstecken förekommer i sekvens 1. Detta kan av respondenterna ha 

uppfattats som att karaktären inte var så nervös som han borde varit om han faktiskt ljög. 

Dessa teorier skulle förklara svarsfrekvensen som antyder att karaktären försöker dölja 

någonting men ej ljuger. I sekvens 3 samt den fullständiga scenen hävdade de flesta 

respondenterna att rädsla och nervositet var de mest framträdande signalerna hos 

karaktären.  Då nervositet, som bygger på känslan rädsla (se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3), var 

den starkaste signalen i scenen finns därmed en möjlighet att den överskuggat övriga 

signaler som då varit svåra att tolka. En anledning till att nervositetens starka tecken 

överskuggat övriga signaler kan vara att respondenterna enbart fokuserat på att finna de 

mest framträdande signalerna, istället för att vara vaksamma över alla förekommande 

signaler. Att lögnsignalerna inte uppfattats i sekvens 3 och den fullständiga scenen kan alltså 
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bero på att respondenterna lagt fokus på att enbart tolka de starkaste signalerna och 

därmed uppfattat rädsla/nervositet. 

I de klipp då nervositetstecken animerats (sekvens 2, sekvens 3 och fullständig scen) har de 

avlästs utan svårigheter av respondenterna. Varför nervositetstecken tycktes enklare att 

uppfatta än lögnsignaler kan bero på dess komplexitetsnivå. En lögnsignal kan variera 

beroende på lögnare och är oftast beroende av flera faktorer från små variationer av 

ansiktsuttryck (Ekman, 2001) till ologiska handrörelser (Vrij, 2000). Nervositetstecken bygger 

i grunden på en känsla av rädsla som är snarlik hos olika människor och nervositeten visar sig 

därmed i allmänhet på samma sätt hos olika människor och har ofta tydliga tecken så som 

skakande lemmar och spända muskler (se avsnitt 2.1.3). Lögnsignaler har därmed en högre 

komplexitetsnivå än nervositet vilket kan vara anledningen till att de varit svårare att 

uppfatta. Dessutom är nervositet och lögn inte direkt kopplat till varandra vilket förklarar 

varför respondenter som uppfattat nervositet inte direkt antagit att karaktären ljuger. Men 

även när det gäller avläsning av nervositetstecken så har undersökningen, som nämnts 

tidigare, enbart innefattat totalt 54 respondenter vilket innebär att datan som samlats skulle 

kunna förändras om undersökningen genomfördes på en annan, eller större, urvalsgrupp.  

6.2.4 Diskussion om användningsområde av det undersökta ämnet  
Hade denna studie utvecklats och det visat sig att Brendan McNamaras (L.A. Noire, 2011) 

uttalande, i vilket han hävdar att det krävs hög nivå av realism för att en spelare skall kunna 

avslöja att en virtuell karaktär ljuger (se stycke 2, kapitel 3), kunnat falsifieras, hade ett spel 

som liknar L.A. Noire, som bygger på att spelaren är en detektiv vars huvuduppgift är att läsa 

av människor som ljuger, kunnat skapas med enklare och mindre detaljrik grafik. Ett spel där 

spelarens uppgift är att avslöja lögnare hade därmed kunnat skapas för enheter med låg 

prestanda, såsom mobiltelefoner och handhållna spelkonsoler. 

 

6.3 Framtida arbete 
Om mer tid givits skulle högsta prioritet varit att genomföra de ändringar och förslag till 

ytterligare undersökningar som diskuterats i avsnitt 6.2.1 till 6.2.3. Det vore också intressant 

att genomföra en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade intervjuer för att generera 

nya teorier kring området som sedan kunde undersökas vidare. Även en mer välutformad 

enkät som tydligare undersökte ålder- eller genusskillnader inom området hade kunnat 

påvisa intressanta fakta, utifrån vilka en mer fokuserad studie sedan kunde utföras. 

Hade vidare studier genomförts vore det även intressant att skapa en stumfilm med en 

mänsklig skådespelare som agerar precis som den animerade karaktären för att se hur 

mycket den mänskliga faktorn påverkar åskådarnas uppfattning. Även en undersökning med 

en realistisk 3d-karaktär vore lämpligt att genomföra för att kunna jämföra hur mycket 

detaljrikedom påverkar vår förmåga att avläsa lögnsignaler. Samma enkät som använts i 

studien med den avskalade virtuella karaktären hade i dessa fall delats ut för att kunna 
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avläsa hur väl lögnsignaler och nervositetstecken uppfattats i dessa undersökningar för att 

sedan jämföra med datan som samlats in vid undersökningen av den avskalade virtuella 

karaktären. 

Att utförligt undersöka hur olika känslor påverkar avläsandet av lögnsignaler skulle ge 

ytterligare möjligheter för vidare användningsområden. Om en glad karaktär som ljuger 

exempelvis är svårare att tolka än en karaktär som är ledsen skulle detta kunna användas för 

att avgöra svårighetsgrad i ett detektivspel, likt det som nämns i avsnitt 6.2.4. Allt eftersom 

spelaren lär sig läsa av lögnsignaler skulle fler andra känslor kunna blandas in i sekvenserna 

samtidigt som lögnsignaler förekommer allt mindre frekvent och innehar ett mildare uttryck. 

Detta skulle kunna ge spelet en mjuk inlärningskurva och låta spelaren genomgå ständig 

utveckling. Med ett givande belöningsystem skulle ett sådant spel kunna bli roligt såväl som 

lärorikt. 
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Bilaga 1

Gör en bedömning av hur väl följande stämmer in på filmen
(sätt en ring runt det alternativ som passar bäst)

Karaktären är glad
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är arg
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är neutral
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är rädd
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är ledsen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är nervös
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären är förvånad
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären ljuger
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären skryter
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären skäller
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären skämtar
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären flörtar
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären försöker berätta någonting
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären försöker dölja någonting
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt

Karaktären försöker förstå någonting
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt



Beskriv med egna ord vad som utspelades i filmen:
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