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Sammanfattning 
 

Disneys 12 animationsprinciper är ett ramverk som används av animatörer och när 
animationsprinciperna appliceras framhäver de en animationsstil vilket är 
problematiskt om de påverkar rörelsernas utseende. I undersökningen används 
animationsprincipen Follow Through and Overlapping Action för att undersöka om 
den verkar kontraproduktivt till att förmedla känslorna sorg och glädje. Follow 
Through and Overlapping Action handlar om att rörelser inte börjar eller slutar 
samtidigt. Glädje är en positiv känsla medan sorg är negativ. Artefakterna som skapas 
är sex animationsklipp där tre representerar glädje och de andra företräder sorg. De 
tre animationsklippen för glädje och sorg innehåller olika graders förskjutningar av 
karaktärsmodellens kroppsdelar. I undersökningen används en kvantitativ metod. Ett 
frågeformulär skapades och undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde med 
26 respondenter, 13 män och 13 kvinnor. Resultatet visade att animationsklipp utan 
förskjutning var gladast och vid sorg var animationsklippen med animationsprincipen 
applicerad sorgligast. I framtida arbeten kan fler animationsprinciper samt känslor 
undersökas. 

Nyckelord: Animation, Disneys 12 animationsprinciper, Follow Through and 
Overlapping Action, Kroppsspråk, Känslor 
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1 Introduktion 
 
Trovärdiga karaktärer har under senare tid blivit ett omtalat ämne när kreatörer designar 
och utvecklar dataspel (El-Nasr m.fl., 2009), detta berör då ämnet animation. Då kreatörer 
skapar trovärdiga karaktärer inom animation studeras verkligheten och detta innebär att de 
studerar användning av kroppsspråk för att förmedla och indikera känslor. 

En känsla är ett tillstånd som människan befinner sig i och känslorna sätts in i kategorier 
som positiva, negativa eller grundkänslor. Negativa och positiva känslor har skilda 
beteenden medan grundkänslor är känslor som bland annat är universella för alla människor 
i olika kulturer (Ben Ze’ev, 2009, s.94, 104). 

Kroppsspråk är förmedling av information med hjälp av kroppsdelar. Darwin (1965, s. 28) 
hävdar att rörelser är något som finns latent i kroppen, rörelserna framhävs av olika 
sinnestillstånd. Vinayagamoorthy m.fl. (2006) menar att kreatören bör studera den här 
typen av områden då det berör trovärdiga karaktärer. Forskning utförd av Wallbott (1998) 
och Montepare m.fl. (1999) har visat att det finns känslomässiga kopplingar till specifika 
kroppsrörelser. 

Animation är ett ämne som handlar om att skapa rörelser med bilder. Inom animation finns 
det teoretiska ramverk som Disneys 12 animationsprinciper som skapades av Walt Disney 
och Disney studios animatörer (Bishko, 2007). 

Det som undersöks i denna studie är om animationsprincipen Follow Through and 
Overlapping Action påverkar förmedling av känslor. Det skapades sex stycken 
animationsklipp för undersökningen varav tre stycken representerar känslan sorg och de 
andra tre representerar känslan glädje. För känslan sorg appliceras Follow Through and 
Overlapping Action i olika grader på två av tre animationsklipp, samma process sker för 
glädje. Animationsklippen används i en kvantitativ undersökning där människor som är 20 
år och äldre deltar, de observerade animationsklippen och svarade på ett frågeformulär. 
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2 Bakgrund 
Inom spelindustrin har trovärdiga karaktärer blivit ett stort ämne menar Magy Seif El-Nasr 
m.fl. (2009). Inom ramen för begreppet trovärdiga karaktärer bör kreatörer enligt El-Nasr 
m.fl. beakta ämnen som psykologi, kinesiologi, animation, skådespeleri och utforska dessa 
från olika perspektiv som; kroppsspråk, personlighet, känslor och kognitiva teorier. Enligt 
Vinoba Vinayagamoorthy m.fl. (2006) så är det viktigt att virtuella karaktärer skapas på ett 
sådant sätt att de framhäver trovärdiga egenskaper som åskådaren kan känna igen och 
relatera till. Trovärdiga karaktärer är i det här sammanhanget karaktärer som uppvisar 
mänskliga attribut i dess beteende och skall inte förknippas med realism d.v.s. en karaktär 
kan till utseendet avvika från mänskliga proportioner och fortfarande anses som trovärdig 
pågrund av dess beteende. För att skapa trovärdiga karaktärer så måste kreatören ha en 
förståelse om det mänskliga beteendet menar Vinayagamoorthy m.fl. I det här fallet kommer 
de autentiska egenskaperna presenteras i formen av känslor och kroppsspråk och de 
kommer att uttryckas genom animation.  

Charles Darwin (1965, s.28-29), R. Thomas Boone och Joseph G. Cunningham (1998) 
forskning visar tydligt att känslor och kroppsspråk är en del av människans naturliga 
tillstånd, något som ligger latent vid födsel eller något som människan lär sig använda i tidig 
ålder. Inom animationsämnet används ofta animationsramverket Disneys 12 
animationsprinciper som vägledning för att skapa animationsverk. Animationsforskaren 
Leslie Bishko (2007) menar att dessa i mycket framhäver en viss animationsstil och att detta 
på gott och ont har en påverkan på de animerade karaktärernas trovärdighet. 

Detta arbete fokuserar på att ta reda på hur delar av animationsprinciperna påverkar 
förmedling av känslor i kroppsspråk. I bakgrundskapitlet kommer ämnen som känslor, 
kroppsspråk och animationsprinciper att presenteras. 

2.1 Känslor 
Enligt Carrol E. Izzard (2007) sker det mycket forskning kring ämnet känslor men forskare 
har svårt att enas om en exakt definition, då forskare inom ämnet har skilda åsikter. Därför 
kommer en beskrivning av känslor ges av Aaron Ben Ze’ev (2009, s.13). Känslor uppstår 
oftast när det sker en positiv eller negativ förändring i en personlig situation eller hos 
närstående personer menar Ben Ze'ev. Ett exempel på detta skulle vara om en person 
upplever känslan sorg och sedan får en positiv förändring, personen får reda på att dess 
favoritlag vunnit ett mästerskap. 

Ansiktsuttryck, kroppsspråk och tal är tre av de sätt som känslor uttrycks genom, se figur 1 
som exempel. Känslor uppstår hastigt, så hastigt att de redan kan vara i effekt innan 
människan som upplever det är medveten om det och för den anpassningsbara delen av 
känslor är detta en huvuddel, det gör det möjligt för individer att reagera på oväntade 
situationer (Paul Ekman, 1999, s.54). Ekman (1999, s.54) hävdar också att känslor enbart är 
aktiva under korta intervaller som inte går att påverka då känslor är något som människan 
inte kan styra utan något som kommer obedda. Känslor kan styra hur vi tänker kring 
minnen, bilder eller förväntningar menar Ekman (1999, s.55). Denna teori verkar möjlig då 
det finns tendenser att människor minns händelser och kopplar de till känslor eller koppla 
känslor till minnen, bilder eller förväntningar. 
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Känslor är komplicerat och anledningen är enligt Ben Ze'ev (2009, s.3) att det finns en stor 
känslighet för utomstående faktorer. Det Ben Ze'ev menar är att känslorna som genereras 
påverkas i stor grad av de personer och i vilken kontext de befinner sig i. Detta kan bedömas 
som en av de orsakerna till att ämnet är komplicerat och svårt att utföra studier kring. Som 
figur 1 illustrerar så är det svårt att veta med säkerhet vilken känsla de olika uttrycken 
förmedlar. 

 

Figur 1 Fyra stycken känslor som visas genom ansiktsuttryck. 

Bild hämtad 
från:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Portret_van_een_man005.jp
g 

Känslor är något som alltid är involverat när människan tänker och borde då enligt 
Vinayagamoorthy m.fl. (2006) också betraktas vid utformning av virtuella karaktärer för att 
få fram ett mer naturligt beteende. Då känslor kan knytas till specifika minnen kan de då 
också användas för att upplysa minnen hos karaktärer. 

2.1.1 Positiva och negativa känslor 
Ben Ze'ev (2009, s.94) menar att känslor inte kan vara neutrala utan måste antingen vara 
positiva eller negativa, de positiva och negativa känslorna framhäver olika typer av 
beteenden. De negativa känslorna är enklare att särskilja än de positiva. Negativa känslor 
framhävs mer då de har större funktionsvärde. Funktionsvärde är individers grundläggande 
form av handlingstendenser för överlevnad. Känslors funktionsvärde tas upp i Izzards 
(2007) studie kring känslor. Glädje, nyfikenhet och belåtenhet är positiva känslor som under 
tidig utveckling hos barn är återkommande och framhäver beteenden som utforskning och 
inlärning. Känslor som sorg, ilska, avsky och rädsla räknas till negativa känslor som har ett 
låg prevalensfel och en kort varaktighet. Negativa känslor har som starkast påverkan under 
barndom men minskar under uppväxt, social umgänge, kognitiv utveckling och under social 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Portret_van_een_man005.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Portret_van_een_man005.jpg
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inlärning (Izzard, 2007). Den här typen av negativa känslor spelar stor roll i ens persons 
förhållning till miljön d.v.s. när personen behöver en snabb automatiskt reaktion (Izzard, 
2007). Ett exempel på en sådan här reaktion skulle vara att trampa på något som 
frambringar rädsla, rädslan sammankopplas då med detta moment. Izzards (2007) 
forskning visar att denna typ av reaktion kring känslor fungerar effektivt i kritiska 
situationer. Några icke förekommande beteenden kring negativa känslor är att de inte har 
mycket gemensamt med kärlek, arbete och lekbeteenden. 

2.1.2 Grundkänslor 
Som ovan finns det subkategorier inom känslosfären, en annan kategori utöver negativa och 
positiva känslor är uppdelning mellan vanliga känslor och grundkänslor. Definitionen av 
känslor och grundkänslor varierar enligt Ben Ze’ev (2009, s.104). Några av de vanligaste 
kraven som finns för att inkludera en känsla som grundkänsla är; tidig utveckling hos 
människan, erhållande av funktionsvärde som relaterar till någon form av reaktion hos 
individer, universellt för alla människor i olika kulturer, en känsla som dyker upp mer 
frekvent än andra, innehåller unika drag inom psykologi och uttryck samt uppstår 
instinktivt. Dessa typer av drag går att se i Izzards nämnda tankar kring positiva och 
negativa känslor i tidigare stycke. 

2.2 Kroppsspråk 
El-Nasr m.fl. (2009) definierar icke verbalt beteende som en rörelse eller kroppshållning 
som ställs ut i kroppen, exempel hand- eller benrörelser. Kroppsspråk studeras bland annat 
av ämnen som psykologi, kommunikation och filmvetenskap. 

Hanneke K. M. Meeren, Corné C. R. J. van Heijnsbergen och Beatrice de Gelder (2005) har 
bedrivit forskning som visar att kroppsspråket är viktigt för att känna igen känslor hos 
människan. Forskningen visar att känslor som framhävs av kroppen anses vara mer 
avgörande än de som framhävs igenom ansiktet när det kommer till att känna igen känslor. 
När ett ansiktsuttryck som visar en känsla paras ihop med en kropp som visar motstående 
känsla så läser människan av kroppen och associerar till den känslan istället för den som 
porträtteras i ansiktet. Detta visar att kroppsspråket är en viktig del för att känna igen 
känslor. Det är också viktigt att kroppsspråket tas med i skapandet av virtuella karaktärer då 
det har stor påverkan på hur känslor uppfattas. 

Enligt Vinayagamoorthy m.fl. (2006) är det nödvändigt att studera kroppsspråk för att förstå 
hur det fungerar om kreatören strävar efter att återskapa det mänskliga beteendet i virtuella 
karaktärer. Anledningen till det här är att kreatören vill få med detaljerad information, som 
åskådaren förväntar sig, och som åskådaren kan relatera till. Vinayagamoorthy m.fl. menar 
att kroppsspråk är användbart för att indikera uttryck hos karaktärer. Utan trovärdiga 
kroppsrörelser kan karaktärer bedömas som stela. Kroppsspråk är viktigt att inkludera men 
kreatören borde förstå sig på problem som finns innan de använder sig av det då ämnet är 
komplicerat. 
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Figur 2 Visar en karaktär från filmen Frozen (Chris Buck & Jennifer Lee, 2013) 
som då uppvisar ett uttrycksfullt kroppsspråk. 

2.2.1 Kroppsspråk och känslomässigantydan 
Det finns flera studier som visar att ett specifikt kroppsspråk går att relatera till känslor, 
studier utförd av Harald G. Wallbott och Klause R. Scherer (1986) visar på att det finns 
skillnader mellan sorg, ilska, glädje och förvånad genom att studera antal handrörelser, 
huvud orientering, intensitet, hastighet, expansiva, hur aktiva rörelserna är samt hur 
behagliga de är. Wallbott och Scherer (1986) resultat från forskningen visade att sorg skiljde 
sig åt från de andra känslorna, sorg har större huvudrotering och mer frekventa 
handrörelser. 

Wallbott (1998) har gjort mer detaljerad forskning kring ämnet där han studerar hur fjorton 
känslor relaterar till varandra när det kommer till rörelser, rörelser som undersöktes var om 
överkroppen var kollapsad, om axlarna var uppåt eller framåtlutade, huvudets orientering, 
handrörelser, om armar var utsträckta eller korsade, öppna eller stängda händer samt vilken 
intensivitet och kraft rörelserna utfördes med. I forskningen undersöktes känslorna glädje, 
sorg, rädsla, stolthet, avsky, skam, kall ilska, varm ilska, euforisk glädje, förakt, förtvivlan, 
fasa och nyfikenhet. 

Utifrån Wallbotts forskning går det se vilka rörelser som antyder till känslor. Enligt Wallbott 
(1998) så är en upprätt rygg inte lika förekommande hos känslorna sorg, skam och 
uttråkning som hos andra känslor. Hos euforisk glädje och varm ilska så finns det en tendens 
att lyfta upp axlarna medan framåtlutande axlar framhäver avsky, rädsla och förtvivlan. 
Forskningen visar också att arm och handrörelser är en avgörande faktor för att urskilja 
olika typer av känslor. Framutsträckta armar är ett typiskt karaktäristiskt drag för känslor 
som varm ilska, kall ilska, nyfikenhet samt euforisk glädje medan sidoutsträckta armar 
representerar fasa mer än andra känslor. Korsade armar är vanligt hos stolthet men även hos 
avsky. Känslor som anses vara aktiva har förekommande rörelser som öppning och knytning 
av händer. Enligt Wallbotts (1998) studie kan euforisk glädje, varm ilska och fasa ses som de 
känslor som frambringar mycket rörelseaktivitet och känslor som sorg, förakt samt 
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uttråkning har lite rörelseaktivitet. Känslor som frambringar mycket rörelseaktivitet anses 
också vara mer expansiva än andra känslor. Känslor som klassificeras som negativ ilska och 
sorg har rörelser som anses vara obehagliga medan känslor som anses vara positiv glädje och 
överraskad bedöms som mer behagliga (Wallbott & Scherer, 1986). 

Forskning gjord av Joann Montepare m.fl. (1999) så framkommer det att känslomässiga 
anknytningar till rörelser och ålder finns. Montepare m.fl. kom fram till att känslan glädje 
förknippas med relativt ojämna, lösa, kvicka, hårda och utvidgade rörelser som bedöms vara 
fulla av energi. I samma studie kom de fram till att rörelser som förknippas med sorg är 
flytande, lösa, långsamma, mjuka och sammanhållna. Rörelser som anses vara ihopkopplade 
med sorg saknar också energi. Glädje och neutrala rörelser anses vara mindre stela än 
rörelser som är sorgsna då de bedöms vara någorlunda stela. Glädje och ilska är i jämförelse 
med sorg samt neutrala rörelser mer kvicka samtidigt som de också är mer utvidgade. 

Samtliga forsknings artiklar som tagits upp i det här kapitlet kan anses vara gamla. Detta 
medför att det kan finns nyare forskning som motbevisar eller förstärker deras resultat. 
Anledningen till att den nämnda forskningen används är för att den ingående beskriver 
kopplingar till känslor samt rörelser. 

2.3 Animationsprinciper. 
Under 1930 talet så arbetade Walt Disney animationsstudio fram ett teoriramverk för 
animerade rörelser då de pressades att få fram en mer trovärdig värld (Frank Thomas & Ollie 
Johnston, 1995, s.35-37). En trovärdig värld är i det här sammanhanget en värld som 
åskådare kan relatera till, en värld som upplevs mer levande d.v.s. karaktärer ska upplevas 
som de har egna känslor och tankar. Teoriramverket kallas för Disneys 12 
animationsprinciper. De 12 animationsprinciperna består av följande delar: Squash and 
Stretch, Anticipation, Staging, Straight Ahead Action and Pose to Pose, Follow Through 
and Overlapping Action, Slow In and Slow Out, Arcs, Secondary Action, Timing, 
Exaggeration, Solid Drawing och Appeal (Thomas & Johnston, 1995, s.47). 

Thomas och Johnston (1995, s.59) nämner att Follow Through and Overlapping Action går 
ut på att förskjuta rörelser, inga rörelser börjar eller slutar samtidigt. Den mänskliga 
kroppen rör sig inte samtidigt då den istället sträcks ut, dras ihop, vrids och böjs vilket gör 
att alla delar jobbar emot varandra. Thomas och Johnston menar att det här leder till att 
kroppen fortfarande kan vara i rörelse trots delar har stannat, t.ex. att kroppen har stannat 
så kan armarna fortfarande vara inne i den rörelse som skedde innan kroppen stannade upp. 
Rörelser som innehåller mycket Follow Through and Overlapping Action är svansar när de 
svänger fram och tillbaka. Även hår och päls har mycket förskjutning i sin rörelse relaterat 
till kropp och huvud. I figur 3 går det att se Follow Through and Overlapping Action 
användas på karaktärens haka. Thomas och Johnston menar att utan Follow Through and 
Overlapping Action kan karaktärer se stela och onaturliga ut. När hela kroppen stannar upp 
i en definierad attityd kallas det en Held (Thomas & Johnston, 1995, s.60). När 
animationsprincipen används kan ett fenomen som kallas Drag uppstå. Med Drag så menas 
att kroppsdelar kan röra sig långsammare än andra objekt, t.ex. kroppsdelar i relation till 
dess skelett. Drag ger rörelser löshet och soliditet vilket då framhäver känslan av liv. 
Ytterligare ett begrepp inom Follow Through and Overlapping Action är Moving Hold vilket 
går ut på att åstadkomma små rörelser trots att karaktären ska vara stilla (Thomas & 
Johnston, 1995, s.61). Moving Hold är en del av det som frambringar liv och tydlighet när 
karaktärer är stilla. 
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Figur 3 Bild av tecknad karaktär som animationsprinciper är applicerad på. 

Bild hämtad från: http://www.tdt3d.com/1_6969_0.html 

De andra av Disneys animationsprinciper presenteras kort för att framhäva vilken 
omfattning de berör rörelseskapandet och dess utseende. Nedan stående beskrivningar är 
samtliga hämtade från Thomas och Johnston (1995, s.47-68). 

 Squash and Stretch handlar om deformation och elasticitet av former. 

 Arcs berör hur levande organismer rör sig. När dessa levande organismer rör på sig 
så sker rörelserna i en cirkulär rörelse och inte en rak linje. 

 Staging är till för att framhäva berättelsen samtidigt som kreatören ser till att allt är 
klart och tydligt för publiken. 

 Straight Ahead Action and Pose to Pose är två stycken arbetsmetoder. 

 Timing behandlar hur varierad hastighet av samma rörelse kan förmedla olika 
budskap. 

 Slow In and Slow Out handlar om att rörelser saktas in och påbörjas långsamt. 

 Anticipation är den rörelse som förbereder huvudrörelsen. 

 Exaggeration handlar om att överdriva utvalda drag hos de objekt som ska animeras. 

 Solid Drawing är en term som används för att uppehålla kvalitet i skisserna genom 
alla huvudposer och Inbetweens. 

 Appeal är en term som handlar om att karaktärens design ska passa till dess 
personlighet, rörelser och designen ska vara gjord så att den fångar åskådarens 
intresse. 
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 Secondary Action är en rörelse som stöttar huvudrörelsen. 

2.4 Bakgrund sammanfattning 
Bakgrundskapitlet innehåller information angående känslor, kroppsspråk och Disneys 12 
animationsprinciper. Känslor handlar och uppstår av negativa samt positiva förändringar i 
olika personliga situationer (Ben Ze’ev, 2009, s.13). Känslor uttrycks genom ansiktsuttryck, 
kroppsspråk och tal. Inom begreppet känslor finns det även subkategorier som negativa, 
positiva och grundkänslor. En känsla måste vara negativ eller positiv då de inte kan vara 
neutrala. En negativ känsla framhäver ett annat beteende än en positiv känsla (Ben Ze’ev, 
2009, s.94). En grundkänsla är en känsla som anses vara universell för människor i olika 
kulturer, en känsla som uppstår mer frekvent än andra och den uppstår instinktivt. 

Kroppsspråk är kroppsligt beteende som rörelser eller kroppshållning (El-Nasr m.fl., 2009). 
Kroppsspråk är en viktig del i att förmedla känslor. Rörelser och kroppsposer förmedlar 
känslor effektivare än ansiktsuttryck (Meeren m.fl., 2005). Det finns specifika kroppsspråk 
som relaterar till olika känslor som exempelvis att en upprätt rygg inte är förekommande 
inom känslorna sorg, skam och uttråkning.(Wallbott, 1998). Händer och armar är avgörande 
för att urskilja vissa känslor från varandra. 

För att skapa trovärdiga karaktärer inom animation ska kroppsspråk och känslor studeras så 
att de kan presenteras på ett korrekt sätt. Genom att göra detta kan åskådaren relatera till 
karaktärerna som då upplevs levande (Vinayagamoorthy m.fl., 2006). 

Inom animation används Disneys 12 animationsprinciper som ett teoretiskt ramverk för att 
skapa vad som avses att vara godtagbar animation. En av dessa animationsprinciper är 
Follow Through and Overlapping Action som handlar om att förskjuta rörelser d.v.s. inget 
börjar eller slutar samtidigt (Thomas & Johnston, 1995, s.59). Utan denna animationsprincip 
applicerad kan karaktärer upplevas som stela och onaturliga. 
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3 Problemformulering 
Då trovärdiga karaktärer blivit ett omtalat ämne inom spelindustrin (El-Nasr m.fl., 2009), 
kan detta då öka kraven på upphovsmannens artistiska skickligheter samt teorier och 
ramverk som används inom spelindustrin. Spelindustrin har många områden förknippat 
med sig och i den här undersökningen kommer det att fokuseras på animation. 

För animatörer är Disneys 12 animationsprinciper kända och används flitigt för att kreatörer 
vet att de kan skapa något som inom ämnet kan anses vara välgjorda rörelser. En 
problematik som kan uppstå är att kreatörer inte tänker på hur animationsprinciperna 
påverkar kroppsspråket och förmågan att förmedla känslor. Den animerade karaktärens 
rörelser skapar ett kroppsspråk som av kreatören är tänkta att förmedla ett budskap, det kan 
därför vara problematiskt om välanvända principer för att animera, vad man inom ämnet 
kallar, högkvalitativ animation i slutändan gör att budskapets genomslagskraft försämras. 

Follow Through and Overlapping Action används i undersökningen då animationsprincipen 
är en av tre grundprinciper som stödjer trovärdighet, liv och karaktärisering enligt Bishko 
(2007). Känslorna sorg och glädje kommer vara centrala i undersökningen då de har skilda 
beteenden, negativa, positiva känslor och båda är grundkänslor. 

Kan animationsprincipen Follow Through and Overlapping Action verka kontraproduktivt 
till att förmedla sorg och glädje? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 
I undersökning kring animationsprincipen Follow Through and Overlapping Action 
skapades det två utgångsanimationer en för känslan glädje och en för sorg. Dessa 
utgångsanimationer har ingen Follow Through and Overlapping Action i sina kroppsdelar 
utan de börjar och slutar samtidigt. Det skapades sedan fyra andra animationer som har 
olika grader av förskjutningar i sina kroppsdelar, två för glädje och sedan två för sorg, denna 
förskjutning skapar då Follow Through and Overlapping Action. Förskjutningarna sker på 
följande sätt att kroppsdelar förskjuts utifrån kroppen som exempelvis torso påbörjar sin 
rörelse vid bildruta noll och då förskjuts överarmen till att starta sin rörelse vid bildruta ett 
och dess underarm påbörjar då sin rörelse vid bildruta två. Den här typen av förskjutning 
ändras gradvis mellan animationsklippen. Rörelserna för sorg och glädje baseras utifrån 
forskning kring känslor och kroppsspråk från Wallbott (1998), Wallbott och Scherer (1986) 
samt Montepare m.fl. (1999). Rörelserna förändras inte mellan animationsklippen utan 
förskjuts enbart. Vid framställning av animationsklippen används datorprogrammet 
Autodesk Maya (2014). 

I animationsklippen används en humanoid karaktär då det ska vara tydligt för 
respondenterna då rörelserna efterliknar ett mänskligt beteende. Då det handlar om att 
studera kroppsspråk så är det också lämpligt att karaktärsmodellen strävar efter att 
efterlikna en humanoid karaktär med realistiska proportioner då människan är van att läsa 
av kroppsspråket från människans kroppsanatomi. Karaktärsmodellen är unisex för att skala 
ner alla visuella indikationer som hänvisar till karaktärens genus. Den visuella reduktionen 
sker på grund av att deltagarna enbart ska fokusera på karaktärens rörelser och på det sättet 
förstärka resultatet. Skulle genus inkluderas i undersökningen måste även karaktärens 
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rörelser förändras på ett sådant sätt att genuset framhävs. Karaktärens genus är intressant 
att undersöka då män och kvinnor rör sig olika (Frank E Pollick m.fl., 2005) men ger då 
ytterligare variabler att ta hänsyn till vilket inte passar för att besvara 
problemformuleringen. Inom rörelsestudier är det vanligt att endast karaktärens siluett visas 
då det är karaktärens rörelser som är intressanta och inte karaktärens visuella utseende. I 
tidigare studier angående känslor och kroppsspråk (Antonio Camurri, Ingrid Lagerlöf & 
Gualtiero Volpe, 2003) så används en metod där siluetten på karaktären är mörk medan 
bakgrunden i klippen är ljusa så en stark skillnad uppstår, den här visualiseringsmetoden 
används på artefakterna. 

3.1.2 Undersökningsmetod 
Artefakten har presenterats i en kvantitativ undersökning där känslorna glädje och sorg 
prövas i förhållande till den Follow Through and Overlapping Action. Undersökningen är 
kvantitativ då målet är att ta reda på om Follow Through and Overlapping Action påverkar 
förmedlingen av känslor. Den kvantitativa metoden valdes för det inte behövs intervjuer eller 
ett tillfälle för att ställa följdfrågor. Artefakterna har få variabler och undersökningen är 
kontrollerad vilket då passar en kvantitativ metod. Respondenterna har fått se 
animationsklippen på en projektor, alla respondenter har sett animationsklippen i en 
sekvens. Respondenterna fick ett frågeformulär tilldelat till sig innan animationsklippen 
spelades upp, frågeformuläret fylldes i och lämnades tillbaka. Undersökningen tog plats i en 
avslappnad miljö där respondenten i lugn och ro kunde medverka i undersökningen, det är 
viktigt att deltagaren känner sig avslappnad och inte stressad i situationen så att de lämnar 
svar som inte är påverkade av stress. 

Till denna kvantitativa undersökning har ett frågeformulär konstruerats där lämpliga frågor 
kring undersökningen använts. Frågeformuläret har en enkätstruktur där respondenten då 
kan kryssa i ett alternativ och skriva ner ett kort svar på den ställda frågan d.v.s. att 
kvalitativa frågor kommer ställas i en kvantitativ undersökning. Anledningen till att 
kvalitativa frågor används är för att få en inblick i respondentens val. Ett exempel på hur 
dessa frågor formuleras, kryssa i de alternativ som du tycker visar sorg alternativt glädje, 
skriv några rader om varför du valde det klippet. Enkäten består av välformulerade och korta 
frågor kring ämnet vilket då resulterar i en bättre datainsamling (Østbye m.fl., 2004, s.139). 
Frågorna som ingår i enkäten är varierade, några av dem är beteendefrågor som syftar till 
vad de har observerat, andra är kunskapsfrågor för att kartlägga deras kunskap om ämnet 
vilket gör att undersökningen får ett tillförlitligt resultat menar Østbye m.fl. (2004, s.139-
141). Det finns också en variation mellan öppna och slutna frågor i enkäten. Genom att 
använda denna metod är det möjligt att få tillförlitlig data men det gäller då att formulera 
frågor som är balanserad, inte är tvetydiga eller påverkar respondentens svar (Østbye m.fl., 
2004, s.144-145). 

Problematiken som finns att ha med frågor som är kvalitativa i en kvantitativ undersökning 
är den att missförstånd kan ske samtidigt som respondenterna kan uppleva att det är jobbigt 
att formulera sitt svar i skrift. De kvalitativa frågor används då de kompletterar de 
kvantitativa frågorna på ett ypperligt sätt. Frågorna kan ge ytterligare information angående 
Follow Through and Overlapping Action som kan vara intressant att diskutera. Då dessa 
frågor är få, korta och välformulerade passar de till den kvantitativ undersökning som 
genomförts. 
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3.1.3 Urval 
För en bra generalisering så gjordes urvalet på ett slumpmässigt sätt (Østbye, 2004, s.244) 
samtidigt som ett aktivt sätt att hitta respondenter användes. Den slumpmässiga metoden 
användes för få en kunskapsspridning mellan respondenterna samtidigt som det går att 
kontrollera könsfördelning. I den slumpmässiga metoden söktes respondenter via mejl, 
respondenterna hittades via Högskolan i Skövdes mejltjänst där katalogfunktionen användes 
för att slumpmässigt välja respondenter. Med den här metoden finns det problematik med 
stora mängder bortfall, för att kring gå denna problematik mejlades ett stort antal personer. 
Några av dessa respondenter var vänner och kan bedömas som ett bekvämlighetsval men 
antalet bedöms vara lågt vilket då inte ska påverkar resultatet. Den aktiva metoden för att 
hitta respondenter används för att öka antalet respondenter samtidigt som den är 
förhållandevis slumpmässig men det medför då mindre kontroll i genus fördelningen och 
spridningen mellan respondenternas kunskap blir inte lika utspridd då respondenterna 
hämtades från samma plats. Den aktiva metoden för att hitta respondenter går till på 
följande sätt att människor som befinner sig i närheten där undersökningen bedrivs frågas 
om de vill medverka, detta medför att respondenterna i många fall känner varandra vilket 
kan göra att de känner sig bekväma med situationen och svarar bättre på enkäten. 
Människor som är i åldern 18 och äldre har sökts till undersökningen för att få en 
åldersspridning. Deltagarens bakgrund är inte avgörande för undersökningen då de finns 
forskning inom närliggande område (Camurri, Lagerlöf & Volpe, 2003) som visar att icke 
erfarna deltagare kan utskilja känslor i kroppsspråk. 

3.1.4 Etik 
De etiska problem som kan finnas för denna undersökning är konfidentialitetskravet som 
innebär att den information som respondenten lämnar ska förvaltas på ett sådant sätt att 
deras identitet skyddas (Østbye m.fl., 2004, s.127). Då denna undersökning sker med 
anonyma respondenter går det då inte att identifiera vilken data som hör till vilken 
respondent, personen som hanterar datainsamlingen behöver då inte skriva på något avtal 
kring tystnadsplikt. Samtyckeskrav är också en del av den etiska problematiken som finns 
med undersökningen, respondenterna har själva rätten att avgöra om de vill delta eller 
avbryta undersökningen och sedan finns nyttjandekrav att den insamlade data enbart får 
användas inom forskning (Østbye m.fl., 2004, s.127). Undersökningen har inte under några 
förutsättningar placerat någon deltagare för psykologisk eller fysiskt skada då det handlar 
om att observera rörelse förändringar hos karaktärer. Ur ett samhällsperspektiv har 
undersökningsresultatet inte någon negativ inverkan. Då undersökningen handlar om 
animation berörs inte samhälliga aspekter i stor omfattning. Det som kan påverkas är 
spelindustrin och filmindustrin då de behandlar animation, detta tas upp i 
diskussionskapitlet. Dessa industrier är globala men undersökningen som genomförts sker 
på en mindre skala och har då inte stort inflytande. 
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4 Genomförande 
Inför undersökningen har sex stycken animationsklipp skapats där av tre animationsklipp 
representerar känslan glädje och de andra animationsklippen representerar sorg. 
Karaktärsmodellen som valdes att användas i animationsklippen är en karaktär som bedöms 
vara unisex d.v.s. saknar visuellt utstickande genus drag. I Autodesk Maya (2014) 
programbibliotek finns det färdigbyggda karaktärer som går att använda, en av dem används 
i skapandet av artefakten. Animationen har skapats med programmet Autodesk Maya då 
programmet har funktioner för att skapa och behandla animation, funktioner som låter 
användaren ha kontroll över rörelsernas utformning. En sådan här funktion är exempelvis 
Graph Editor som tillåter animatören att förändra små detaljer i rörelserna genom att 
manipulera en graf. Animationsklippen består av en karaktär som går i en repeterande cykel, 
karaktärens rörelser spelas då upp sömlöst efter ett antal bildrutor. Rörelserna har utgått 
från forskning av Wallbott och Scherer (1986) Wallbott (1998) samt Montepare m.fl. (1999). 
Passande kameravinkel valdes och animationsklippen renderades ut för att sedan läggas i 
slumpmässig följd för att användas till undersökningen. Den kameravinkel som valdes till 
animationsklippen är den vinkel som visar upp karaktärens siluett mest och på det sättet 
visar upp rörelserna tydligast. 

4.1 Karaktärsmodell 
För att skapa animationen till artefakten så behövs en fungerande karaktärsmodell att 
använda sig av. Karaktärsmodellen ska vara unisex samtidigt som den också ska vara riggad 
så att den går att använda till animation på ett arbetsvänligt sätt. Den ska vara riggad på ett 
sådant sätt att det finns tillgång till animationskontroller på karaktären samtidigt som att 
karaktären ska ha fin deformation. Med riggning menas att karaktärsmodellen skall ha en 
uppsättning av skelett placerade inuti modellen. Det här skelettet skall sedan vara 
sammankopplat till en uppsättning av animationskontroller, dessa animationskontroller gör 
att animatören får enklare tillgång till skelett och på det sättet går det snabbare att skapa 
animation. Karaktärsmodellens skelett ska även kopplas ihop med modellens Verticer, så 
kallad Skinning. Detta medför att om karaktärens skelett flyttas så kommer även modellen 
att följa efter. Riggningsprocessen är komplicerad samtidigt som det tar tid då det krävs 
fokusering på detaljer för att arbetet ska bli acceptabelt. På grund av denna anledning 
används karaktärsmodeller som redan är färdigmodellerade och riggade. Mannequin 0.0.2, 
Dumbman 2.0 och Autodesk Maya Humanoid var de karaktärsmodeller som kontrollerades 
då de redan var modellerade och riggade i sådan utsträckning att de ansågs vara användbara 
i artefakt skapandet. 

För att bedöma om karaktärsmodellen är unisex så användes Andrew Loomis (1994, s.26-27) 
syn på den idealistiska mannen och kvinnans kroppsproportioner. Både mannens och 
kvinnans proportioner togs till hänsyn när karaktärsmodellerna bedömdes. 
Karaktärsmodellen som efterfrågas till undersökningen skulle innehålla både manliga och 
kvinnliga proportioner. Anledningen till detta är att respondenterna inte ska associera 
karaktärsmodellen till något specifikt genus. Karaktärsmodellen bedömdes utifrån två 
vinklar, framme från och en från sidan av karaktärsmodellen. Karaktärsmodellens huvud 
användes för att mäta proportioner då detta är ett sätt som Loomis använder för att mäta 
proportioner. Deras längd, bredd och form jämfördes med Loomis synsätt, se figur 4 samt 
figur 5. 
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Figur 4 Bilden visar ideala proportioner för det manliga genuset. 

Bild hämtad: http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-
drawing-for-all-its 

 

Figur 5 Bilden visar ideala proportioner för det kvinnliga genuset. 

Bild hämtad: http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-
drawing-for-all-its 

http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-drawing-for-all-its
http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-drawing-for-all-its
http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-drawing-for-all-its
http://busket.tumblr.com/post/26238422115/ideal-proportions-from-figure-drawing-for-all-its
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4.1.1 Mannequin 0.0.2 och Dumbman 2.0 
Den här karaktärsmodellen var den första av de tre som undersöktes för användning i 
artefakten. Karaktärsmodellen Mannequin 0.0.2 är en färdigmodellerad och riggad karaktär 
som ser ut som en skyltdocka, se figur 6. Karaktärsmodellen har en rigg som har användbara 
animationskontroller och det sker fin deformation vid rörelser. Karaktärsmodellen 
Mannequin 0.0.2 följer dock inte Loomis (1943, s.26-27) ideal. Karaktärsmodellen är enbart 
sju huvud lång vilket resulterar i att karaktären får ojämn proportion mellan överkropp och 
ben, i detta fall får karaktärsmodellen korta ben i relation till resten av dess kroppsbyggnad. 
Karaktärens axelbredd motsvarar två och en halv huvudbredd vilket då enligt Loomis 
indikerar att karaktären är av manligt genus samtidigt som relationen mellan skulderbladen 
och sätesmuskeln också påvisar det här påståendet. Karaktärsmodellen är till utseendet likt 
en skyltdocka och detta går då emot de visuella intryck som söks hos karaktärsmodellen som 
skall användas till artefakten. På grund av karaktärsmodellens problematik valdes då 
karaktärsmodellen bort i artefakt skapandet. Efter att karaktärsmodellen valts bort 
undersöktes nya karaktärsmodeller som ansågs lämpliga. 

 

Figur 6 Bilden visar karaktärsmodellen Mannequin 0.0.2. 

En annan karaktärsmodell som undersöktes för användning till artefakt skapandet var 
Dumbman 2.0. I likhet med Mannequin 0.0.2 har denna karaktärsmodell 
animationskontroller och fin deformation. Dock har denna karaktärsmodell fel proportioner 
i jämförelse med Loomis (1943, s.26-27). Karaktärsmodellen är sju och en halv huvud lång 
samt två huvudbred mellan axlarna. Karaktärsmodellens form indikerar på att modellen är 
av det kvinnliga genuset då karaktärsmodellen är smal vid midjan samt dess axelbredd. 
Dessutom avviker karaktärsmodellen från ett realistiskt utseende då den har stora händer 
samt fötter i relation till dess kroppsstorlek. Detta är inte något problem för att skapa 
trovärdiga karaktärer utan det kan förvirra respondenterna när de titta på 
animationsklippen. De kan då fokusera på att karaktärsmodellen ser annorlunda ut och på 
det sättet missa rörelser som framhäver känslorna. Karaktärsmodellen har också ett kantigt 
utseende, karaktärsmodellens ansikte visar tydligt på det här vilket då resulterar i ett 
onaturligt utseende vilket går att se i figur 7. På grund av den nämnda problematiken med 
modellens utseende används den inte i arbetet. 
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Figur 7 Bilden visar karaktärsmodellen Dumbman 2.0. 

4.1.2 Autodesk Maya Humanoid 
Den här karaktärsmodellen var den som uppfyllde kraven som ställdes för att anses vara 
unisex. Karaktärsmodellen är redan modellerad samtidigt som den är riggad på ett korrekt 
sätt. Karaktärsmodellen är åtta huvud lång och är två huvud bredd mellan axlarna vilket då 
enligt Loomis (1943, s.26-27) är något som indikerar på både manligt och kvinnligt genus. 
Relationen mellan axelbredd och höftbredd är jämn vilket resulterar i att det inte ger någon 
direkt koppling till ett specifikt genus. Från en sidvy påminner karaktärsmodellen mer om 
det manliga genuset än det kvinnliga då skulderblad och sätesmuskeln är parallella. 
Karaktärsmodellen är också sammanhängande, den är modellerad i ett stycke vilket ger en 
mer realistisk syn då det inte finns några tydliga skarvar på modellen. 

 

Figur 8 Bilden visar karaktärsmodellen Autodesk Maya Humanoid. 
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4.2 Begränsningar 
De begränsningar som fanns under skapande av artefakten var inte kopplade till 
karaktärsmodellen utan var kopplade till animationen och dess utformning. Då rörelserna 
utgår från forskning av Wallbott och Scherer (1986), Wallbott (1998) och Montepare m.fl. 
(1999) så var det problematiskt att skapa rörelser som var sammanhängande och kunde 
kännas igen i de båda känslorna som skulle representeras. Då det ska vara konstant rörelse i 
alla kroppsdelar blev det problematiskt. I likhet med Wallbott (1998) forskningsmetod för 
att framhäva trovärdiga känslor så går det att skapa en situation som karaktären befinner sig 
i och sedan agera ut känslorna som tillgivits men denna lösning fungerar inte då det ska ske 
rörelser genom hela karaktären. Situationer som involverar hela kroppsrörelser går att skapa 
men valdes inte att användas då det krävs att situationen skall kunna representeras med 
båda känslorna. En bättre lösning på denna problematik var att använda sig av en gångcykel. 
Gångcykeln involverar hela kroppen samtidigt som det går att representera båda känslorna 
genom gång. Gångcykeln går dessutom att göras som en sluten animationskrets vilket ger 
möjligheten att välja hur länge den ska spelas upp i det slutgiltiga demonstrationsklippet. 
Det enda problemet som finns med att använda sig av en gångcykel för att demonstrera 
Follow Through and Overlapping Action är att förskjuts benrörelserna för mycket förstörs 
karaktärens gång, i det här fallet fungerade det då förskjutningen inte är tillräckligt stor. 

4.3 Rörelsebeskrivning 
Rörelserna som användes för att frambringa känslorna glädje och sorg är framtagna av 
Wallbott och Scherer (1986), Wallbott (1998) samt Montepare m.fl. (1999). Animationerna 
har anpassats efter dessa rörelser och strävat att ha med så många moment som möjligt så 
att igenkännings faktor för de visade känslorna blir högre. 

I animationsklippet som representerar glädje är axlarna uppåtriktade samtidigt som det 
finns sidrörelse av händer och armar. Armarna sträcks också ut och kan korsas framför 
kroppen. Karaktärens händer öppnas och stängs samtidigt som det finns en tendens att 
baksidan av dem riktar sig ut åt sidan. Dessa rörelser beskrivningar är tagna från Wallbotts 
(1998) rörelse forskning. För att framhäva glädje i animationsklippen ska rörelserna enligt 
Wallbott (1998) och Montepare m.fl. (1999) göras snabba, utvidgade, energi fyllda, aktiva 
och behagliga. 

Som i animationsklippet för glädje så används också Wallbotts (1998) rörelser beskrivningar 
för att framhäva sorg. I animationsklippet som framhäver sorg är karaktärens överkropp 
kollapsad samtidigt som karaktärens huvud är nedåtlutande och har sidrörelser. Hand- och 
armrörelser i sidled förekommer samtidigt som baksidan av händerna rör sig i sidled. I 
jämförelse med glädje har sorg inte lika snabba, expansiva, energi fyllda, aktiva och 
behagliga rörelser (Wallbott, 1998). Montepare m.fl. (1999) menar att rörelserna som 
framhäver sorg ska skapas på ett sådant sätt att de framstår som flytande, lösa, långsamma, 
mjuka och sammanhållna. 

Igenom rörelser går det att känna igen genus (Pollick m.fl., 2005), detta är problematiskt då 
karaktären ska vara unisex. Karaktärens visuella utseende är unisex och även rörelserna 
måste sträva efter det. Cathrine D. Barclay, James E. Cutting och Lynn T. Kozlowski (1978) 
forskning visar att axlarna är en viktig identifiering av det manliga genuset medan höfterna 
är viktig för det kvinnliga genuset. Barclay m.fl. kommer också fram till att det manliga 
genuset har mer rörelser i axlarna än de kvinnliga. Det kvinnliga genuset rör sig mer i höften 
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än vad de manliga gör. Dessa två kroppsdelar har då en inverkan på karaktärens genus 
förmedling. Då axlar är en av de delar som framhäver glädje kan de då indikera på en manlig 
karaktär när axlarna sätts i rörelse. Höftrörelser är en naturligt förekommande i gång vilket 
då också kan påverka genus uppfattningen. 

4.4 Arbetsprocess 
I skapandet av animationsklippen togs inspiration från Richard Williams (2009, s.110, 142) 
om hur gångcykler kan vara strukturerade och genomförda. Arbetsmetoden Pose to Pose 
användes då huvudposerna placerades ut först för att sedan skapa poserna mellan dem. 
Även en arbetsmetod som kallas för Blocking användes för att skapa animationen, med 
Blocking menas det att huvudposerna placeras ut som byggstenar i animationen för att få en 
generell idé angående hur rörelsen kommer att spelas upp. Interpoleringen mellan 
keyframes är i det här stadiet grov vilket resulterar i en hackig uppspelning av animationen. 
Det är den här interpoleringen som gör det möjligt att se hur rörelsen kommer se ut 
samtidigt som det är möjligt att göra förändringar i rörelserna utan att animationsgrafen 
påverkas. Huvudposerna sattes ut på den första bildrutan, den sista bildrutan och samt 
mellan de två huvudposerna. Efter att huvudposerna var utsatta kontrollerade jag de emot 
Wallbott (1998) rörelsebeskrivning associerat till den känslan t.ex. Karaktärens överkropp 
ska vara kollapsad när det kommer till känslan sorg eller karaktärens axlar skall vara 
uppåtriktade vid glädje. Efter att huvudposerna var kontrollerade skapades ytterligare poser 
mellan huvudposerna, dessa genom gick samma kontrollprocess som huvudposerna. När 
alla poser var utsatta så kontrollerade jag rörelserna för att se om dess beteende stämde 
överens med Wallbott (1998) och Montepare m.fl. (1999) studier kring rörelser t.ex. om de 
ansågs vara energi fyllda, utvidgade, sammanhållna eller aktiva. När Blocking processen var 
klar så konverterades animationernas interpolering från Stepped Tangents till Linear 
Tangents för att se hur animationen spelades upp. Stepped Tangents och Linear Tangents 
är funktioner som styr hur rörelse grafen ser ut. Interpolering funktionen användes för att 
undvika att Slow In and Slow Out skulle uppstå, genom att använda denna funktion på 
grafen så sker ingen acceleration eller inbromsning av rörelser. Rörelserna får då en 
konstant hastighet mellan de utsatta keyframes. I det här skedet så används Autodesk Maya 
Graph Editor för att finjustera rörelserna genom att flytta keyframe punkterna i Y-led. 
Genom att flytta keyframe punkterna i Y-led så ändras dess värde vilket medför en 
förändring i rörelsen. De svarta punkterna som visas i de färgade graferna i figur 9 är 
keyframes. 
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Figur 9 Bilden visar Graph Editor samt funktionen Linear Tangents påverkan 
på grafen. 

När justeringen var klar så sparades en version och förskjutning av keyframes började. 
Förskjutningen gick till på följande sätt, alla keyframes markerades och förflyttades i X-led. 
Förskjutningen i X-led förändras mellan de olika artefakterna. Ingen ytterligare rörelser 
lades till i det här stadiet utan enbart förskjutningar gjordes. I figur 10 visas de delar som 
förskjuts, samma färg förskjuts lika mycket genom de olika animationsklippen. Den röda 
kvadraten som syns i figur 10 representerar förskjutning av huvud, överarm och lår. Den blå 
kvadraten visar förskjutning av underarm och skenben medan den gröna kvadraten visar 
förskjutning i hand, fingrar och fötter. I animationsklipp ett finns ingen förskjutning utan 
den till kom i animationsklipp två och tre. I animationsklipp två sker det en förskjutning 
med en keyframe i varje kroppsdel. I animationsklipp tre sker denna förskjutning med två 
keyframes. Anledningen till att förskjutning är en och två keyframes i de olika artefakterna 
är för att inte förstöra gångcykeln, gångcykelns Timing påverkas av förskjutningen då det 
uppstår ett avstånd mellan den första keyframe som sattes och den andra keyframe. Detta 
avstånd uppstår varje gång en kroppsdel förskjuts och blir längre om förskjutningen är 
större. 
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Figur 10 Bilden visar uppdelning av förskjutning av kroppsdelar. 

4.5 Animationsklipp för glädje och sorg 
Med karaktärsmodellen Autodesk Maya Humanoid och en förståelse för vilka rörelser som 
framhäver korrekt känsla skapades de två utgångsklippen. Animationsklippen har likheter 
och olikheter. En likhet mellan de två animationsklippen är dess struktur. En skillnad mellan 
är deras längd. De glada animationsklippen består av 24 bildrutor medan animationsklippen 
för sorg är 32 bildrutor lång. Detta medför att det blir annorlunda hastighet mellan de två 
animationsklippen. Glädje framstår som snabbare och sorg långsammare då det finns mer 
bildrutor mellan dess huvudposer. 

I nedan stående kapitel presenteras animationsklippen individuellt för att ge en blick i hur 
de ser ut samt hur förskjutningen påverkar rörelserna. Det kommer även förklaras hur stor 
förskjutning som användes i de olika animationsklippen. 

4.5.1 Förskjutning i animationsklipp ett för glädje och sorg 
Det första animationsklippet för glädje och sorg har ingen förskjutning d.v.s. det finns ingen 
Follow Through and Overlapping Action i detta klipp. Det som kan vara problematiskt med 
det här är att animationsklippet är att det kan anses vara ryckig i relation till de andra 
artefakterna. Ojämnheten kan vara ett problem då den står ut och kan påverka 
respondenterna, de kan få svårt att fokusera på rörelsernas helhet och på det sättet missa 
animationsklippet. Det är viktigt att detta animationsklipp korrekt visar upp känslan då den 
ligger som grund för de andra två animationsklipp som visar glädje och sorg. 

Som figur 11 visar så används rörelserna som beskrivit glädje i ovanstående kapitel. Det går 
att se tydligt att rörelserna är utvidgade, det finns en blandning av öppna och slutna händer, 
framåt sträckta armar och höjda axlar. 
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Figur 11 Bilden visar Autodesk Maya Humanoid i animationsklipp ett som visar 
känslan glädje. 

I figur 12 så visas känslan sorg, den påvisar i likhet med glädje vilka rörelser som används ur 
Wallbotts (1998) forskning. Kollapsad överkropp, inga utvidgade rörelser och nedåtlutande 
huvud. Jämförs figur 11 med figur 12 går det att urskilja stora skillnader mellan de två 
känslorna. 

 

Figur 12 Bilden visar Autodesk Maya Humanoid i animationsklipp ett som 
uppvisar känslan sorg. 

4.5.2 Förskjutning i animationsklipp två för glädje och sorg 
I det här animationsklippet finns en förskjutning av keyframes vilket skapar Follow 
Through and Overlapping Action. Karaktärsmodellens huvud, överarmar och lår har 
förskjutits med en keyframe vilket går att se i de röda kvadraterna i figur 10. Underarm och 
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skenbenet har förskjutits med två keyframes, se de blåa kvadraterna i figur 10. Händer, 
fingrar och fötter har förskjutits med tre keyframes, se gröna kvadrater i figur 10. Anledning 
till att förskjutningen sker med en keyframe per kroppsdel är att siffrorna som uppstår går 
att dubbla samtidigt som förskjutningen sker i en jämn följd. Den här förskjutningen 
fungerar då bra som ett värde mellan de tre typer av förskjutning som skapats. 

4.5.3 Förskjutning i animationsklipp tre för glädje och sorg 
I de tredje animationsklippen för glädje och sorg är förskjutningen mer överdriven i de olika 
kroppsdelarna. Huvud, överarmar och lår är förskjutna med två keyframes från torso, se 
röda kvadrater i figur 10. Underarm och skenbenet är förskjutet med fyra keyframes från 
torso (se blåa kvadrater i figur 10) medan händer, fingrar och fötter har förskjutits med sex 
keyframes, se grön färgade kvadrater i figur 10. Orsaken till att förskjutningen sker med två 
keyframes mellanrum är att det ger en jämn fördelning mellan dem. Dessa siffror dubblar 
också de siffror som används i animationsklipp två. 

4.6 Animationsklipp till undersökning 
Den slutgiltiga versionen av animationsklippens utformning kan ses i figur 13. 
Karaktärsmodellen siluett gjordes enbart synlig då det medför att endast rörelserna 
framhävs. I Anthony P. Atkinson m.fl. (2004) forskning om känslors uppfattning från 
dynamiska och statiska uttryck i olika ljussättningar används olika typer av siluetter som har 
likheter med figur 13. Kameravinkeln som används i dessa animationsklipp strävar efter att 
vara 45 grader då det ger en bra bild av siluetten och rörelserna som utförs d.v.s. se till så att 
animationsklippen får bra Staging. 

 

Figur 13 Bilden visar karaktärsmodellens siluett som den visas i artefakten. 
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4.7 Utformning av enkät 
Den här delen kommer ta upp enkätens utformning och ta upp varför dessa val gjordes. Då 
enkätstrukturen och frågor tas upp i metodkapitlet kommer det inte nämnas i det här 
kapitlet. 

De sex animationsklippen är samlade på enkätens första sida (se Appendix A) på grund av 
att det ska vara lätt för respondenten att följa med i undersökningen. Då det sex 
animationsklippen spelas upp i följd utan avbrott skulle det vara problematiskt om de var på 
separata sidor. Skalorna som finns med under den visade bilden av karaktärsmodellens 
siluett har punkter så att respondenten vet vart de ska markera på skalan. Detta underlättar 
då också analyseringen av enkäten. Karaktärsmodellens siluett är med i enkäten för att 
respondenterna ska se likhet mellan frågorna och det som visas i animationsklippen. På 
enkätens andra sida visas karaktärsmodellens siluett av samma grund. På sida två av 
enkäten är animationsklippen uppdelade i olika kategorier, glad och ledsen (se Appendix A). 
Animationsklippen är separerade så att de inte skall blandas ihop med varandra samtidigt 
som de tillhör olika frågor. Under animationsklippen på den här sidan finns det en kvadrat 
som respondenten kan kryssa i, denna valdes då det är uppenbart vilket val som 
respondenten gjort samtidigt som det är lätt för respondenten att förstå hur de ska markera 
deras val. Endast fyra rader valdes till den kvalitativa frågan (se Appendix A) då 
respondenterna inte ska känna sig tvungna att skriva mer än nödvändigt. 

4.8 Pilotundersökning 
I det här stadiet gjordes en pilotundersökning för att kontrollera enkätstrukturen, frågornas 
formulering samt undersöka om det går att utvärdera enkätens frågor på ett sådant sätt så 
att problemformuleringen går att besvara. Två respondenter användes i denna pilotstudie då 
det ansågs vara tillräckligt för att testa ovanstående punkter. De två respondenterna fick 
svara på enkäten i en sådan utsträckning som själva undersökningen gick till d.v.s. att 
respondenterna fick gemensamt titta på de olika animationsklippen, svara på enkäten och 
sedan lämna in den. Anledningen till att pilotundersökning gjordes på det här sättet var att 
testa hur effektiv denna undersökningsmetod var. Efter att respondenterna lämnat in 
enkäten diskuterades gemensamt problematik med enkäten. Efter att pilotundersökningen 
var klar gjordes mindre ändringar i enkäten, en fråga formulerades om så att den ger mer 
precis information angående respondentens kunskap om animation och sedan placerades en 
till valmöjlighet på skalorna som rangordnar om animationsklippen anses vara glada eller 
ledsna. Det övriga frågorna ansågs vara bra formulerade och ändrades inte. 
Pilotundersökningen visade att enkäten gör det möjligt att svara på frågeställningen 
samtidigt som svaren ger upphov till intressant diskussion. 

4.9 Genomförande av undersökning 
Den nämnda enkäten som togs fram i pilotundersökningen användes i undersökningen. 
Inför undersökningen gjordes tre stycken uppspelningslistor med de olika 
animationsklippen. I den första spellistan sattes alla animationsklipp som skulle spelas upp i 
frågan angående om hur glada eller ledsna det ansågs vara. Animationsklippen placerades in 
i den slumpmässiga ordning som överensstämmer med enkäten. Den andra spellistan har 
alla glada animationsklipp och var till frågan angående vilken av dem som ansågs vara 
gladast d.v.s. frågan som finns på enkätens andra sida (se Appendix A). Den tredje spellistan 
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innehöll de ledsna animationsklippen. Anledningen till att de placerades in i spellistor var 
för att det enkelt skulle kunna spelas upp för respondenterna samtidigt som visningstiden 
blir samma för alla deltagare. 

Undersökningen gjordes under två tillfällen på Högskolan i Skövde. Undersökningen gjordes 
i två omgångar då det vid det första tillfället inte samlades in tillräckligt med data för att få 
en pålitlig slutsats. Inför den första undersökningen mejlades studenter på Högskolan i 
Skövde och sedan utfördes undersökningen i en av Högskolan i Skövde salar, vid detta 
tillfälle dök det inte upp några respondenter som hade mejlats utan de respondenter som var 
på plats var det som hade kontaktas via vänskapskrets. Det här kan bedömas som ett 
bekvämlighetsval och det påverkar inte undersökningsresultatet då antalet anses var lågt. 
Det fanns sammanlagt åtta respondenter på detta tillfälle. Undersökningen gick till på 
följande sätt som beskrivs i det tidigare kapitel undersökningsmetod. Då bortfall var så stort 
vid det här tillfället beslutades att ett aktiv sätt att leta respondenter skulle användas. Det 
aktiva sättet fungerar på följande sätt att respondenter som befann sig i närheten av 
undersökningssalen frågades om de ville medverka i undersökningen. Detta sätt gör att det 
blir svårare att kontrollera fördelningen mellan kön men ökar antalet respondenter som 
deltar i undersökningen. Vid undersökningstillfälle två användes den aktiva metoden och det 
resulterade i att antalet respondenter ökade från 8 till 26. Undersökningen genomfördes på 
samma sätt som undersökningstillfälle ett, skillnaden mellan de två tillfällen var att vid 
undersökningstillfälle två gjordes undersökningen i omgångar med mindre grupper då 
metoden som användes var aktivt letande. I början av varje undersökningstillfälle gavs en 
kort förklaring hur animationsklippen skulle spelas upp sedan startades spellistorna. Antal 
respondenter som deltog i undersökningen var totalt 26 personer. Fördelningen mellan 
genus blev jämn d.v.s. 13 män och 13 kvinnor. Undersökningarna tog inte mer än 10 minuter 
att genomföra, respondenterna blev oftast klara tidigare beroende på hur mycket 
respondenterna skrev på de kvalitativa frågorna. Spridningen av respondenternas ålder är 
också stor, mellan 20 och 49 år. 
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5 Utvärdering 

5.1 Analys 
I det här kapitlet kommer undersökningsresultatet att presenteras och analyseras. Kapitlet 
kommer gå in och titta på om animationsklippen ansågs vara glada eller ledsna. Den 
kvantitativa informationen som samlats in kommer presenteras i stapeldiagram medan de 
kvalitativa frågorna kommer presenteras i löpande text och förklaras mer ingående. Figur 14 
visar de namn som används när nedan stående diagram presenteras. 

 

Figur 14 Bilden visar skalan på enkäten som användes till undersökningen samt 
en förklaring om hur punkterna är namngivna. 

Två av respondenterna valde i den kvalitativa frågan angående sorg att inte välja något av 
animationsklippen som sorgligast då de ansåg att alla var ledsna. En respondent svarade 
”Ser ingen skillnad, alla ser lika ledsna ut” och den andra respondenten resonerade enligt 
följande ”Alla ser lika ledsna ut, går samma takt och har lika sänkta hakor och axlar”. Det här 
resultatet visar att Follow Through and Overlapping Action möjligtvis inte har så stor 
påverkan på somliga känslor, detta kan bero på att rörelserna för sorg inte är utvidgade, 
intensiva och aktiva eller beror respondenternas svar på att de inte kände sig benägna att 
välja ett av animationsklippen. 

5.1.1 Resultat för glädje utan förskjutning 
I figur 15 presenteras fördelningen hur glad eller ledsen karaktärsmodellen verkar vara för 
animationsklippet glädje utan förskjutning. Det här animationsklippet har inte någon Follow 
Through and Overlapping Action. 
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Figur 15 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp glädje utan 
förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar antalet 

respondenter. 

Som figur 15 visar så ansåg majoriteten av respondenterna att det här animationsklippet 
innehåller en karaktärsmodell med glada rörelser. Större delen av respondenterna valde 
punkt 2 på skalan och sedan valde sex respondenter punkten glad 1. Maxvärdet på glädje 
skalan valdes av fem respondenter. Skalan på enkäten (se figur 14) har inte en punkt 0.5 
utan det är där respondenten valde att markera sitt svar, respondenten markerade skalan 
mellan punkt 0 och glad punkt 1. Respondentens svar är med i undersökningen då det anses 
vara godtagbart, respondentens svar är inte avvikande från undersökningen utan fungerar 
för att svara på frågeställningen. Respondentens svar kommer inte ha högt värde i 
diagrammet då punkten endast finns på respondentens enkät. Några respondenter valde 
punkt 0 då det inte fann animationsklippet som glad eller ledsen. Inga punkter som hänvisar 
till sorg valdes. 

I frågan angående vilket av animationsklippen som respondenten tycker ser mest glad ut 
valde 10 respondenter animationsklippet som inte innehåller förskjutning. Deras svar på den 
öppna frågan varierades men hade i vissa fall likheter. I många fall hänvisades karaktärens 
gång och respondenterna pekade då ut de attribut som de ansåg var glada. I två fall nämns 
det andra två animationsklippen och ett resonemang kring varför de inte valdes. Ett av 
svaren som gavs var att de andra animationsklippen såg nonchalanta ut. I tre av svaren finns 
likheter, en respondent har svarat ”Personen går upprätt och går med lagom snabb takt” och 
en annan har svarat ”Han har stark och upprätt gång, vilket visar på stolthet, glädje och 
säkerhet” och den sista har svarat ”Går ganska snabbt, rakryggat och svänger mycket med 
kroppen. Ser lätt ut”. Respondenterna har anmärkt att karaktärsmodellens kroppshållning 
är en av de anledningar som de baserar sitt val på. Även ord som svikt, spänst och strutta 
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används av andra respondenter för att beskriva animationsklippet. En respondent har svarat 
”Ser avslappnad och glad ut” detta betyder att karaktärsmodellens rörelser upplevs mjuka 
trots att det inte innehåller någon Follow Through and Overlapping Action. 

I många fall har respondenterna valt samma animationsklipp i de olika frågorna. 
Respondenten har då rangordnat animationsklippet utan förskjutning som gladast eller 
likvärt som ett av de andra animationsklippen och sedan valt animationsklippet utan 
förskjutning som gladast i följande fråga. 

5.1.2 Resultat för glädje med en keyframe förskjutning 
Det här animationsklippet innehåller Follow Through and Overlapping Action. 
Förskjutningen i animationsklippet sker med en keyframe. 
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Figur 16 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp glädje med 
en keyframe förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar 

antalet respondenter. 

I figur 16 går det att se rangordningen som animationsklippet fått. För det här 
animationsklippet är spridningen större än föregående animationsklipp då det finns enstaka 
utskott i respondenternas val, dessa utskott är då sorg punkt 2, glad punkt 0.25 och glad 
punkt 1.25. Som i figur 15 finns det här också punkter som inte finns med i enkätens 
upplägg. Respondentens val används i undersökningen då den påpekar att karaktären är 
glad eller ledsen, den avviker inte från frågeställningen. Sorg punkt 2 är vald av en 
respondent vilket är intressant då majoritet anser animationsklippet som glad. Glad punkt 1 
är det som de flesta respondenter har valt, totalt nio respondenter. Även glad punkt 2 valdes 
av många respondenter. Då majoriteten av respondenterna valde att markera 
animationsklippet som glad bedöms det som glad. Punkt 0 valdes av fyra respondenter vilket 
indikerar att visa respondenter inte såg animationsklippet som glad. 
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I den frågan som berör vilket av animationsklippen som respondenterna anser ser gladast ut 
valde fem stycken animationsklippet med en keyframe förskjutning. Respondenternas svar 
på den kvalitativa frågan har generellt något med karaktärsmodellens hållning. En 
respondent skriver ”Bestämd gång men positiv hållning” även andra respondenter nämner 
ord som relaterar till hållningen som rak i formen och hög haka. Det fanns två respondenter 
som inte såg någon skillnad mellan animationsklippet utan förskjutning och 
animationsklippet med en keyframe förskjutning. Respondenterna svarar dock att 
karaktärsmodellen skuttar fram. Det finns inga tydliga drag kopplat till Follow Through and 
Overlapping Action i respondenternas svar. 

Respondenterna som valde animationsklippet med en keyframe förskjutning rangordnade 
animationsklippet som gladast eller lika glad som ett annat animationsklipp. 
Respondenterna valde samma animationsklipp till den kvalitativa frågan på enkätens andra 
sida, fyra av fem respondenter tog det här beslutet. 

5.1.3 Resultat för glädje med två keyframes förskjutning 
Animationsklippet som presenteras nedan innehåller överdriven Follow Through and 
Overlapping Action. Animationsklippet har en förskjutning med två keyframes. 
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Figur 17 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp glädje med 
två keyframes förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar 

antalet respondenter. 

Animationsklippet har stor spridning i vilka punkter som valts, respondenternas val berör 
hela rangordnings skalan. Glad punkt 1 är den som respondenterna valt mest, den valdes 
sammanlagt 11 gånger. Sju respondenter valde glad punkt 2 och endast en respondent valde 
glad punkt 3. Majoriteten av respondenternas val är hos de glada punkter dock upplevs 
karaktärsmodellens rörelser inte att vara gladast då majoriteten har valt glad punkt 1 och 



 28 

glad punkt 2 och inte glad punkt 3. Punkt 0 har valts av fyra respondenter. Sorg punkterna 
har valts av 2 respondenter, sorg punkt 3 och sorg punkt 1.5. Sorg punkt 1.5 finns inte på 
enkätens skala vilket går att se i figur 14. Respondentens val godkänts i undersökningen då 
den ger ett resultat som går att använda till att svara på frågeställningen. Även glad punkt 
0.75 används av samma anledning. 

11 respondenter valde animationsklippet med två keyframes förskjutning som det 
animationsklippet som de ansåg vara gladast. Majoriteten av deras resonemang i den öppna 
frågan var att rörelserna såg avslappnade ut. Det här kan bedömas som en direkt koppling 
till Follow Through and Overlapping Action då Follow Through and Overlapping Action 
har en tendens att mjuka upp rörelser. Några av respondenternas svar var följande ”Ser mest 
avslappnad ut. De andra verkar ha lite mer bråttom” och ”Ser väldigt lättsam ut, dansar fram 
i mjuka rörelser, Avslappnad”. Animationsklippet kan anses vara behagligt genom att tolka 
respondenternas svar. Utöver avslappnad som beskrivning av rörelserna så används ord som 
rytmiskt, självförtroende, attityd och stolthet. 

Endast fyra av respondenterna valde samma animationsklipp i det två frågorna angående 
glädje. Detta kan bero på att visningstiden var annorlunda vid det båda frågorna. I 
rangordnings frågan visades animationsklippet i mindre uträckning än vid den kvalitativa 
frågan. I jämförelse med de andra glada animationsklippen är denna siffra relativt låg då 
respondenterna ansåg att animationsklippet med två frames förskjutning var gladast. 

5.1.4 Resultat för sorg utan förskjutning 
I figur 18 redovisas spridningen av respondenternas val för animationsklipp sorg utan 
förskjutning d.v.s. ingen Follow Through and Overlapping Action finns med i 
animationsklippet. 
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Figur 18 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp sorg utan 
förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar antalet 

respondenter. 

Som figur 18 demonstrerar så tycker alla respondenter att animationsklippet utan 
förskjutning anses vara ledsen i olika grader. Majoriteten av respondenterna har valt sorg 
punkt 2 medan 10 stycken har valt sorg punkt 3. Det här visar att animationsklippet kan i 
hög grad bedömas som ledsen. Sorg punkt 1 valdes av tre respondenter och sorg punkt 1.75 
valdes av en. Sorg punkt 1.75 är en punkt som inte finns med i enkäten utan den här punkten 
har respondenten själv valt att skapa, anledningen till det här kan vara att respondenten inte 
varit nöjd med antal val som fanns. Då punkten kan bedömas som ytterligare en skala 
markering används den i undersökningen. Ingen av de glada punkterna samt punkt 0 valdes 
av respondenterna. Det här kan uppfattas som ett tecken på att animationsklippet med stor 
sannolikhet uppvisar känslan sorg. 

I frågan som relaterar till den öppna frågan valdes enbart tre respondenter 
animationsklippet utan förskjutning. Två av respondenternas svar tar i en utsträckning upp 
de andra animationsklippen och resonerar hur de ser ut, en respondent har skrivit ”De två 
andra såg mer besegrade ut istället för ledsna. Så jag hade mer sympati för den första”. De 
andra två svaren nämner de attribut i gången som de anser är ledsna. I ett av svaren nämns 
ordet lealös vilket indikerar att animation utan Follow Through and Overlapping Action kan 
kännas mjuka. 

I ett av fallen rangordnades samma animationsklipp som sorgligast i de båda frågorna. De 
andra två respondenterna har istället rangordnat de andra animationsklippen som 
sorgligast. 

5.1.5 Resultat för sorg med en keyframe förskjutning 
Nedan kommer resultatet för animationsklipp med en keyframe förskjutning presenteras 
och analyseras. Animationsklippet innehåller Follow Through and Overlapping Action. 



 30 

0

2

4

6

8

10

12

14

Sorg punkt
3

Sorg punkt
2

Sorg punkt
1.25

Sorg punkt
1

Punkt 0 Glad punkt
1

Glad punkt
2

Glad punkt
3

 

Figur 19 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp sorg med en 
keyframes förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar 

antalet respondenter. 

Animationsklippet kan bedömas som ledsen då majoriteten av respondenterna valt någon av 
sorg punkterna. Den mest valda sorg punkten är sorg punkt 3 som ligger på 13 respondenter 
och sedan ligger sorg punkt 2 på 10 respondenter. Det är dessa val som gör att 
animationsklippet kan bedömas som ledsen. Två respondenter har valt att animationsklippet 
ser aningen ledsen ut då de valde sorg punkt 1. Det finns i figur 19 som i ovanstående bilder 
en sorg punkt som inte finns med i enkäten, se figur 14. Sorg punkt 1.25 är en punkt som 
respondenten har placerat intill sorg punkt 1 men inte markerat den. Punkten är med i 
resultatet då den rangordnar animationsklippet på samma sätt som de andra punkterna på 
skalan. Endast en respondent kommer att välja sorg punkt 1.25 då den inte finns på enkäten 
för de andra respondenterna. Inga punkter för glädje samt punkt 0 valdes vilket då stärker 
att animationsklippet kan bedömas som ledsen. 

Ett antal respondenter har valt animationsklippet som det mest ledsammaste, totalt 10 
stycken. De svar som skrevs på den öppna frågan har generellt något med 
animationsklippets hastighet att göra, sex stycken respondenter nämner att 
animationsklippet upplevs vara långsammast. Några av deras resonemang lyder ”Ser hängig 
ut och går långsammast”, ”Personen är väldigt ihopsjunken och går väldigt långsamt. 
Personen tittar ner i marken” och ”Personen går långsamt och är lite trött”. Utöver att 
animationsklippet känns långsamt så nämner respondenterna att karaktärsmodellen har 
tyngd i benen och att fötterna släpar i marken. De här svaren går att koppla till Follow 
Through and Overlapping Action då släpande ben och tyngden framställs av förskjutningen. 
En respondent nämner att karaktärsmodellens rörelser känns mindre stela, detta har också 
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en koppling till Follow Through and Overlapping Action. Karaktärsmodellens 
kroppshållning berörs också i respondenternas svar. 

Utav de 10 respondenter som valde animationsklippet som ledsnast har sex av dem också 
rangordnat det som ledsnast eller lika ledsen som de andra animationsklippen i den tidigare 
frågan. De fyra respondenterna som inte gjorde detta har rangordnat sorg i 
animationsklippet högt på skalan. 

5.1.6 Resultat för sorg med två keyframes förskjutning 
I figur 20 presenteras respondenternas rangordning av animationsklipp med två keyframes 
förskjutning, detta animationsklipp innehåller då överdriven Follow Through and 
Overlapping Action i jämförelse med de andra animationsklippen som representerar 
känslan sorg. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Sorg punkt
3

Sorg punkt
2.5

Sorg punkt
2

Sorg punkt
1

Punkt 0 Glad punkt
1

Glad punkt
2

Glad punkt
3

 

Figur 20 Bilden visar ett diagram av resultatet för animationsklipp glädje med 
två keyframes förskjutning, X-led representerar skalan på enkäten och Y-led visar 

antalet respondenter. 

Majoriteten av respondenterna anser att sorg punkt 3 är den rangordning som 
animationsklippet representerar. Det var 18 respondenter som har markerat sorg punkt 3 
vilket visar att animationsklippet är sorgligt. Övriga respondenter har valt sorg punkt 2.5, 
sorg punkt 2 och punkt 0. Sorg punkt 2.5 visar på att respondenten valt ett svar mellan två 
punkter på den befintliga skalan. Respondentens svar är acceptabelt för undersökningen då 
det visar hur respondenten bedömer animationsklippet. Nackdelen med detta svar från 
respondenten är att det inte går att koppla till följande frågor på enkäten. Sorg punkt 2 
valdes av fem respondenter och visar att animationsklippet är sorgligt. En respondent valde 
punkt 0 vilket då visar att visa saker hos karaktärsmodellen inte visar sorg dock visar 
majoriteten av respondenternas att animationsklippet är ledsamt vilket gör att punkt 0 inte 
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får stor inverkan på resultatet. Ingen av respondenterna ansåg att rörelserna i 
animationsklippet var glada. 

Inför den öppna frågan valde 11 respondenter animationsklippet som det sorgligast 
animationsklippet av de tre klippen som representerar känslan sorg. I den öppna frågan 
svarade många av respondenterna att animationsklippet upplevdes långsamt, några av 
svaren lyder följande ”Går långsammare, lutar huvudet nedåt mer” och ”Såg ut som att 
denna hade mest slak i hållning. Gick lite långsammare också”. Utöver att animationsklippet 
ansågs vara långsamt så kommenterades karaktärsmodells ben i en utsträckning. Benen 
bedömdes vara tunga samtidigt som två respondenter nämner att karaktärsmodellen drar 
benen. Att karaktärsmodellen drar benen efter sig är ett resultat av förskjutningen som 
gjorts. Även att karaktärsmodellens rörelser verkade långsammare än de andra 
animationsklippen kan relateras till förskjutningen då animationens Timing påverkas, detta 
tas upp i kapitlet arbetsprocess. Karaktärsmodellens kroppshållning omtalas också i många 
av respondenternas svar. I tre av svaren jämförs karaktärsmodellens rörelser och 
kroppshållning med de andra animationsklippen för sorg, ett av svaren lyder ”Har de mest 
tunga stegen, jämfört med de andra”. En respondent svarar att det inte går att se någon 
skillnad mellan animationsklipp två och animationsklipp tre d.v.s. att det inte går att urskilja 
specifika drag mellan animationsklipp med två keyframes förskjutning och animationsklipp 
med en keyframe förskjutning. 

När det kommer till vilka respondenter som valt samma animationsklipp mellan det två 
frågorna så har 10 respondenter i detta fall rangordnat animationsklippet som sorgligast 
eller likvärdigt som de andra animationsklippen och sedan valt animationsklippet med två 
keyframes förskjutning som sorgligast. Detta stärker resultatet då respondenterna valt 
samma animationsklipp då det spelats upp i olika förhållanden. 
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5.1.7 Jämförande av resultat 
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Figur 21 Bilden visar ett diagram som presenterar en sammanfattning av vilka 
punkter som valdes för de olika animationsklippen. 

I figur 21 går det utskilja en tydlig skillnad mellan de olika animationsklippen. Hos de glada 
animationsklippen går det att se att animationsklippet utan förskjutning anses som gladast 
både i punkt 3 och punkt 2. De glada animationsklippen som innehåller Follow Through and 
Overlapping Action kan bedömas som glada då respondenterna valt glad punkt 1. Hos de 
sorgliga animationsklippen bedöms animationsklippen med Follow Through and 
Overlapping Action som sorgligast. Det animationsklipp med två keyframes förskjutning 
uppfattas som mest sorgligt och animationsklippet med en keyframe förskjutning kommer 
därefter. Sorg utan förskjutning värderas som sorgligt då det ligger högt på skalorna vilket 
visas i sorg punk 2. Endast de glada animationsklippen har valt som mer neutrala i sin 
känsla, se punkt 0 i figur 21. 
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5.1.8 Genus fördelning mellan animationsklipp 
Då könsfördelningen mellan respondenterna var jämn är det intressant att undersöka om 
det finns några tendenser när det kommer till vilket animationsklipp de anser är gladast och 
ser sorgligast ut, frågan på enkät sida två (se Appendix A). I figur 22 visas fördelningen 
mellan kön angående känslan glädje och i figur 23 presenteras fördelningen för känslan sorg. 
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Figur 22 Bilden visar ett diagram som visar genus fördelningen mellan män och 
kvinnor angående vilket animationsklipp de ansåg som gladast. 

Som figur 22 visar är det jämn fördelning hos kvinnor mellan de olika animationsklippen 
medan fördelningen är mer koncentrerad när det kommer till män. Vid animationsklipp 
glädje utan förskjutning har valts av fem kvinnor samt fem män. Det här visar på att 
animationsklippet utan förskjutning bedöms lika mellan kvinnor och män. 
Animationsklippet glädje med en keyframe förskjutning har valts av mer kvinnor än män, 
fyra kvinnor och endast en man. Animationsklippet glädje med två keyframes förskjutning 
har valts av sju män och fyra kvinnor. 
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Figur 23 Bilden visar ett diagram som visar genus fördelningen mellan män och 
kvinnor angående vilket animationsklipp de ansåg som sorgligast. 

Fördelningen är i figur 23 jämn mellan kvinnor och män. Animationsklippet sorg utan 
förskjutning har valts av två män samt en kvinna. Både män och kvinnor bedömer 
animationsklippet sorg utan förskjutning som minst sorgligt. Animationsklippet sorg med en 
keyframe förskjutning anses av både kvinnor och män som sorgligt då fem respondenter 
vartdera genuset valt detta alternativ. Animationsklipp sorg med två keyframes förskjutning 
har valts av sex män och fem kvinnor. Som figur 23 visar har majoriteten av både kvinnor 
och män valt animationsklipp som innehåller Follow Through and Overlapping Action. 

Två kvinnor valde att inte markera något animationsklipp då de inte kunde välja, kvinnorna 
kunde inte särskilja de olika animationsklippen från varandra. Det här är anledningen till att 
män har fler respondent svar i figur 23 än kvinnor. 

5.2 Slutsatser 
Resultatet för känslan glädje är inte uppenbart då både animationsklippet utan förskjutning 
och med två keyframes förskjutning valdes av många respondenter. Animationsklippet utan 
förskjutning är det animationsklippet som respondenterna rangordnade som gladast av alla 
glada animationsklipp samtidigt som den har högt antal respondenter som markerat att 
animationsklippet är gladast på fråga två så går det att dra slutsatsen att Follow Through 
and Overlapping Action inte har stor inverkan på känslan glädje i en karaktärsmodells 
gångrörelser. Animationsklippet utan förskjutning är även det animationsklipp som valdes i 
båda frågorna vilket då stärker respondenternas svar. Anledningen till att det här 
animationsklippet har valts kan bero på att rörelserna är snabba, utvidgade, energi fyllda, 
aktiva och behagliga d.v.s. det finns inget som förändrar rörelserna. Follow Through and 
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Overlapping Action påverkar inte rörelserna på ett sådant sätt att de framhäver positiva 
känslor mer. När överdriven Follow Through and Overlapping Action appliceras på glada 
rörelser förändras det i stor utsträckning och blir något annat, en respondent nämner detta i 
sitt svar ”Det är mest hoppigt och rhytmiskt [sic]. 3an är dock mest komiskt”. Med ordet 3an 
syftar respondenter på animationsklipp tre vilket är animationsklippet med två keyframes 
förskjutning. Någon form av förändring i karaktärsmodellens rörelser sker när Follow 
Through and Overlapping Action används, respondenter rangordnar animationsklippen 
med förskjutning mindre än den utan. I enstaka fall rangordnas animationsklippen som mer 
ledsamt än glad. Trots detta valde ett stort antal respondenter animationsklippet med två 
keyframes förskjutning som gladast i fråga två. Antalet respondenter som valde samma 
animationsklipp i det båda frågorna var lågt för animationsklippet med två keyframes 
förskjutning. Det här kan bero på att respondenterna fick mer tid till att jämföra de olika 
animationsklippen vilket resulterade i att de flesta hittade skillnader mellan dem och valde 
animationsklippet av den orsaken. Det som går att se är att känslan glädje inte påverkas i 
stor utsträckning av Follow Through and Overlapping Action. Animationsprincipen kan 
användas i överdrift för att få karaktären att upplevas mer avslappnad men förskjutningen 
ökar inte igenkänningsförmåga av glädje. Överdriven Follow Through and Overlapping 
Action påverkar inte känslan glädje negativt då de flesta respondenter ansåg 
animationsklippet som glad. Animationsklippet med en keyframes förskjutning ansågs inte 
av många som gladast men det är enligt figur 16 glad vilket visar att minimal användning av 
Follow Through and Overlapping Action på karaktärsmodellens kroppsdelar inte har en 
stor effekt hur karaktärsmodellen upplevs känslomässigt. 

Resultatet för känslan sorg visar på att Follow Through and Overlapping Action verkar 
positivt för förmedlingen av känslan sorg i en gångcykel. Alla animationsklipp för sorg 
ansågs av respondenterna att vara sorgliga, animationsklippen som innehåller förskjutning 
anses vara sorgligare än animationsklippet utan. Majoriteten av respondenterna tycker att 
animationsklippen med Follow Through and Overlapping Action går långsamt eller har 
släpande fötter, det här kan kopplas till förskjutningen och gångcykel. Att animationsklippen 
anses vara långsammare än andra kan vara att respondenterna syftar på den Timing 
problematik som finns med förskjutning och upprepande gångcykel. Släpande fötter har en 
direkt koppling till Follow Through and Overlapping Action då fötterna förflyttar sig efter 
ben och överkropp. Även om vissa respondenter hade problem med att välja och urskilja 
vilket animationsklipp som var sorgligast så går det att dra slutsatsen att förskjutning av 
karaktärsmodellens kroppsdelar hjälper förmedlingen av känslan sorg i en gångcykel. 

Undersöks fördelningen av könen mellan det två känslorna så går det urskilja att kvinnor har 
hos känslan glädje en jämn spridning. När det kommer till känslan sorg förändras detta och 
majoriteten av kvinnorna väljer endast två animationsklipp, ett animationsklipp utelämnas 
till stor del. Män har vid känslan glädje mindre spridning mellan animationsklippen och 
detta gäller också känslan sorg. Män har i det båda känslorna valt animationsklipp med två 
keyframes förskjutning. Detta kan vara att respondenterna förknippar avslappnade rörelser 
med känslor eller att avslappnade rörelser föredras mer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Inom animationsämnet används ett animationsramverk som hänvisas som Disneys 12 
animationsprinciper. Dessa principer används för att skapa animationsverk. Bishko (2007) 
menar att Disneys 12 animationsprinciper i viss utsträckning framhäver en viss 
animationsstil. El-Nasr m.fl. (2009) menar att trovärdiga karaktärer är något som blivit 
populärt inom spelindustrin och inom detta område behandlas ämnen som psykologi, 
kinesiologi, animation samt skådespeleri. Dessa ämnen studeras från olika perspektiv som 
kroppsspråk, personlighet, känslor och kognitiva teorier. Disneys 12 animationsprinciper 
kan då både på gott och ont ha en påverkan på de virtuella karaktärernas trovärdighet. Om 
rörelserna då berörs kan de då förändra uppfattningen av kroppsspråk samt känslor. 

Av Disneys 12 animationsprinciper kommer Follow Through and Overlapping Action att 
undersökas. Follow Through and Overlapping Action går ut på att förskjuta rörelser då 
ingen rörelse börjar eller slutar samtidigt enligt Thomas och Johnston (1995, s.59). 

Frågeställningen som besvaras i denna undersökning lyder som följande, kan 
animationsprincipen Follow Through and Overlapping Action verka kontraproduktivt till 
att förmedla sorg och glädje? Känslorna sorg och glädje har valts för att de ingår i olika 
kategorier, positiv och negativa känslor samtidigt som de båda anses som grundkänslor. 

För att besvara på frågeställningen har sex stycken artefakter skapats, tre för känslan glädje 
och tre för sorg. Artefakterna består av två stycken animationsklipp som fungerar som grund 
för de andra. Dessa grundanimationer representerar var sin känsla. Utifrån dessa 
animationsklipp har fyra andra animationsklipp skapats som då innehåller olika grader av 
Follow Through and Overlapping Action d.v.s. två animationsklipp har en mild förskjutning 
medan de andra två animationsklippen har en överdriven förskjutning. Den med mild 
förskjutning sker med en keyframe förflyttning mellan karaktärens kroppsdelar medan den 
överdriva förskjutning sker med två keyframes. I animationsklippen används en humanoid 
karaktär som anses vara unisex, för att bedöma om karaktärsmodellen är unisex användes 
Loomis (1994, s.26-27) synsätt på den idealiska mannen och kvinnans kroppsproportioner. 
Autodesk Maya Humanoid var den karaktärsmodell som valdes till undersökningen. 
Autodesk Maya (2014) var det program som användes till skapandet av animationen. 

Artefakterna används i en kvantitativ undersökning för att avgöra om Follow Through and 
Overlapping Action påverkar animationsklippen. Till denna kvantitativa undersökning 
skapades ett frågeformulär med korta och välformulerade frågor. Enkäten består av 
beteendefrågor som syftar vad respondenterna har observerat, kunskapsfrågor som 
kartlägger respondenternas kunskap om ämnet och personuppgifter som berör 
respondentens ålder samt genus (se Appendix A). Den kvantitativa undersökningen 
genomfördes två gånger på grund av stort bortfall vid undersökningstillfälle ett. Vid det 
första undersökningstillfället skickades mejl ut till slumpmässiga studenter på Högskolan i 
Skövde då detta inte visade sig vara effektivt byttes metoden ut till ett aktivt letande av 
respondenter. Undersökningen genomfördes i en av Högskolan i Skövdes salar där 
respondenterna satt i grupper och tittade på animationsklippen på en projektor samtidigt 
som det svara på enkäten, animationsklippen spelades upp i spellistor där de slumpmässigt 
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lagts i ordning. Det var totalt 26 respondenter som deltog i undersökningen, 13 män och 13 
kvinnor. 

Rörelserna som skapades till karaktärsmodellen utgick från rörelseforskning av Wallbott och 
Scherer (1986), Wallbott (1998) och Montepare m.fl. (1999). Glädje förknippas enligt 
Wallbott (1998) med snabba, expansiva, energi fyllda, aktiva och behagliga rörelser medan 
sorg enligt Montepare m.fl. (1999) anses vara flytande, lösa, långsamma, mjuka och 
sammanhållna. I skapandet av grundanimationsklippen användes dessa riktlinjer. Då 
karaktären är unisex så strävades att karaktärsmodellens rörelser också skulle anses som 
unisex. För att uppnå detta användes Barclay m.fl. (1978) undersökning kring genus och 
rörelser, manliga rörelser hör ihop med axlar medan kvinnliga rörelser hör ihop med höften. 

Resultatet av undersökningen visar på att animationsklippet utan Follow Through and 
Overlapping Action anses som gladast. De andra animationsklipp som representerar 
känslan glädje kan också bedömas som glad och har ingen negativ inverkan på hur känslan 
avbildas. För känslan sorg valdes animationsklippet med överdriven Follow Through and 
Overlapping Action som sorgligast, även animationsklippet med lite förskjutning bedömdes 
som mer sorgligt än den utan förskjutning. Hos negativa känslor förbättrar Follow Through 
and Overlapping Action människor uppfattning av känslor. Genus fördelningen mellan 
animationsklippen är jämn. Kvinnorna i undersökningen har en tendens att ha en jämn 
spridning på de glada animationsklippen medan männen har mer koncentrerade val. Vid 
sorg har kvinnorna som männen mer fokuserade val, båda könen har valt animationsklipp 
med Follow Through and Overlapping Action. 

6.2 Diskussion 
Något som går att se mellan undersökningen som gjorts och Bishko (2007) tankar kring hur 
Disneys 12 animationsprinciper förändrar rörelser är att ett specifikt resultat som nämner en 
av Bishko punkter för att definiera tecknad stil inom animation. Bishko menar att en tecknad 
animationsstil uppstår när Disneys 12 animationsprinciper följs, skildringar av tecken i 
dramatiska sammanhang samtidigt som det är komiskt i motsats till uttrycksfullt innehåll. 
Det går i ett av svaren tyda att animationsklippet som innehöll överdriven Follow Through 
and Overlapping Action ansågs vara komiskt i relation till de andra animationsklippen. 
Detta visar att Bishko tankar kring Disneys 12 animationsprinciper och dess förändring av 
rörelser är relevant. Den komiska effekten kan ha uppkommit då rörelserna för glädje är 
expansiva, aktiva och snabba vilket då resulterar i att Follow Through and Overlapping 
Action blir tydligare i karaktärsmodellens rörelser. I respondenternas svar till varför de valde 
den överdrivna Follow Through and Overlapping Action så nämns det att 
karaktärsmodellen visslar, har glad sång i huvud och dansar fram. De här svaren visar att 
karaktärsmodellen har tillförts en personlighet igenom sina rörelser, vilket då också hör ihop 
med att Follow Through and Overlapping Action påverkat rörelserna. Bisho (2007) nämner 
att Disneys 12 animationsprinciper riskerar att användas som en formel för att skapa 
funktionsdugliga rörelser och detta är en intressant tanke att ta upp i den här 
undersökningen då den berör hur animationsprincipen Follow Through and Overlapping 
Action påverkar upplevelsen av känslor i rörelser. Resultatet som undersökningen tagit fram 
visar att känslan glädje för både animationsklipp med Follow Through and Overlapping 
Action och utan Follow Through and Overlapping Action bedömdes som glada. Det här kan 
visa på att användning och applicering av animationsprincipen borde beror på vilket 
sammanhang rörelserna ska användas i, dess estetiska presentation. Stor del hur 
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animationsprincipen upplevs ligger i händerna på kreatören och hur kreatören väljer att 
applicera animationsprincipen. Animationsklippen för sorg visar på att Follow Through and 
Overlapping Action förbättrade upplevelsen av känslan sorg så det kan vara att 
animationsprincipen passar bättre in i det sammanhanget, de sorgliga rörelserna påverkas 
mindre och de komiska inslagen som uppstår av Follow Through and Overlapping Action 
framhävs inte. Detta kan bero på att rörelserna för känslan sorg skiljer sig mycket från 
glädje. Sorg har inte snabba, aktiva och utvidgade rörelser utan rörelserna är mer 
långsamma och sammanhållna. 

Montepare m.fl. (1999) menar att glada rörelser anses vara mindre stela medan sorg bedöms 
innehålla mer stela rörelser. Följs Montepare m.fl. teori så borde animationsklippet utan 
förskjutning bedömas som sorgligast och animationsklippet för glädje som innehåller två 
keyframes förskjutning ses som gladast. Undersökningsresultatet följer Montepare m.fl. 
teori till en viss utsträckning då det glada animationsklippet med överdriven Follow 
Through and Overlapping Action ses som glad. De sorgliga animationsklippen som har 
förskjutning kan då enligt Montepare m.fl. fortfarande bedömas som stela även om de har 
Follow Through and Overlapping Action. Anledningen till det här kan återigen relateras till 
hur sorg rörelserna upplevs, att det är sammanhållna. Enligt Thomas och Johnston (1995, 
s.59) så upplevs rörelser som inte innehåller Follow Through and Overlapping Action som 
stela, detta borde då gynna det ledsna animationsklippet utan förskjutning om detta 
relateras till Montepare m.fl. (1999) forskning. Montepare m.fl. nämner också att sorg kan 
upplevas som mjuka vilket då visar att känslan kan innehålla både mjuka och stela rörelser. 
Animationsklippen som innehåller förskjutning kan då i det här sammanhanget innehålla 
både mjuka och stela rörelser, vilket kan vara anledningen till att de valts. 

Undersökningsresultatets trovärdighet stärks av enkätstrukturen och dess frågor. Enkätens 
utformning gör det möjligt att se samband mellan vilka animationsklipp som valts, 
rangordning av de olika animationsklippen kan paras ihop med de animationsklipp som 
respondenterna valde som gladast eller sorgligast. Som undersökningen visar används detta 
sätt för att kontrollera om respondenterna valt samma animationsklipp mellan de två 
frågorna. Resultatet i undersökningen visar också på att de valda animationsklippen som 
rangordnades som gladast och sorgligast har valts i efterkommande fråga. Antalet 
respondenter som deltog i undersökningen anses vara tillräckligt många för att resultatet 
skall indikera tendenser mellan Follow Through and Overlapping Action och uppfattning av 
känslor. Resultatet går att användas som riktlinjer och som grund till vidare forskning inom 
ämnet. 

När artefakterna skapades valdes en metod som kallas för handanimering. Denna metod går 
ut på att kreatören själv manipulerar animationshandtagen och sätter keyframes. 
Anledningen till att denna arbetsmetod valdes var att den ansågs vara det bästa sättet att få 
fram ett animationsklipp utan Follow Through and Overlapping Action. En annan 
arbetsmetod som skulle kunna användas i skapandet av artefakterna är Motion Capture. 
Denna metod går ut på att spela in rörelser som en människa utför framför kameror. Denna 
arbetsmetod har dock problematik som inte passas till undersökningen som genomfördes. 
För att använda denna metod måste en skådespelare användas och denna skådespelare 
måste korrekt porträttera känslorna när de spelas in. Används en människa så tillkommer 
Follow Through and Overlapping Action automatiskt enligt Thomas och Johnston (1995, 
s.59) då de nämner att den mänskliga kroppen inte rör sig samtidigt. Det blir då 
problematiskt att skapa ett grundklipp utan Follow Through and Overlapping Action. 
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Innan undersökningen gjordes så hade jag en hypotes kring hur resultatet skulle bli. 
Hypotesen var följande att den överdriva förskjutningen för känslan glädje skulle anses vara 
gladast. Anledningen till detta är att rörelserna som är förknippade med känslan glädje är 
expansiva, snabba och aktiva vilket gör att Follow Through and Overlapping Action blir mer 
synlig jämfört med de andra animationsklippen. När det gäller känslan sorg så trodde jag att 
animationsklippet utan någon förskjutning d.v.s. utan Follow Through and Overlapping 
Action skulle bedömas som sorgligast. Sorg innehåller rörelser som är sammanhållna och 
långsamma vilket gör att förskjutningen inte sticker ut från de andra animationsklippen för 
känslan sorg. Det var intressant att mina tankar kring resultatet motbevisades vilket då kan 
visa att animationsprinciperna ibland ger annorlunda resultat på rörelserna än vad som 
förväntas. 

6.2.1 Etiska aspekter 
När det gäller de etiska aspekterna kring undersökningen och hur den genomförts så har 
respondenterna själva valt om de vill delta. Respondenterna fick avbryta undersökningen om 
det inte kände sig bekväma i situationen. I genomförandet av undersökningen dök frågor 
upp angående om det var tvungna och svara på alla frågor och de informerades att det är 
valfritt att svara på frågorna. Detta hände angående frågan där respondenterna skulle välja 
det sorgligaste animationsklippet och där respondenterna inte såg någon skillnad mellan 
dem. Stämningen genom undersökningen var avslappnad och respondenterna såg bekväma 
ut i undersökningssalen. Anledningen till att respondenterna var avslappnade och bekväma 
kan bero på att undersökningen tog plats i en av Högskolan i Skövde salar vilket gör att 
respondenterna känner igen sig samtidigt som respondenterna var bekanta med varandra. 
Respondenterna var bekanta med varandra på grund av den aktiva metoden som användes 
för att hitta deltagare. Då respondenterna var bekanta med varandra kan undersökningen bli 
mindre allvarlig och mer lekfull beroende på respondenternas personlighet. Det här märktes 
av i vissa fall då respondenterna pratade flitigt med varandra. Respondenterna diskuterade 
vid dessa tillfällen inte undersökningens frågor så det här påverkade inte resultatet. Ingen 
respondent begärde att avbryta undersökningen vilket kan bedömas att enkät frågorna var 
korta samt formulerade och strukturerade på ett pedagogiskt sätt. Då respondenterna är 
anonyma och enkäten inte behandlar personuppgifter i sådan utsträckning som 
personnummer behövs inga avtal skrivas mellan respondenterna och de som skall hantera 
enkätsvaren. Detta har då underlättat när arbetet har analyserats samtidigt som det är 
lättare att hitta respondenter då de vet att de är anonyma när undersökningsresultatet 
analyseras och diskuteras. 

6.2.2 Samhälleliga aspekter 
Animationsämnet har på senare tid blivit mer accepterat i samhället då det används inom 
spelindustrin och filmindustrin i stor utsträckning. Då undersökningen går in i 
animationsämnet så berörs dessa industrier i liten omfattning. Follow Through and 
Overlapping Action är en del av Disneys 12 animationsprinciper och dessa principer är 
välkända inom animationsämnet. Undersökningen tar upp problematik med Disneys 12 
animationsprinciper och resonerar huruvida en av dem påverkar känslor samt kroppsspråk. 
Undersökningen inriktar sig till personer som använder sig av animationsprinciper, 
personer som behöver eller vill förstå mer om animationsämnet. Undersökningen handlar 
om att upplysa kreatörer att väl använda ramverk behöver kontrolleras och inte alltid är 
felfria. 
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6.2.3 Genus och kulturella aspekter 
När det gäller genus och hur det är representerats i animationsklippen så har de flesta 
respondenter använt ord som karaktären eller personen vilket syftar på att 
karaktärsmodellens utseende och rörelser kan bedömas som unisex. Vissa respondenter har 
svarat med att de ser karaktärsmodellens som en man, deras svar ser ut på följande sätt 
”Karaktären struttar som om han utfört nått gott”. Det kan vara så att dessa respondenter 
anser att karaktärsmodellen är manlig eller att rörelserna påminner om det manliga könet, 
detta kan bero på brister i artefakterna. Ytterligare en anledning till respondenternas ord val 
kan vara att de inte tänkte igenom sitt svar och formulerat sig oaktsamt. 
 
Undersökningen använder en unisex karaktärsmodell och vid utformandet av rörelserna har 
genus problematiken uppmärksammats. Användandet av en unisex karaktär gjordes för att 
fokus skulle vara på rörelserna som presenterar känslor. Undersökningen skulle kunna 
använda en manlig karaktärsmodell samt en kvinnlig karaktärsmodell. Resultatet skulle 
förmodligen inte förändras om känslorna i rörelserna framhävs. Anledningen till att det inte 
genomfördes i denna undersökning var att artefakt skapandet dubblas, det skapas 12 
animationsklipp istället för sex stycken. Det krävs ytterligare en karaktärsmodell som är 
färdigmodellerad och riggad. Rörelserna som skapas till de olika animationsklippen måste 
också representera karaktärsmodellens kön samtidigt som känslan framhävs. Skulle en 
manlig karaktärsmodell och en kvinnlig karakärsmodell användas utökas arbetet i sådan 
utsträckning att det blir för stort i detta fall. 
 
Den kulturella aspekten för undersökningen är intressant då det finns skillnader hur känslor 
upplevs och uttrycks mellan olika kultur vilket Ekman (1992) tar upp i sin forskning kring 
ansiktsuttryck och känslor. Om det finns mindre skillnader hur känslor visas mellan kulturer 
så kan det vara intressant att testa undersökningen med andra kulturer för att se skillnader 
mellan resultaten. Kulturskillnader är något som berör undersökningen då några av 
respondenterna kan vara från en annan kultur och då kan de uppfatta känslorna 
annorlunda. Artefakterna kan vara kulturellt inspirerade då jag bestämde om rörelserna 
stämde överens med Wallbott (1998) forskning. Då känslorna glädje och sorg anses vara 
grundkänslor d.v.s. att de skall vara universellt bland människor (Ben Ze’ev, 2009, s.104) så 
borde en kulturell skillnad inte ha stor inverkan på resultatet men det är en viktig aspekt att 
ta hänsyn till i undersökningar kring känslor. Används mer komplicerade känslor i framtida 
forskning måste denna problematik bemötas. 

6.3 Framtida arbete 
I denna undersökning kan rörelserna som respondenterna ansåg var glada granskas djupare 
för att få bättre insikt. Undersökningsmetoden skulle då vara kvalitativ istället för kvantitativ 
och intervjuer skulle användas för att få fram data. Anledning till detta skulle vara att 
majoriteten av respondenterna svarade att karaktärsmodellen var avslappnad men inte gav 
ett svar vad som såg avslappnat ut. Ytterligare en sak som skulle göras för att utöka resultatet 
är att göra ett till undersökningstillfälle med respondenter som har animationserfarenhet 
och se om de upplever animationsklippen annorlunda än de utan erfarenhet. När det 
kommer till artefakterna skulle det vara tänkvärt att se hur rörelser som inte är gång 
upplevs. Rörelserna skulle kunna presentera känslorna i form av dans och sedan visas dessa 
animationsklipp med samma metod som används i den gjorda undersökningen. 
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I framtida arbeten är det intressant att undersöka andra animationsprinciper. Dessa 
undersökningar kan utföras med samma metod som denna undersökning, en kvantitativ 
metod. Undersökningarna kan göras med samma känslor d.v.s. glädje samt sorg eller kan 
dessa bytas ut samtidigt som det går att välja andra känslor som anses vara negativa eller 
positiva. Undersökningen kan även kontrollera känslor som är mer komplicerade eller 
enbart hålla sig till grundkänslor. Ytterligare forskning som hade varit intressant att utföra 
skulle vara en undersökning som kontrollerade flera av Disneys animationsprinciper och hur 
de tillsammans påverkar känslor i kroppsspråk till exempel Arcs, Slow In and Slow Out och 
Squash and Stretch applicerade på samma rörelser. Denna undersökning kan då jämföras 
med undersökningar där endast en av Disneys 12 animationsprinciper är applicerad på. 
Rörelserna kan jämföras med varandra för att se om det uppstår skillnader i hur 
karaktärsmodellen upplevs. Undersöks ett flertal animationsprinciper skall 
undersökningsmetoden ändras till en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. Denna 
ändring skall ske för att kunna utskilja vilka animationsprinciper som påverkar vad, 
samtidigt uppstår också ett tillfälle att ställa frågor till respondenten vilket kan fördjupa 
informationen som framkommer. När det kommer till känslor så går det att byta ut 
känslorna glädje och sorg till andra positiva samt negativa känslor för att se om det finns 
några samband mellan dem. Även i denna undersökning fungerar det att använda sig av mer 
komplicerade känslor eller enbart undersöka grundkänslor Utöver att undersöka andra 
animationsprinciper och känslor så går det att undersöka hur dessa studier fungerar i andra 
kulturer för att se om resultaten skiljer sig mellan olika kulturer. Undersökningar som riktar 
in sig på specifika åldersgrupper skulle vara intressant att undersöka då det kan finnas 
skillnader i hur barn och vuxna ser på känslor och kroppsspråk. Om det uppstår ett resultat 
som visar att barn anser att vissa animationsprinciper återspeglar känslor mer så kan det 
användas i produktions syfte när produkter skapas för den målgruppen, samma idé kan 
appliceras på produkter till vuxna. 
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