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Sammanfattning
Det här arbetet syftade till att undersöka om de skakningar och ryck som uppstår vid
en dålig motion capture-inspelning, kan användas till fördel i skräcksammanhang och
utveckla den skrämmande egenskapen hos en zombiekaraktär. Som bakgrund har
undersökningen gått igenom litteratur kring Zombies, The uncanny valley, Das
Unheimliche och deras förhållande till spel.
Till det material som skapades till undersökningen genomfördes en motion captureinspelning och sedan skapades tre stycken videoklipp föreställande en zombie. Datan
ur inspelningen redigerades på tre olika sätt och varierade mängden ryckighet i
zombiens rörelser. Undersökningen utfördes med intervjuer av både ickeskräckerfarana och skräckerfarna informanter.
Resultatet visade att det klipp där skak och ryck tillförts uppfattades som mest
läskigast av en majoritet av informanterna. Slutsatsen skulle däremot ha kunnat
validerats i högre utsträckning med fler intervjuade informanter.
Nyckelord: Motion Capture, Uncanny Valley, Monster, Zombie, Animation, Skräck
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1 Introduktion
Drivkraften till att genomföra detta arbete grundade sig i att motion capture används i allt
högre utsträckning allt oftare inom animationsområdet, både inom film och spelutveckling.
Masahiro Moris (1970) teori om Bukimi no tani, eller på engelska: The uncanny valley är
något som ofta omnämns i motion capture-sammanhang.
Moris teori om the uncanny baserar sig på Sigmund Freuds (1919) begrepp the uncanny,
eller das unheimliche. Das unheimliche kan beskrivas som när ett objekt, går från att vara
familjärt till motsatsen. Freud menar att den obehagskänsla, rädsla, som uppstår vid detta
skeende är vad som menas med unheimlich och Freuds definition av the uncanny.
The uncanny valley är ett begrepp som Mori använder när en robot, eller protes, uppnår så
hög realism att den upplev obehaglig. The uncanny valley behandlar även rörelser, och dess
kvalitet. Om en handprotes ser verklig ut men inte har rörelser av tillräckligt bra kvalitet
upplevs den, enligt Mori, som uncanny och är därför placerad i The uncanny valley. Mori
menar att rörelser oftast är en indikation på liv men det förstärker också uncannyfenomenetet.
Kopplingen till animationsämnet och motion capture är att dagens motion capture-system
inte till fullo lyckas fånga den rörelsedynamik som sker när vi rör på oss. Under en
inspelning kan det även uppstå störningar som leder till dålig rörelseinspelning. Dålig
inspelning resulterar i till dålig rörelseåtergivning. Det kan leda till att en till synes verklig
karaktär har ett onaturligt rörelsemönster, något som i sin tur kan leda till obehag enligt
Moris teori. När animationen hamnar i denna situation menar Mori att den befinner sig i
The uncanny valley. Spelkaraktären ser verklig ut men rör sig inte verkligt och därför bryt
illusionen av liv och den blir uncanny.
Motion capture kan vara väldigt tidskrävande när problem uppstår. Om
rörelseupptagningen är dålig leder detta i sin tur till dålig animationsdata och det är oftast
bättre att göra om inspelningen istället för att försöka bearbeta datan i efterhand för att nå
en acceptabel nivå. En vanlig orsak till dålig animationsdata ligger ofta i begränsningarna
hos själva hårdvaran. Alla system har sina specifika begränsningar, därför har man utvecklat
olika bearbetningsmetoder för att kompensera för begräsningarna vid inspelningen.
Mycket av resonemanget kring The uncanny valley handlar om att motverka fenomenet och
få sina virtuella karaktärer att verka sympatiska och naturalistiska. Men det kan finnas
tillfällen när man vill skapa obehag. Dave Bryant (2004) menar att nere i The uncanny
valley hamnar alla monster. Mori (1970) har själv satt begreppet zombie på botten av kurvan
i den graf där han förklarar The uncanny valley.
Det är därför logiskt att använda en zombie-karaktär för att undersöka om det går att
utnyttja uncanny valley-fenomenet för att tillföra obehag. Den fråga som undersöktes var
om det går att utnyttja The uncanny valley för att utveckla obehaget hos zombien. Detta
undersöktes genom att utnyttja de störningar och bortfall av rörelser som kan uppstå vid en
motion capture-inspelning. Datan som utvanns ur inspelningen redigerades av tre olika
grad, minimalt redigerad, överdrift av störningarna samt en normal redigering där
störningarna plockades bort. Därefter genomfördes 12 intervjuer där deltagarna sorterade
klippen efter vilken de ansåg var mest läskig. Intervjuerna skedde med sex individer som
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hade mindre erfarenhet av skräck, samt sex individer med skräckvana. Detta för att kunna
jämföra resultaten mot varandra.
Målet med arbetet har varit att undersöka om det var möjligt att omvandla en
animationsproblematik till en eventuell fördel för framtida animationsarbete som i första
hand är kopplat till skräcktemat.
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2 Bakgrund
Först följer en presentation av begreppet och fenomenet zombie, dess ursprung och vart
begreppet står idag då detta är det monster som ska brukas till den här undersökningen.
Vidare beskrivs gemensamma drag och hur zombien används idag inom spel, och då
framförallt utvecklingen hos zombien inom Resident Evil-spelserien. Därefter presenteras
Freuds (1919) teorier kring the uncanny, det han själv kallade das unheimliche. Vad Freud
anser vara skräck och hur hans tankar används inom skräckspelsvärlden. Detta följs av en
förklaring av Masahiro Moris (1970) teorier om The uncanny valley, dess skillnader och
likheter med Freuds teori, samt varför The uncanny valley har kopplats till 3danimationsområdet i spel och film. I samband med det motiveras också valet av monster,
zombien.
Vidare följer en beskrivning av begreppet och animationstekniken motion capture och vilket
system som har används till undersökningen. Därefter förklaras närmare skillnaden mellan
motion capture och keyframe-animation. Sist behandlas vad som utgör dålig motion
capture-data och var orsaken till det ligger.

2.1 Zombies
En zombie definieras som en person vars själ blivit denne fråntagen och var på dennes kropp
brukas som slav. Personen i fråga är redan död men har efter sin död återuppstått av magi.
En zombie brukar därför också kallas för undead, odöd, vandrande lik eller också levande
död.
Fenomenet har sitt ursprung inom den västafrikanska voodoon. En voodoopräst, mer känd
som Bocor, återupplivade lik i syfte att förslava dem (Theresea Cheung, 2006, s.557).
Zombien i sig själv är inte ond, så som den framställs idag, och den har inget behov av att
äta.
Det som utmärker en zombie är att de är lik, döda människor, och mer eller mindre
förruttnade. Dessa lik har av olika anledningar, men traditionellt sätt av en trollkarl, blivit
återupplivade. Vidare saknar de själ och kan själv inte fatta egna beslut. Deras rörelser är
långsamma och okoordinerade, vilket ofta har att göra med graden av förruttnelse. Zombier
kan inte heller dödas hur som helst, det mest förekomna sättet är att hugga av dem huvudet
eller bränna liket.
Idag är zombien ett av de mest populära monstren som används inom spel och film. Den
regelbundna användningen av monstret har därför också lett till dess utveckling. Dagens
zombie är förvisso fortfarande hjärndöd men har utvecklat en aptit för människokött.
Zombien går allt mer ofta inte att förslava, som verkar varit huvudsyftet med dem enligt
voodoon, och anledningen till deras tillstånd beror mer på virus och sjukdom istället för
trollkarlar och magi. En zombie kan ofta smitta människor och starta processen som
förvandlar också dessa till zombier. En zombie i sig utgör ofta inte så stort hot eftersom de är
så långsamma, däremot i grupp blir de desto farligare. Då tillståndet zombie idag kopplas till
sjukdom förknippas de även med epidemier, pandemier och slutligen zombieapokalypser.
Dessa är just nu populära i samband med, bland annat, den framgångsrika tv-serien The
walking dead (2010).
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2.1.1 Resident Evil och zombies
En av de främsta människorna som står bakom dagens syn på zombies är George A. Romero
(1978) vars idé av zombien är en kombination av det traditionella konceptet av en människa
under kontroll av en annan människa eller ting, exempelvis virus, och en vampyr som ses
vara en levande död som förvandlar andra genom ett bett. Romeros zombiekoncept används
bland annat i The walking dead (2010) och även spel som Resident Evil (1996). Resident
Evil (1996) har brukat zombies sedan seriens första spel släpptes 1996. Spelserien visar
också tydligt på utvecklingen som skett hos zombien från 1996 till 2013.
Zombierna i Resident Evil-universumet orsakades av ett virus som läkt ut i området kring
den amerikanska staden Raccoon city av företaget Umbrella Corporation. Viruset var
framtaget för att skapa biologiska vapen och Umbrella Corporation experimenterade på
växter, djur och människor. Forskarna på Umbrella Corporation kallade de som blivit
infekterade av viruset för zombier på grund av den infekterades slöa rörelser, hjärndöda
karaktär och för det faktum att individerna dör innan de återuppstår och blir zombier.
I Resident Evil kan man endast döda en zombie, och så med hindra den från att komma
tillbaka, genom att förstöra hjärnan, avlägsna huvudet eller bränna kroppen. Om detta inte
sker utvecklas zombien vidare till en s.k. crimson head och är en snabbare, starkare och
aggressivare zombie. Dennes rörelser är mer koordinerade och en crimson head är också så
pass intelligent att den kan spela död.
Zombierna som uppträder i de tidigare spelen av Resident Evil stämmer bäst överens med
Romeros zombiekoncept. I de senare spelen lämnar Resident Evil zombiekonceptet och
bygger vidare på sitt koncept om biologiska vapen. I de tidiga spelen var zombien den lägst
klassade fienden, skapade av ett misstag. Viruset har under spelens gång vidareutvecklas och
i de senare spelen är de lägst klassade fienderna människor som styrs av viruset, eller av
parasiter utvunna genom viruset. Enligt den traditionella beskrivningen så skulle dessa
människor fortfarande kunna kallas zombier då de blir kontrollerade av en andrapart, likt
voodooprästen. Däremot kan de nog också liknas vid mutanter, med övernaturlig styrka,
uthållighet och samma intelligens som hos en vanlig människa. Men för den här
undersökningen kommer fokus ligga på att återskapa en mer klassisk Romero-zombie som
de förekommande i de tidigare spelen av Resident Evil. Det den här undersökningen
kommer eftersträva är den mer aggressiva versionen av zombien eftersom det är åt det hållet
som den har utvecklats. Det kan sägas att den traditionella långsamma, hjärndöda zombien
har utvecklats till den snabba, aggressiva samt något mer intelligenta zombien och det som
varit ett hjärndött monster har under åren utvecklats till en livsfarlig jägare.

2.2 The Uncanny (ger. Das unheimliche)
Sigmund Freud var en österrikisk läkare och aktiv författare. Han är känd för att vara
psykoanalysens grundare. Året 1919 presenterade Freud en ny teori han kallar das
unheimliche, och som på engelska blivit översatt till the uncanny. Den ursprungliga
benämningen är det tyska ordet för kuslig. Direkt översatt blir unheimlich ”o-hemligt”, där
hemligt har betydelsen hem och inte är avsikten att hemlighålla någonting utan, Freuds
benämning syftar mer på den trygghet som förknippas med hemmet. En mer korrekt
beskrivning av unheimlich blir därför otrygghet. Das unheimliche är kopplat till allt som
betecknas vara skrämmande och uppbringar skräck samt fruktan (Freud, 1919, s.219-220).
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En beskrivning av das unheimliche i dess mest grundläggande form skulle vara den känsla
som uppbringas när ett föremål, eller annan händelse, plötsligt går från att vara tryggt och
familjärt till att bli det komplett motsatta, helt främmande (Masschelein, 2011, s.1). Känslan
beskrivs som en form av ångest och uppstår i processen av förträngning, i och med att det
bortträngda återkommer. En andra teori Freud också hade var att ångest inte längre uppstod
på grund av förträngning, utan att ångest snarare är orsaken till förträngning (Masschelein,
2011, s.42).
Freud menar att det som uppbringar känslan av ångest, das unheimliche, är starkt kopplat
till hemmet och så med också barndomen. Några av dessa fenomen som skapar dessa
ångestladdade känslorna för barn, menar Freud, är nya främmande situationer, främmande
människor, mörker och händelsen att vara lämnad ensam. Dessa rädslor som barn upplever
grundar sig i rädslan att förlora något kärt och tryggt, d.v.s. modern, som kan liknas med det
trygga hemmet (Masschelein, 2011, s.44). Freud menar vidare att ovissheten om ett föremål
är levande eller inte också bidrar till das unheimliche, lika så som magi, trolldom, tanken på
oändlig makt, människans attityd gentemot döden, ofrivillig upprepning och
kastationskomplexet också är exempel på bidragande faktorer (Freud, 1919, s. 243).
När Freud talar om das unheimliche resonerar han på följande sätt att det som är
unheimlich, är hemligt familjärt. Freud menar att något som varit familjärt och tryggt, vid
något tillfälle blivit förträngt och när detta något återigen uppenbaras blir detta unheimlich,
samt att allt som betecknas vara unheimlich uppfyller detta krav. Objekt som till synes är
döda men som återigen börjar röra sig anses, skriver Freud, vara något av de teman som
upplevs vara mest unheimlich (Freud, 1919, s.245-246).
Das unheimliche är som tidigare sagt en form av ångest. Vidare förklaras att ångest alltid är
en form av varningssignal för potentiell fara vilken upplevs äkta. Ångestkänslan som uppstår
när något upplevs vara unheimlich tolkas vara en form av försvarsmekanism. Istället för att
alarmera hjärnan om ett hot, skapar endast en gnutta oro, tillräckligt för att uppleva något
otryggt, unheimlich.

2.2.1 Freuds i spelvärlden
Användandet av Freuds teori kring das unheimliche återkommer inte minst i spelvärlden
och framför allt i spel med syfte att få spelaren att känna sig otrygg, d.v.s. skräckspel. Många
skräckspel utspelar sig i eller behandlar det forna hemmet på ett eller annat sätt. Spel som
Clock Tower 3 (Capcom, 2002) och Silent Hill 4: the room (Konami, 2004) är exempel där
protagonistens resa genom spelet tar spelaren till berättelsens rötter och forna hem - Freuds
primära källa för det som uppbringar känslan av das unheimliche (Kirkland, 2009, s.3).
Silent Hill-serien har ett genomgående tema av att göra den vanliga världen till en
mardrömsvärld, the Otherworld. Ewan Kirkland (2009) drar kopplingen mellan detta och
Freuds uttalande om barndomens rädslor, vilka återkommer inom spelserien. Spelen, och
framför allt the Otherworld, låter protagonisterna återuppleva det som denna förträngt.
Silent Hill: downpour (Konami, 2012) har ett blandat tema med barnmisshandel, vatten,
fängelsemiljöer och inslag av en rullstolsburen figur. Dessa element återspeglar
huvudpersonen Murphy Pendleton, vars son blivit dränkt av en barnmisshandlare. I syfte att
hämnas sin son, begår Murphy själv brott och hamnar i samma fängelse som den man som
dödade hans son. Under hans tid i fängelse blir Murphy nära vän med en fångvaktare. Det
Murphy förträngt är att denne fångvaktare blivit illa misshandlad under ett massivt
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flyktförsök på fängelset, något som slutar med att denne fångvaktare blir rullstolsburen och
dör ett år efter olyckan. Figur 1 nedan illustrerar hur Freuds teorier gestaltats i Silent Hill:
downpour.

Figur 1
När det regnar dyker det upp monster, som om att vattnet
påminner Murphy om sin sons död och de monster som vill döda honom
symboliserar Murphys ångest över detta.

2.3 Uncanny valley (jap. Bukimi no Tani)
The uncanny valley är ett begrepp den japanske robotforskaren Masahiro Mori
introducerade år 1970. Mori observerade att ju mer lik en robot var en människa, desto mer
familjär upplevdes den tills att den uppnår så pass hög realism att roboten upplevs
obehaglig. Mori beskriver upplevelsen som när man rör vid en handprotes. Handen ser
verklig ut, med andra ord, familjär. Illusionen bryts dock vid beröring eftersom protesen
saknar mjukhet och värme, vilket en riktig hand förväntas vara. Upplevelsen med
handprotesen blir därmed negativ, det familjära med den till synes verkliga handen har blivit
uncanny, främmande och det är just precis det som är The uncanny valley. Figur 2 visar en
graf över The uncanny valley där handprotesen är långt nere i dalen. Sett från vänster till
höger, är industriroboten minst människolik jämfört med en välmående människa som är
det mål en del robotforskare vill uppnå. Utifrån grafen går det också att se att zombien redan
är definierad av Mori i The uncanny valley där den ligger som den lägst klassade formen av
människa. Med bakgrund i det känns det därför logiskt att använda zombien till den här
undersökningen.
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Figur 2

The uncanny valley

Moris beskrivning av the uncanny är en form av negativ känsla, som snarare beskrivs vara
en form av avsmak snarare än Freuds begrepp om rädsla. Avsmakskänslan blir enligt Mori
även starkare när rörelser appliceras. Mori menar att rörelser vanligtvis indikerar liv, men
när rörelser läggs på handprotesen ökar uncanny-fenomenetet (Mori, 1970). The uncanny
valley behandlar både det yttre utseendet men också rörelsernas kvalitet. Även om
handprotesen ser verklig ut men inte rör sig mänskligt upplevs den uncanny av en
välmående människa. Inom spelvärlden görs det ständigt nya försök till att uppnå största
möjliga grad av visuell realism. Men denna ambition, skriver Angela Tinwell, Mark
Grimshaw och Andrew Williams (2010), kan resultera i att virtuella karaktärer som inte är
menade att uppbringa en uncanny-känsla, ändå hamnar i The uncanny valley eftersom
deras rörelser upplevs falska och onaturliga, d.v.s. uncanny (Tinwell m.fl., 2010, s.4-5).
Resultat från en studie genomförd av Edward Schneider, Yifan Wang och Shanshan Yang
(2007) stödjer Moris teori om The uncanny valley och visar på att den även går att applicera
på virtuella karaktärer. Samt att det inte har en betydelse för om det är ett verkligt fenomen
eller ett virtuellt objekt i spel som uppbringar uncanny-känslan.
Virtuella objekt i form av karaktärer är vanligt förekommande inom film och spel i dagens
samtid. Därmed har uncanny valley-fenomenet även flyttat in i vår mediekonsumtion. Ett
exempel på detta är filmen The Polar Express (Zemeckis, 2004) och kritiken den fick.
Karaktärerna upplevdes läskiga, vilket inte var syftet och fick de som arbetat med filmen att
reagera då deras publik krävde det. ”The Polar Express and its characters were subject to an
increasingly discerning and critical mode of CGI spectatorship that demanded to know
what, exactly, had gone wrong and why” (Jessica Alfred, 2011). Animatörer fick i efterhand
redigera karaktärernas ansiktsuttryck för att jobba bort den uncanny känslan.
Moris teori bygger på första-gångs-upplevelser. Det betyder att den avsmakskänsla som
uppstår när en individ möter något som är i The uncanny valley nödvändigtvis inte uppstår
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vid det andra mötet. Det betyder också att det Mori, och även Freud, ansåg vara läskigt inte
är det idag. Detta eftersom vår samtid vid upprepade tillfällen utsatt oss för dessa saker, och
då framförallt genom vår konsumtion av media. Moris exempel av handprotesen håller
därför inte när individen vant sig vid att det är en protes. Det som kan konstateras är att
repetition får obehagsmomentet, och så med också skräckmomentet, att trubbas av. Därför
är det helt möjligt att dagens samhälle blivit vana att se det Mori och Freud ansåg vara
läskigt.
När det kommer till animation i spel kan det talas om att det faller under samma
problematik som Moris teori, nämligen första-gångs-upplevelser. Framförallt i
cykelskapande, om syftet är att skapa en läskig känsla. En cykel kan beskrivas som en rörelse
som upprepas och används inom spelanimation. Istället för att animera en karaktär som går
och därmed varje steg den tar, räcker det att animera två steg och sedan upprepa dessa efter
varandra. Men precis som när man utsätts för handprotesen ett flertal gånger, alltså när
något blir repetitivt, och åskådaren uppmärksammar detta, blir det mindre läskigt. På
samma sätt kan det upplevas onaturligt och inlevelsen bryts. Detta är dock begränsningar
som tillhör spelet och spelets form. Vilket gör att det inte går att komma ifrån, däremot
påverkar detta hur man upplever händelsen, dock ligger inte fokus på det i den här
undersökningen. Men hur spelet är begränsat och hur karaktärerna förhåller sig till varandra
är väldigt avgörande för om något upplevs vara läskigt eller inte. Att exakt samma fiende,
exempelvis zombie, dyker upp i spelet flera gånger efter varandra hör också ihop med spelets
begränsningar, närmare sagt dess minneskapacitet. För att ge en verklig upplevelse borde
ingen zombie vara den andra lik, men eftersom spel måste återanvända fiender går det inte
att komma ifrån.
NPCs, eller non-playable characters är karaktärer i ett spel som spelaren själv inte
kontrollerar. I spel kan man argumentera för att dessa i sig själv är läskiga just för att
spelaren inte kan styra dem och vet inte hur NPCn kommer agera. En annan aspekt är att
NPCs har ett speciellt sätt att röra sig på, vilket kan vara mer eller mindre naturalistiskt.
Desto mer naturalistiskt, eller fritt, en NPC kan röra sig i spelvärlden, kan man utgå från att
den upplevs desto läskigare eftersom spelaren inte kan förutspå dess nästa handling. Rör de
sig däremot mindre naturalistiskt, som i att de bara rör sig i linjära banor, kan detta förstöra
känslan av att NPCn är läskig. Den blir antingen lätt förutsägbar och utgör därför inget hot
längre eller så kan NPCn upplevas så orealistiskt att det bryter immersionen, inlevelsen, i
spelet. På det sättet faller den s.k. fjärde väggen. Det blir uppenbart att det är ett spel och av
den anledningen inte läskigt. Det kan alltså debatteras för att onaturliga rörelsemönster
nödvändigtvis inte måste upplevas uncanny, som Mori menar. I spel finns risken för att det
istället tappar sin trovärdighet.
Runt The uncanny valley kretsar en del teorier kring vad som orsakar denna känsla, i
relation till både utseende och rörelsekvalitet. Chin-Chang Ho, Karl F. MacDorman och Z.A.
Dwi Pramono (2008) tar upp två teorier, där den första utgår från att människan förknippar
det som hamnar i The uncanny valley med sjukdomar som bakterier eller virus. Första
teorin söker att förklara kopplingen mellan avsmakkänslan och Moris uncanny. Den andra
teorin utgår från Darwins evolutionsteori, och att människan utvecklat ett sinne för dåliga
gener (MacDorman & Ishiguro, 2006, s. 310). En uncanny känsla som varnar för individer
med felaktiga gener som inte är av bra kvalitet att föra vidare. Angela Tinwell, Deborah
Abdel Nabi. John P. Charlton (2013) fann i sin undersökning att avsaknaden av
ansiktsrörelser i övre regionen av ansiktet hos virtuella karaktärer indikerar på tecken ofta
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funna i psykopatbeteende. Undersökningen visade även att detta var en stor bidragande
faktor till uncanny-upplevelsen. Resultatet kan kopplas till de båda tidigare nämnda
teorierna, eftersom ett psykopatbeteende kan ses som en form av sjukdom och därför skapa
en obehagskänsla men resultatet kan även ses ur samma perspektiv som teori två, att värden
bär på gener av dålig kvalitet.
För att sammanfatta vad som tagits upp, har detta kapitel definierat begreppet The uncanny
valley. Det har beskrivits som ett problem och är något som inte eftersträvas. Uncannyfenomenet gör att människor upplever en känsla av obehag och avsmak. Fenomenet uppstår
när något når en viss grad av realism och detta sker hos robotar och 3d-karkatärer i både
film och spel. Det finns flera teorier kring varför de kan upplevas som obehagliga eller
stötande, och de handlar främst om sjukdomar eller dåliga gener. När ett objekt upplevs som
uncanny är det vanligare att beskriva det som läskigt, då alla inte känner till begreppet.
Därmed kommer det fokuseras på begreppet läskigt som definieras vara en blandning av
känslorna obehag och skräck. Begreppet anspelar också på rädsla och därmed även
skräckgenren, vilket nödvändigtvis inte uncanny, avsmak eller obehag gör.

2.4 Motion capture
Motion capture är en teknik som idag används inom animationsvärlden för både spel och
film. Som namnet indikerar, är det en teknik för att fånga rörelser som sedan kan appliceras
på 3d-karkatärer. Det är med andra ord en teknik för att spela in rörelser. Tekniken togs
fram för att studera biomekanik, och har sitt ursprung inom det militära, där den skulle
användas i syfte att effektivisera träningen för soldater (Kitagawa & Windsor, 2008). Motion
capture spelar in rörelser från människor, djur eller livlösa objekt och sparar detta som 3ddata. Datan kan därefter appliceras på 3d-karaktärer som då utför de rörelser som spelats in.
För att spela in rörelser via motion capture-teknik, finns många olika system. Ett av dem är
optiska system som även har två underkategorier: passivt optisk och aktivt optiskt.
Tillgängligt för denna undersökning är det passivt optiskta motion capture-systemet, Opitrack Foundation Pro tillverkat av Natural Point och som använder sig av 12 stycken (+ sex)
infraröda kameror. Ett optisk passivt system fungerar så att kamerorna innehåller lampor
som skickar ut infrarött ljus. Detta ljus reflekteras på markörerna som är placerade på
motion capture-skådespelarens dräkt. Ljuset får markörerna att bli självlysande och
systemet kan då spåra dem. Alla kameror är sammankopplade och skapar så med en 3d bild
av markörernas position.
Inget av system är felfritt, utan kommer med både för- och nackdelar. Förekomsten av brus
och anledningen till behovet av redigeringsarbete förkommer också hos alla system.

2.4.1 Opi-track Foundation Pro
Specifik för Opi-track Foundation Pro är att inspelningen blir bättre ju fler kameror som
används eftersom då fler kameror kan se markörerna, ger de en bättre bild av deras position.
I och med det blir även systemet säkrare. Nackdelen är däremot att kamerorna är mycket
dyra. Risken för att markörer blir dolda och förvirrar systemet finns också. När markörer blir
dolda kallas det också för oclusion. Opi-track Foundation Pro bygger på att minst två
kameror kan se markören för att animationsdata ska kunna produceras. När occlusion
uppträder kan systemet blanda ihop markörer vilket leder till onaturliga animationer,
fenomenet kallas också för swapping.
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Markörerna brukar oftast döljas av själva motion capture-skådespelaren vilket är något som
inte går att komma ifrån eftersom målet med att spela in rörelser är att de ska vara så
korrekta som möjligt. Skådespelaren är dessutom begränsad till en viss inspelningsyta med
ett optiskt system. Ytan blir begränsad eftersom att skådespelaren måste vara omringad av
kameror för att det ska vara möjligt att spela in. Ytan kan dock utökas med fler kameror. I
motion capture-studion bör det inte heller finnas några objekt som är reflekterande
eftersom det kan skapa låtsasmarkörer som systemet plockar upp. Dessa kallas även för
ghosts.

2.4.2 Mocap och Keyframe-animation
Inom 3d-animationsvärlden är det så kallade key frame-animation det traditionella
tillvägagångssättet. Vid användandet av keyframe-animation sätter animatören själv ut
keyframes och animationsprogrammet interpolerar därefter mellan dessa keyframes.
Exempelvis, en animatör har en tidslinje som är 25 frames, bildrutor, lång. En keyframe
sätts på frame 1 och en annan på frame 25. Interpoleringen fyller frame 2-24 och dessa
innehåller övergången från frame 1 till frame 25. Inom traditionell animation, d.v.s. med
penna och papper, måste animatören själv rita interpoleringen och måste därför rita alla 25
frames för hand. Figur 3 visar tre animationskurvor ur Autodesk Mayas graf editor. Varje
svart prick symboliserar en keyframe och den färgade kurvan mellan varje keyframe är hur
det animerade objektet interpolerar. Animatören kan manuellt gå in och justera kurvan och
på så sätt förändra animationens rörelse, vilket gör keyframe-animation till en mycket
flexibel metod.

Figur 3

Autodesk Maya

Vid inspelning av motion capture-data används högre fps, frames per second eller bildrutor
per sekund, än vid keyframe-animation. Detta för att få bästa möjliga kvalitet på
inspelningen. Vanligast för keyframe-animation är att använda sig av 25 fps. Det betyder att
på loppet av en sekund spelas det upp 25 bildrutor efter varandra, vilket ger en illusion av
rörelse. Motion capture-system spelar ofta in minst 100 frames per sekund, vilket resulterar
i en keyframe på varje frame. Detta resulterar i att inga rörelser går förlorade. I figur 4
nedan är Autodesk MotionBuilders motsvarighet till Mayas graf editor. I Mayas graf editor
ser man ett objekts rörelser i from av kurvor och animatören har även möjlighet att redigera
dessa kurvor för att påverka animationen. Varje vit prick symboliserar en keyframe och
eftersom det är en på varje frame upplevs kurvornas färg ljusare än vad de är. Jämfört med
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figur 3 ser animationskurvorna från motion capture-datan inte lika rundade och mjuka som
de från keyframe-animationen, det är eftersom motion capture-datan innehåller mer
information vilket också gör den mindre flexibel att ändra på.

Figur 4

Autodesk MotionBuilder

2.4.3 Anledningen till bruset
Orsaken för de störningar som uppstår vid en motion capture-inspelning ligger på
hårdvarunivå. De arbetsmetoder kopplade till motion capture-arbetet finns där för att
kompensera detta.
Eftersom motion capture-data innehåller så mycket information är det omöjligt att uppnå
ett perfekt resultat vid första inspelningen utan datan kräver alltid någon form av redigering.
Figur 5 och figur 6 är exempel på animationskurvor innan de blivit redigerade. Den vänstra
visar en animationskurva med en så kallad spike (Kitagawa & Windsor, 2008, s.55). En spike
orsakar enstaka oönskade ryck i animationen. Om en kurva har många spikes, som visas i
högra bilden, blir animationen skakig.
Yttre faktorer som har inverkan på rörelse-datan, och som alltid kontrolleras innan
inspelning, är om kamerorna sitter stabilt och att den ställning de är upphängda på inte kan
skifta i position. Det system som finns tillgängligt på Högskolan i Skövde kan däremot inte
komma ifrån det faktum att motion capture-studion befinner sig en 30 meter från en
vältrafikerad järnväg, som resulterar i att byggnaden skakar varje gång ett tåg passerar.
Viktigt att kontrollera är även om markörerna på skådespelaren sitter fast och inte hänger
lösa, något som leder till att en viss kroppsdels rörelser blir kraftigt överdrivna.
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Figur 5

Spikes – animationskurvor innan redigering – den gulstreckade linjen
är ett vad kurvan ska sträva efter.

2.4.4 Sammanfattning motion capture
Det finns inom 3d-animationsområdet två tillvägagångssätt, key frame-animation och
motion capture. Skillnaden mellan dem två är framförallt att key frame-animation görs för
hand, medan motion capture är en teknik för att spela in rörelser framförda av en
skådespelare. Motion capture ger också en viss typ av rörelser som är mycket naturalistiska
och dessa går inte att uppnå med key frame-animation.
Det finns många motion capture-system i dagsläget och alla har sina för- och nackdelar.
Inget system är felfritt och en motion capture-inspelning är inte alla gånger problemfri.
Animatörer har utvecklat arbetsmetoder för att kompensera för systemens brister. Dessa
handlar om att redigera den inspelade datan och jobba bort det brus som lagt sig över
rörelse-datan. Skulle bruset inte redigeras bort uppträder rörelserna skakiga och ryckiga,
vilket inte är önskvärt.
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3 Problemformulering
Inom skräckspelsvärlden är uppgiften att skapa spänning och rädsla för spelaren en
nyckelfråga. Fokus ligger på både att skapa ett skräckinjagande utseende och rörelser.
Vid en inspelning som resulterar i dålig motion capture-data, uppstår ett brus som lägger sig
på animationen. Bruset resulterar i hackiga animationskurvor som bidrar till ojämna,
hackiga och skakiga rörelser. Vilket kan liknas med de rörelser återfunna hos Silent Hillseriens monster. Omfattande redigeringsarbete läggs ner för att arbeta bort dessa ryck som
uppstått, men ofta är det lika bra att ta om inspelningen.
Zombien är ett av de mest använda monstren inom spel och film och idag finns det
framförallt två typer av dem: den långsamma, slöa, hjärndöda och den snabba, aggressiva
och intelligenta zombien. Skillnaderna mellan rörelserna hos dessa två typer är, som tidigare
nämnt, hastighet och koordination. I den här undersökningen granskas vad som händer när
bruset som bidrar till hackiga rörelser läggs på en zombie-spelkaraktär.
Som nämnts tidigare i texten är relationen mellan motion capture och The uncanny valley
ett fenomen som återkommer ofta. Dave Bryant (2004) tillgängliggjorde en artikel kring The
uncanny valley där frågan ställdes varför är skräckfilms zombier så skräckinjagande men
pratande djur så fascinerande? Bryant skriver att alla människans mörkaste föreställningar
från Frankenstein till odöda vandrande lik, har sitt ursprung i The uncanny valley. Trots
detta syftar de flesta undersökningar på att hitta vägar runt och undvika att hamna i The
uncanny valley, istället för att söka vägar att utnyttja den. I skräckspelsvärlden är själva
syftet att skapa obehag snarare än att undvika det. För den här undersökningen har jag velat
utnyttja The uncanny valley i syfte att söka utveckla zombiens skräck.
Med utgångspunkt i ovanstående, har frågan varit om det brus som bidrar till dålig motion
capture-data kunnat användas till fördel för att utveckla skräckupplevelsen hos zombiespelkaraktärer.

3.1 Metodbeskrivning
3.1.1 Material
För undersökningen har det genomförts en motion capture-inspelning och ur den skapats
tre animationsklipp. Den data som utvanns ur inspelningen applicerades på en manlig 3dmodell under redigeringsstadiet och datan bearbetades i tre olika varianter. 3d-modellen
föreställer en zombie och anledningen till att modellen valdes till att vara av det manliga
könet motiveras med studien som Angela Tinwell m.fl. (2013) genomförde, vilken visade att
manliga virtuella karaktärer upplevs mer uncanny än kvinnliga. Tinwell m.fl. (2013)
diskuterar vidare och föreslår att uncanny manliga virtuella karaktärer har större risk att
upplevas som aggressiva och så med också utgöra ett potentiellt hot. Med bakgrund i den
studie Tinwell m.fl. genomfört, såg jag detta val som logiskt.
Att den valda 3d-modellen dessutom föreställer en zombie går hand i hand med
problemställningen. Utöver det har Masahiro Mori (1970) placerat zombies som allra längst
ner i The uncanny valley se Figur 2 under bakgrundskapitlet och som tidigare nämnt blev
det därför också logiskt att använda zombien till den här undersökningen.
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De tre olika graderna av redigering av datan bestod, för det första, av minimal redigering där
små detaljer åtgärdas, exempelvis fötter som glider när de egentligen ska vara stilla på
marken då detta kan bryta immersionen. Den andra graden av redigering var överdrift.
Överdriften syftade på att förstärka bruset som uppstått under inspelningen, skapa mer
skakningar och hack, och den sista delen var en normal redigering.

3.1.2 Undersökningsmetod
Metoden för undersökningen var kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade
med förutbestämda frågor, nedskriva på ett papper och fungerade som en lathund.
Intervjuerna spelades även in. Informanterna fick i början av intervjun svara på några frågor
och därefter titta på de tre animationsklipp som skapades för undersökningen. Därefter blev
de ombedda att ordna animationerna efter vilken de ansåg vara mest läskigast. Detta
dokumenterades i form av en enkät, där informanterna även fyllde i en likertskala där de
fyllt i hur läskiga varje klipp är på en skala ett till sex.
Kvalitativa intervjuer valdes av den anledningen att metoden är central vid insamlandet av
data kopplade till människors uppfattningar. Fördelen med intervjuer var att metoden är
mycket flexibel. Möjligheten att ställa följdfrågor eller be informanten att utveckla sina svar
direkt på plats fanns och på så sätt kunde man utvinna information som vanligtvis är
svåråtkomlig. Vid en kvantitativ enkätundersökning skulle man inte ha samma närhet till
deltagarna och därför inte heller den möjligheten. I den här undersökningen har denna
möjlighet varit viktig för att få ett så korrekt svar som möjligt och ta reda på vilken av de tre
videoklippen som är mest läskig. Utöver det hade jag ingen kontroll över hur deltagarna
skulle se på videoklippen. Hade jag valt en enkätundersökning via internet, skulle jag i så fall
ha behövt programmera något som slumpar ut i vilken ordning videoklippen skulle visas.
Något som skulle ta tid som hellre kunnat läggas på sammanställnings- eller analysarbetet.
Intervjuer valdes också av den anledningen att få ett större svar där möjligheten att
analysera fanns. Nackdelen däremot var att det lätt kunde bli för mycket information vilket
då skulle sätta sina spår på sammanställningsarbetet. Av den anledningen var antalet
informanter begränsat till sex individer, tre män och tre kvinnor, för att helt enkelt kunna
hantera den insamlade datan. Eftersom antalet informanter var begränsat till endast sex
personer hade en enkätundersökning kunnat ge ett mer omfattande svar. Däremot ansåg jag
att till den här undersökningen var det viktigare att kunna analysera svaret än att ställa upp
ett statistiskt svar som ändå skulle vara möjligt vid intervjuer. Urvalet var i början även
begränsat till individer som inte hade särskilt stor erfarenhet av skräck i både film och spel.
Motiveringen för detta är att en individ som är van skräck är påverkad av sina tidigare
erfarenheter, och skräckmomentet har så med blivit avtrubbat. Urvalsgruppen var därför
begränsad till sjuksköterskestudenter på Högskolan i Skövde, istället för individer ur min
utbildning då dessa var vana spelare och skräckmomentet kan ha avtrubbats, som beskrevs
tidigare.
Vid genomförandet har deltagarna intervjuats enskilt och inte i grupp, då risken för att vissa
individer kunnat falla för grupptrycket fanns och de därför inte svarat ärligt. Den yttre
miljön var inte tänkt att ha någon påverkan på experimentet. Därför var en lugn upplyst
lokal platsvalet för intervjuerna. I vilken ordning deltagarna fick se videoklippen blev
bestämt av en slumpgenerator, för att utesluta att mina tankar kring videoklippen på något
sätt kunnat påverka resultatet. Ytterligare problem med att genomföra intervjuer var att
frågorna inte får vara ledande på något sätt, då det också kunnat påverka informantens svar.
För att ta itu med det genomfördes en pilotstudie där frågorna testades. Intressant för
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undersökningen var att fråga om vilket av videoklippen som upplevdes mest läskigt, om de
upplevdes läskiga eller enbart som dåliga animationer. För att sedan vidare utveckla svar
frågades det om vad som bidragit till deltagarens uppfattning av videoklippet.

3.1.3 Etik
Eftersom den valda undersökningsmetoden var kvalitativa intervjuer blev det aktuellt att
samla in vissa personuppgifter. Detta för att i efterhand kunna ta kontakt med
informanterna för eventuella frågor kring de svar personen i fråga gav under intervjun.
Innan själva intervjun har detta varit klarlagt och den som medverkade i intervjun hade
också förstått vad som gällde samt att det fanns möjlighet att avbryta intervjun när som
helst. Den enda personliga informationen som var nödvändig i denna undersökning var
kontaktuppgifter. Uppgifterna har sparats med inte offentliggjorts, däremot har inte deras
könsgrupp undanhållits.
Relevant att ta upp för den här undersökningen var faktumet att utsätta individer som inte
själv utsätter sig för skräckfilm eller spel, för skräck. Dessa individer hade, med högsta
sannolikhet, något emot skräck. Innan undersökningen startade var det essentiellt att noga
berätta vad experimentet gick ut på och att deltagarna var införstådda med vad som gällde.
Samtidigt anser jag att situationen inte var särskilt skräckfylld. De videoklipp som
presenterades under experimentet var plockade ur sin kontext och för att återskapa klassisk
skräck krävs betydligt fler element, så som: timing, ljud, ljussättning och musik. Dessa
element var helt frånvarande och av den anledningen ansåg jag att detta inte var etiskt fel.
Experimentet genomfördes i en lugn och icke-läskig miljö, deltagarna hade gett sitt
medgivande och samtliga var över 18 år.
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4 Genomförande
Materialet till projektet skapades i ordningen: karaktär, inspelning och sist redigering. Först
förbereddes en 3d-karaktär. Förberedelserna bestod i att rigga och skinna karaktären så att
den var klar att användas till motion capture-redigeringen. Inspelningen hade däremot
kunnat genomföras utan att karaktären varit färdig. Ordningen hade alltså även kunnat vara
inspelning, karaktär och sist redigering. Att göra klart karaktären innan inspelningen gav
emellertid en naturlig övergång från inspelning till redigeringen i arbetsprocessen.

4.1 Förstudie
Som inspiration för de rörelser jag valde att animera vände jag mig till spel med zombiefiender. Min huvudsakliga inspiration kom från Resident Evil-serien, och det spel jag
fokuserade mest på var det senaste i spelserien, Resident Evil 6 (2012). Som nämnt tidigare
kom idén med skakiga rörelser från spelserien Silent Hill, däremot innehåller inte det spelet
några zombier. I Resident Evil 6 finns en stor variation hos zombiernas rörelser, men som
tidigare nämnt, stävade jag efter den mer aggressiva och snabba zombien. Jag ägnade flera
tillfällen åt att spela Resident Evil 6 för att kunna studera zombiernas rörelser. Tidigt
upptäckte jag att det var mycket bättre att spela än att titta på videos på internet. När jag
själv spelade kunde jag stanna på samma plats längre och tvinga fram det beteende jag
letade efter hos zombierna.

4.2 Förberedande av karaktär
Karaktären som användes till undersökningen hämtades från en gratissida på internet. Sidan
lägger upp färdiga 3D-modeller från en rad olika spel. Den zombie-karaktär jag valde är
hämtad från Resident Evil: Operation Raccoon City (2012). Eftersom Resident Evil är en av
mina inspirationskällor kändes det logiskt. Att det blev en manlig karaktär hänger ihop med
Angela Tinwell m.fl. (2013) studie och resonemanget kring att manliga karaktärer upplevs
mer uncanny än sin motpart.
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Figur 6

Zombie karaktär från Resident Evil: Raccoon City

4.2.1 Rigga & skinna karaktär
Att bygga en rigg innebär, i stora drag, att man bygger ett skelett till sin 3d-karaktär. I
Autodesk Maya finns möjligheten att bygga en egen rigg från grunden, vilket är tidskrävande
om man vill få det rätt. Maya har även ett automatiskt riggsystem, HumanIK. För att spara
tid använde jag mig av HumanIK som genererar ett färdigt skelett och kontroller för att styra
det, som går att se i figur 7. HumanIK är också kompatibel med Autodesk Motionbuilder
som är det program där motion capture-datan redigerats i.
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Figur 7

Rigg och kontroller

När riggen är färdig måste man binda 3d-karaktärens geometri till skelettet. Denna process
kallas för skinning. Begreppet innefattar också arbetsprocessen med att få geometrin att
deformera sig på ett naturligt sätt. Det innebär att när karaktären poseras bör dennes
kroppsdelar bibehålla samma volym som tidigare, samt att rätt kroppsdel rör sig med rätt
skelettben. I figur 8 ser vi skinning-värdet på karaktärens vänstra överarm. Endast området
som är grå-vitt påverkas av det vänstra överarmsbenet. Desto vitare ett område är, desto mer
vikt ligger på det området, d.v.s. områden som är helt vita, påverkas mest av det angivna
benet.

Figur 8

Skinningen på övre vänsterarm

Under skinning-processen stötte jag på ett problem. Karaktären hade en klocka på vänster
arm. Klockan var så placerad att den deformerades onaturligt när karaktärens handled
böjdes. Jag gjorde diverse försök att plocka bort klockan men det förvirrade programmet och
jag hade behövt börja om med skinning-processen. Av den anledningen flyttade jag klockan
högre upp på handleden där den inte deformerades när handleden böjdes. Figur 9 visar hur
klockan såg ut innan jag flyttade den, respektive hur det blev efter jag flyttat den.

Figur 9

Deformationsproblem
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4.3 Inspelning motion capture
Innan inspelningen hade jag bestämt mig för vilka rörelser jag ville att skådespelaren skulle
utföra. Min grundtanke var att skådespelaren skulle från ett passiv, stillastående tillstånd
sedan plötsligt övergå till att rusa över inspelningsytan mot ett tänkt offer. I övergången från
passiv till aggressiv hade jag tänkt mig en rörelse som passar till ett ryt. Något i stilen med
att slå ut armarna, huvudet mot det tänkta offret och böjda knän som skulle indikera på en
framåtrörelse. Liknande beteenden har jag observerat i Resident Evil 6 (2012) hos de mer
aggressiva zombierna. Detta fick jag dock ändra eftersom inspelningsytan blev mindre än
vad jag hade planerat. Motion capture-studion var under ombyggnad och jag hade därför
inte kunnat veta detta i förväg. Större delen av klippet skulle vara att skådespelaren sprang
och skulle komma upp fart, men ytan gjorde det inte möjligt. Då jag ville efterlikna den
aggressiva zombien, blev det en kompromiss och den slutgiltiga rörelsen blev början på en
rusning. Jag plockade bort det stillastående passiva tillståndet som var tänkt i början, och lät
skådespelaren vaggande, med hängande armar samt hasande fötter gå fram och tillbaka på
yttersta gränsen till inspelningsytan. Skådespelaren kände också att det bidrog till att bättre
komma in i rollen som zombie. Jag plockade även bort den rytande rörelsen för att få en
bättre övergång till ruset mot det tänkta offret. Offret fick stå utanför inspelningsytan för att
kunna få skådespelaren att få så hög fart som inspelningsytan tillät. Jag behöll offerdelen
eftersom zombien behövde fokusera sin aggression mot något. Utan en motpart att agera
mot skulle det inte gå att urskilja en traditionell zombie från Romeros (1987) aggressiva
zombie.
Jag valde en klasskamrat till att agera skådespelare för min zombie. Valet gjordes för att ha
nära kontakt med skådespelaren och inte riskera ett bortfall. Att hitta en skådespelare på
kort varsel ville jag undvika. Som reservplan hade jag själv kunnat agera skådespelare och
spelat in samtidigt. Det som dock talade mot detta var att jag valt en manlig karaktär och att
då använda en kvinnlig skådespelare hade fått konsekvenser. Rörelserna hade troligen
upplevts feminina eller konstiga, vilket jag inte eftersträvade och därför behövde
skådespelaren vara man. Klasskamraten jag valde hade sedan tidigare också erfarenhet av
motion capture och har även agerat skådespelare tidigare. Istället för att behöva gå igenom
grunderna kunde skådespelaren bara dyka upp vid inspelningen.
Att spela in motion capture-datan tog runt en fyra timmar. Under den tiden hann jag ta 16
tagningar, varav två tagningar gick förlorade på grund av att datorprogrammet stundvis
slutade fungera och stängde ner. Precis som i film måste man ta flera tagningar på samma
scen. De bästa tagningarna var de som togs sist, eftersom skådespelaren levt sig in i rollen
och blivit van rörelserna.

4.4 Redigering
För undersökningen redigerade jag samma klipp men i tre olika varianter. Jag började med
klippet som skulle vara minimalt redigerat. Kvaliteten på den inspelade datan var så pass bra
att ingen redigering krävdes.
Det oredigerade klippet använde jag sedan som basklipp vid det fortsatta arbetet med de
andra två. Detta för att se till att alla klippen skulle ha samma längd, och ha samma antal
bildrutor. Jag började därefter med klippet där bruset överdrevs. Processen bestod i att för
hand manipulera animationskurvorna. För att skapa hacken försköt jag kurvorna både uppåt
och nedåt via en slumpartad metod. Tanken var att hacken skulle vara jämt fördelade på
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kurvorna. För att spara tid hade det varit aktuellt att hitta ett filter som kunnat skapa dessa
hack, men att göra det för hand gav mig mer kontroll och hela processen tog inte mer än en
arbetsdag. Syftet med att jag överdrev bruset, och så med lade till hacken, var att skapa en
mer uncanny upplevelse hos karaktären. Jag strävade efter att skapa de onaturliga rörelser
som Tinwell m.fl. (2010) menar är en faktor som framkallar en uncanny känsla. De skakiga
rörelser som hacken resulterar i ansåg jag inte skulle misstas för att vara exempelvis en
sjukdom som vars symptom är skak. Det skak jag eftersträvade var inte tänkt att vara
biologiskt betingat och alltså inte enligt den första teori som Chin-Chang Ho m.fl. (2008) tar
upp, utan jag ville skapa ett mekaniskt brus. Vänster på figur 10 visar hur
animationskurvorna såg ut innan de redigerats, och höger hur de ser ut i den slutgiltiga
överdrivna redigeringen.

Figur 10

Animationskurvor

När jag jobbade med den överdrivna redigeringen valde jag att i så hög grad som möjligt att
endast förändra rörelsernas rotationskurvor. Tidigt under arbetet provade jag att även
manipulera förflyttningskurvorna, men det ledde till att 3d-karaktärens geometri kollapsade
in i sig själv. Detta skedde också när hacken på rotationskurvorna blev för överdrivna. För att
undvika det strävade jag efter att hålla hacken på en relativt jämn nivå. Enligt en ungefärlig
beräkning ligger ett brushacks värde mellan ±4 enheter från sitt originalvärde, och i
genomsnitt har ett brushacks värde ökat med 2,3 enheter från sitt originalvärde eller
minskat med 1,6 enheter. Förekomsten av hack är på loppet av en sekund, det vill säga 100
bildrutor, i genomsnitt 26,5 hack.
Alla kroppsdelar, bortsett från fötterna och fingrarna adderade jag brus på. Fötterna valde
jag bort att manipulera eftersom, som tidigare nämnt, det kan skapa glidande fötter vilket
skapar en annan problematik som inte är relevant för det här arbetet. Fingrarna fick inte
heller något brus eftersom ingen data blev inspelad för dem. Motion capture-systemet Opitrack Foundation Pro kräver specifika karmeror för att kunna fånga fingrarnas rörelser och
av den anledningen valde jag bort att lägga brus på dem.
Det sista klippet redigerades normalt, och tog längst tid att jobba med eftersom hela klippet
behövdes gå igenom och redigeras. Jag utgick från samma basklipp och eftersom motion
capture-datan var av god kvalitet gick kunde jag enkelt jobba med de redigeringsfilter
Motionbuilder tillhandahåller. Mycket av processen gick åt att jämna ut animationskurvorna
och plocka bort små onödiga rörelser. Det löste jag genom användandet av filter eller helt
enkelt plocka bort keyframes och låta programmet interpolera mellan bildrutorna. Målet är
att få relativt mjuka och jämna rörelser som upplevs naturliga och så med undvika en
uncanny-känsla.
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De filter jag använde heter Peak removal och Smooth. Det första filtret, Peak removal,
använde jag på animationskurvorna innan jag gjort några andra förändringar på dem. Enligt
Autodesks hjälpguide kring filtret gör det följande: “Replaces unwanted peaks and spikes
with cubic keys that have an average value based on the neighboring keys.” (Autodesk,
2012). Enskilda spikes togs itu med redan i början och jag kunde fortsätta med att använda
smooth-filtret som helt enkelt jämnar ut animationskurvan för att skapa mjuka rörelser.
När jag var färdig med klippen exporterade jag över dem till Autodesk Maya. När det
kommer till arbetet med att placera ut kameran och hitta den rätta vinkeln för scenen är
Maya bättre ämnat för den uppgiften. Eftersom jag jobbat en hel del med klippen visste jag
redan på förhand vilken vinkel som var att föredra. Zombien skulle inte ses rak framifrån då
rörelsen blev otydlig. Därför placerade jag kameran snett framifrån, för att fånga upp
rörelsen bättre, detta enligt en av Disneys 12 animeringsprinciper, staging (Thomas, F. &
Johnstons, O., 1995). Att visa rörelsen helt från sidan var utesluten eftersom jag ville att
zombien skulle röra sig mot kameran. Hotet skulle komma mot betraktaren.
Efter att jag placerat ut kameran var scenen klar för att renderas ut till videoformat. Jag
valde bort att ljussätta scenen eftersom det inte skulle bidra till animationen. Bakgrunden
för scenen gjorde jag grå och inte svart eller vit. Den ursprungliga svarta bakgrunden gjorde
det något svårt att urskilja karaktären, och den vita bakgrunden blev för stor kontrast och
blev bländande. Mot den grå bakgrunden gick det tydligt att läsa karaktären. Figur 11 visar
bakgrundskoncepten till scenen.

Figur 11

Val av bakgrundsfärg
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Att ha en miljö som bakgrund valde jag också bort, dels för att rörelserna skulle kunna ses så
tydligt som möjligt, och även för att en miljö kunde ta uppmärksamheten från zombien. Det
viktiga för den här undersökningen var att informanterna skulle koncentrera sig på
zombiens rörelser, och inte bedöma helhetsintrycket hos videon. Brigid Cherry (2009, s. 71)
skriver hur ljud och ljudeffekter är centralt för att skapa en atmosfär. Cherry nämner även
hur användandet av ljus, ljudeffekter och musik är centralt för att skapa rätt känsla till, i
detta fall, filmen (Cherry, 2009, s. 80). Eftersom detta arbete inte har haft syftet att
återskapa skräck har dessa element valts bort.
Efter att jag sparat ut varje videoklipp adderade jag även bokstäverna A, B och C, i nedre
vänstra hörnet på videon. Jag la till dessa för att klippen ska vara lättare att hålla isär och så
med också lättare att komma ihåg vilket klipp som sågs. Klipp A är det som bruset
överdrivits på. Klipp B är det oredigerade och Klipp C är det redigerade. Varje klipp är två
sekunder långt. Det är nästan inget andrum innan zombiekaraktären börjar springa.
Anledningen till att klippet blev så kort sträcker sig ända tillbaka till motion captureinspelningen och den begränsade inspelningsytan. Eftersom klippet är så kort kom jag under
arbetets gång fram till att jag, på grund av kortheten, borde låta deltagarna titta på klippen
så många gånger de själva känner för. Det skulle också minska risken för att deltagarna gör
ett förhastat, och så med kanske, felaktigt val när de skulle rangordna klippen.
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5 Utvärdering
I det här kapitlet presenteras genomförandet av undersökning, först med beskrivning av hur
utfallet av pilotundersökning påverkade intervjuupplägget och sedan en kort beskrivning av
detta. Därefter presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna med sammanställning
för de två grupperna. Slutligen redogörs det gemensamma resultatet.

5.1 Pilotundersökningen
Anledningen till att jag tar upp pilotundersökningen i rapporten är för att utformandet av
intervjuerna ändrades efter den. Jag genomförde pilotundersökningen på en jämnårig som
både hade skräckvana och erfarenhet med animationsarbete. Syftet var att testa frågorna och
upplägget av intervjun.
I pilotundersökningen spelades videoklippen upp efter varandra på en spellista. Eftersom
klippen var så korta blev det förvirrande och svårt att hålla isär dem. Av den anledningen
lade jag till en bokstav i nedre vänstra hörnet på videoklippen. Till den riktiga
undersökningen valde jag att inte lägga klippen på en spellista för att kunna upprepa samma
klipp innan nästa skulle visas, så att informanten skulle hinna uppfatta klippet.
En av intervjufrågorna omformulerades också efter pilotundersökningen. Frågan skulle
kartlägga om informanten var vad vid att titta på rörelser, och frågan var först formulerad:
”Har du någon erfarenhet av animationsarbete?”. Det påpekades dock att såväl dansare, eller
individer som utövar kampsport, också kan ha ett öga för rörelser. Därför breddades frågan
till följande: ”Har du erfarenhet av att arbeta med rörelser (animationsarbete, koreografi,
etc.)?”.

5.2 Genomförande intervjuer
Undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde, på studenter med ingen särskild
årskurs i åtanke. Det var jag själv som utförde intervjuerna och valde först att intervjua
studenter med lite eller ingen skräckerfarenhet. Då jag kände att resultatet inte gynnade min
frågeställning
valde
jag
sedan
att
även
intervjua
studenter
från
dataspelsutvecklingsprogrammet med stor skräckerfarenhet. Detta val gjordes för att kunna
jämföra resultaten mot varandra och få ut ett intressantare svar.
Intervjuns upplägg var att jag först presenterade undersökning med att det handlar om
skräck och rörelser. Jag ville inte göra det uppenbart för deltagarna att videoklippen hade
olika mycket ryckighet i sina rörelser, utan detta var något som informanterna själva skulle
se, om de nu lade märke till det. Därför presenterades det endast som rörelser.

5.2.1 Omprioritering
Som tidigare nämnt var den ursprungliga planen att endast intervjua studenter från
sjuksköterskeutbildningen. Under undersökningen fick jag dock reda på att studenterna från
årskurs två befann sig på praktik och årskurs tre skrev examensarbete. De befanns sig
antingen hemma eller på annan ort. Jag hittade studenter från årskurs ett, kvinnor som jag
också intervjuade. De informerade också om att i deras klass gick det sammanlagt 12 män,
samt att de inte hade några schemalagda föreläsningar framöver vilket var anledningen till
att de inte befann sig på skolan. Chansen att hitta tre av dessa 12 män var väldigt liten och
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istället för att behöva skjuta upp intervjuerna till ett obestämt tillfälle, valde jag att intervjua
studenter från andra utbildningar. Min ambition var att intervjua studenter från samma
program, men på grund av deltagandet var det svårt att få människor så jag breddade mig till
andra grupper också. Det krav jag ställde på informanterna var att de inte hade någon
skräckerfarenhet.
Till undersökningen intervjuades sammanlagt 15 personer, sju kvinnor och åtta män. Tre av
dessa plockades bort i början av undersökningen eftersom de hade för stor skräckerfarenhet.

5.3 Resultatpresentation
Resultaten som presenteras nedan är från de 12 intervjuer som gjordes av sex kvinnor och
sex män i åldrarna 20 till 29 år. Intervjuerna spelades in vid undersökningstillfället och
transkriberades därefter, se appendix C för dessa. Informanterna namnges efter kön och
grupp. Kvinnor med bokstaven X och män med Y, följt av ett nummer. Dessutom benämns
de icke-skräckerfarana informanter som oerfarna och de skräckerfarna för erfarna.
Exempelvis Y1_oerfaren, var en av tre män i den icke-skräckerfarna gruppen.

5.3.1 Icke-skräckerfarna
Den icke-skräckerfarna gruppen bestod av tre kvinnor och tre män i åldrarna 21 till 29, med
en medelålder på ≈24 år. Hälften av dem valde det överdrivna klippet som det läskigaste
klippet, därefter det redigerade klippet och sist det oredigerade klippet.
Alla informanter uppfattade figuren i videon som en zombie, varav informant X3_oerfaren
uttryckte att han upplevde rörelserna hos zombien ”för frisk” när den började springa och att
den därmed tappade sin zombiekänsla. Han ansåg även att zombien borde ha stapplat mer,
så som den gjorde i början av videon. Denna åsikt kan spekuleras grunda sig i den bild
X3_oerfaren har av zombier sedan tidigare. Under intervjun ansåg han sig inte ha någon
tidigare erfarenhet av zombies, förutom från då han spelat lite av de tidigare Resident Evilspelen, troligen sent 90-tal eller tidigt 2000-tal. Därför är det möjligt att han inte fått tagit
del av hur zombien utvecklats under året eftersom hans bild av zombien verkar vara den
långsamma hjärndöda varianten. De andra informanterna som upplevde zombiens rörelser
som trovärdiga, drog paralleller till hur de sett andra zombier gestaltats idag.
När informanterna fick se och rangordna klippen valde majoriteten att samtala medan de
såg på klippen. X2_oerfaren och Y2_oerfaren satt helt tysta medan de bedömde klippen.
Ingen av informanterna uppmärksammade skakningarna hos zombiens rörelser i det
överdrivna klippet. Informanten X2_oerfaren som satt längst av alla och ingående studerade
klippen, hon upplevde att huvudet inte kändes lika stabilt i det överdrivna klippet jämfört
med de andra klippen. Visserligen uttryckte hon inte att det var skak eller ryck som gav
denna känsla av ostabilhet. Däremot gav hon intrycket av att vara aningen fundersam och
hade viss svårighet att sätta ord på vad hon såg hända i zombiens huvudrörelser.
Y2_oerfaren beskrev zombiens rörelser som ”okontrollerade”. Han beskrev också utförligt
att saker han själv inte har kontroll över är det han tycker är läskigt. Han förklarade även att
han studerat hur snabba rörelserna var i klippen, hur mycket rörelser som zombien gjorde
innan sitt utfall, när det kom samt hur omfattande de var. Y2_oerfaren uttryckte även att
han upplevde det överdrivna klippet och det redigerade klippet som väldigt lika, och att det
oredigerade klippet inte var lika snabb. Han bedömde hastigheten på klippen, och eftersom
det inte fanns någon skillnad är frågan om slumpen fick hans rangordning att vara
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densamma som majoriteten. Vid bedömningen av hur läskiga varje klipp var för sig gav han
även klippen samma värde, något som indikerar på att han inte upplevde någon större
skillnad hos dem.
Informant Y1_oerfaren var den som hade mest spelvana av de icke-skräckerfarna
informanterna. Han valde det överdrivna klippet som läskigast och beskrev zombien med att
”det kändes som att han rörde sig på ett konstigt sätt”. Redan vid första visningen av det
överdrivna klippet, och sedan övergången till det oredigerade klippet uppmärksammade han
en förändring i deras rörelser och bad om att få se om det överdrivna klippet igen. Även
Y1_oerfaren upplevde det som att hastigheten skiljde sig år hos klippen och menade att ” De
andra kändes liksom som att de ökade takten saktare än vad A gjorde” och att ” A gick
äckligt i början och sen drog den iväg fort”. Informant Y1_oerfarens spelvana vägde
möjligen in i att han upplevde det överdrivna klippet som läskigast, däremot beskrev han
inte zombien som skakig utan endast som ”äcklig”. Detta skulle kunna liknas med The
uncanny valley-teorin. Y1_oerfaren vet hur zombier ska se ut då han under intervjun
uttryckte sig ha stor erfarenhet av dessa. Artefakten till den här undersökningen stämde då
också överens med hans bild, däremot levde inte zombiens rörelser upp till det han
vanligtvis är van vid och den blev därmed uncanny. Vidare skulle det även kunna kopplas till
das unheimliche där zombien informanten är van vid, familjär med, visades på ett nytt sätt
och gick till att vara motsatsen.
Av de som inte rangordnade det överdrivna klippet som det läskigaste ansåg även dessa att
hastigheten varierade i klippen. X1_oerfaren tyckte sig också uppleva att det redigerade
klippet gjorde utfall senare än de andra. Detta ledde till hennes uppfattning om att man inte
visste ifall zombien i det redigerade klippet skulle göra utfall förrän den kom närmare.
Onekligen går det inte att utesluta att avsaknaden av skak och ryck i det redigerade klippet
skulle kunna påverka hur klippet upplevs. I en annan studie skulle det kunna undersökas
vilka exakta uppfattningar som olika grader av skakiga rörelser medför. Uppfattningarna
kring att klippen hade olika hastighet kan däremot också grunda sig i klippens korta längd.
X3_oerfaren menade att det även var skillnad på hur nära zombien var kameran, men
uttryckte också att hon inte var säker. X3_oerfaren tyckte också att både det överdrivna
klippet och det oredigerade klippet var läskiga, och att ”det var en markant skillnad” mellan
det redigerade klippet och det överdrivna klippet, trots det valde hon det oredigerade klippet
till att vara mest läskig. X3_oerfarens motivering till valet var för att hon kände sin puls
höjas mest vid det klippet. Att X3_oerfaren upplevde en ”markant skillnad” mellan det
redigerade klippet och det överdrivna klippet kan ha att göra med att de klippen
presenterades direkt efter varandra. Att hon kände en stark skillnad mellan klippen kan ha
att göra med de skakiga rörelserna i det överdrivna klippet, men X3_oerfaren kunde inte
sätta ord på det.
Y3_oerfaren beskrev också klippen som att de varierade i hastighet. Han var också den enda
av deltagarna som ändrade sin rangordning efter att fick se klippen igen, dock så bytte han
bara plats på andra och tredjeplatsen. Y3_oerfaren föreslog att om bakgrunden på klippen
hade gjort annorlunda hade detta påverkat hans uppfattning. Under intervjun upplevdes det
som han hade svårigheter att fokusera endast på rörelserna hos zombien, och bedömde
helheten istället. Han förslog att om videon haft ”svart runt om och bara ett ljushål” hade
klippet varit ”värre”. Det han menar är att det borde ha varit en form av mörk vinjettering
längs kanterna, troligen för att skapa en from av illusion av tunnelseende och att det hade
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hjälpt lägga fokus på zombien. Han anmärkte att den grå bakgrunden gör videon för neutral,
och hade den varit så som han föreslog, samt att zombien kom snabbt emot kameran, så
hade han tyckt den var mer läskig.
Vid bedömningen av hur läskigt varje enskilt klipp upplevdes, påpekade 4 av sex att de inte
upplevde klippen som läskiga med anledning av att de saknade kontext, ljud eller att miljön
som informanterna satt i påverkade deras bedömning. X1_oerfaren och X2_oerfaren
jämförde båda zombien med det verkliga livet. Informant X1_oerfaren yttrade att ”De är inte
läskiga så att jag blir rädd. Men skulle jag möta en sån här skulle jag tycka att alla var
läskiga men… Ska jag tänka tv-spel kanske så blir det lättare”, medan X2_oerfaren
uttalade sig som ” Nu vet jag ju att det är på låtsas så, men hade man sett en riktig
människa
komma så där då hade det varit en annan sak.”. Y1_oerfaren var den som
sakande ljud till klippet och ansåg ”en sexa kommer jag inte kunna sätta för då behöver jag
ljudet till. Det skulle vara den optimala upplevelsen”.
Nedan, se Figur 12, följer en visualisering av hur klippen rangordnades av de ickeskräckerfarna informanterna. Tre av sex ansåg att det överdrivna klippet var mest läskig.
Som näst mest läskig rangordnade 3 av sex informanter det redigerade klippet, och minst
läskig valde 3 av sex det oredigerade klippet.
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Icke-skräckerfarna informanters rangordning

5.3.2 Skräckerfarna
Den skräckerfarna gruppen bestod också av tre kvinnor och tre män men i åldrarna 20 till
25, och med en medelålder på ≈22 år. Alla, bortsett från en, valde det överdrivna klippet som
det mest läskiga klippet, det oredigerade klippet som näst läskig och det redigerade klippet
som minst läskig.
Alla i den skräckerfarna gruppen upplevde även figuren i videorna som en zombie. Ingen av
dem bidrog med förslag på ändringar, och när de bedömde om zombiens rörelser var
trovärdiga jämförde de med tidigare erfarenheter. X2_erfaren menade även att zombiens
rörelser beror på i vilket sammanhang den finns i, då zombies framställs olika i varje spel
eller film. Med förutsättning att zombier kan springa, så tyckte X2_erfaren att rörelserna var
trovärdiga. Y3_erfaren, som ansåg sig inte ha särskilt stor erfarenhet av zombier, tyckte
också att rörelserna var trovärdiga. Han uttryckte att bilden stämde överens med vad han
hört folk prata om, och även de korta klipp han sett från The walking dead-serien.
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Visserligen var inte målet med undersökningen att få artefakten att uppfattas som trovärdig,
och skulle kunna passa in i en av dagens mer framgångsrika zombie-serier. Däremot visar
det på att artefakten lever upp till den zombie jag velat skapa efter George A. Romeros
tolkning.
Fyra av sex informanter såg skakningarna i det överdrivna klippet, och tre av fyra menade
även att skaket fick dem att uppleva den zombien som mest läskig. Informant Y1_erfaren
uppmärksamma skaket men verkade, precis som Y3_oerfaren, ha svårigheter att fokusera
enbart på rörelserna utan bedömde istället klippets helhet. När Y1_erfaren rangordnade
klippen förklarade han att det första han bedömde var ”hur bra animationerna var” och att
det var då han upptäckte rycken i det överdrivna klippet. Trots det valde han det oredigerade
klippet som mest läskig. Det skak som tillförts det överdrivna klippet bedömde han alltså
som negativt och dålig animation.
Y2_erfaren ansåg att det överdrivna klippet gav intrycket att zombien hade ”mest kontroll”.
Han utvecklade vidare att zombierna i det oredigerade klippet och det redigerade klippet
kändes ”lättdödade”. Det framgår tydligt att informant Y2_erfaren föreställde sig en
situation där han mötte vardera zombie, antingen i ett spel eller verkliga livet. När han
tillfrågades om rörelserna var trovärdiga formulerade han sig också tvetydigt i form av
”Hade jag mött honom så hade jag trott att det var en zombie”. När han jämförde det
överdrivna klippet med de andra beskrev han zombien som mer ”på målet”, och tolkas i det
här fallet som målinriktad. Y2_erfaren upplevde också att zombien i det oredigerade klippet
snubblade mer fram, och ”oberäkneligt försöker ta sig fram”. Troligen upplevde han att
zombien inte gav ett lika säkert, eller beslutsamt intryck när den skulle göra utfall mot sitt
offer.
En informant stod ut ifrån de andra, X2_erfaren, som baserade sin rangordning på rytm.
Även hon upplevde det överdrivna klippet som det mest läskiga och menade att ”A var
läskigast eftersom den kändes lite mer stapplande och lite så där udda. Den blev lite mer
omänsklig”. Den stapplande känsla kan grunda sig i att skak som finns i zombiens ben. Hon
fortsatte med att beskriva hur hon ”brukar höra ljud från en film även fast den inte har
ljud”, och att ”A lät lite mer äcklig i mitt huvud än vad de andra gjorde”. X2_erfaren utgick
snarare på hur hon föreställde sig klippet, istället för att kunna sätta ord på vad hon såg.
Däremot pekade hon ut en kroppsdel, zombiens högra axel och hur den visuellt framställdes,
som en faktor hos det redigerade klippet och det oredigerade klippet. X2_erfaren ansåg mest
troligt att de skakiga rörelserna i axeln behövdes för att skapa en läskigare känsla.
Informant X1_erfaren upptäckte tidigt skaket hos zombiens rörelser i det överdrivna klippet.
Under intervjun kom hon också närmast sanningen då, efter att ha observerat klippen,
frågade hon om zombierna hade olika mycket ryck i sina rörelser. När hon sedan fick
utveckla sitt svar beskrev hon zombien i det överdrivna klippet som ”mest twitchig” och att
den även upplevdes ”oberäknelig” och ”farlig”.
Y3_erfaren observerade också rycken, och beskrev dem som att ” Han såg inte så glad ut
där i början. Han var rätt så ryckig i nacken”. Under intervjun upplevdes informanten lugn
och gav intrycket av att studera klippen noga, liknande X2_oerfaren. Både X2_oerfaren och
Y3_erfaren noterade något vid huvudet vilket kan visa på att skaket och rycken lättast gick
att hitta hos zombiens yttre kroppsdelar, huvudet och förslagsvis även extremiteterna. Att
informanten vidare beskriver att detta uppmärksammades i början av klippet föreslår även
att skaket tydligast gick att se vid långsamma rörelser. Y3_erfaren beskrev rycken som något
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obehagligt och kopplat till zombier och lik. Även Y3_erfaren fick intrycket av att det
överdrivna klippet, men också det redigerade klippet, upplevdes mer målfixerade än det
oredigerade klippet där han beskrev zombien med ”verkade springa och var rätt lealös”.
Informant X3_erfaren uppmärksammade också skaket hos det överdrivna klippet, som var
det klipp hon ansåg var mest läskig. Under intervjun gav hon intrycket av att vara mycket
intresserad av skräckgenren, och hade en positiv inställning under hela intervjun.
X3_erfaren var den enda informanten som antydde till tankar om hur ”smooth” rörelserna
var, och om de varierade i klippen. Hon antog också att bristen på mjuka rörelser kan leda
till att zombien upplevs onaturlig. När X3_erfaren beskrev det överdrivna klippet använde
hon ofta ord som ”ryckig” och även hon upplevde zombien som snabbare än i de andra
klippen, och att den upplevdes mer oförutsedd.
När de skräckerfarna informanterna skulle bedöma varje klipp för sig, frågade tre av sex om
de skulle föreställa sig zombien i någon form kontext. Y1_erfaren uttryckte att ”just nu blev
jag inte så skrämd när jag bara ser dem så här, det är mycket stämningen som man
bygger upp som jag i alla fall blir skrämd av”, och av den anledningen kunde han inte sätta
det högsta värdet. X2_erfaren uttryckte sig på liknande sätt och lyfte även fram, så som
andra också gjort, att omgivningen påverkade hennes uppfattning.
Nedan, se figur 13, är en visualisering av hur de skräckerfarna informanterna rangordnade
klippen. Mest läskig upplevde fem av sex det överdrivna klippet, näst mest läskig det
redigerade klippet och minst läskig det oredigerade klippet.
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5.3.3 Samtliga deltagare
11 av 12 informanter upplevde figuren i klippen som en trovärdig zombie, och uttryckte sig
även med ”väldigt trovärdig”. Den tolfte kunde hålla med om att det var en zombie, men
ansåg att den borde stappla mer som den gjort i början av klippet.
Allt som allt var det endast fyra av 12 informanter som identifierade skakningarna hos det
överdrivna klippet. Av de resterande åtta, var det fyra som upplevde att hastigheten i klippen
varierade. Hos de fyra som upplevde en skillnad i hastighet var även en av informanterna
som identifierat skaket i det överdrivna klippet. De fyra som sedan återstod, och hade
rangordnat det överdrivna klippet som mest läskigt, var informanter som inte till fullo kunde
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sätta ord på vad i klippet som bidrog till deras uppfattning. Tre av fyra använde, mer eller
mindre, orden ”det kändes som” när de motiverade sin rangordning. Den sista observerade
att huvudet rörde sig konstigt, och utifrån vad de fyra som uppmärksammat skaket sagt, var
huvudet ett av de områden där skaket lättast gick att identifiera.
Sammanställningen av de båda gruppernas rangordning visualiseras nedan i figur 14. Båda
grupperna var eniga om att det överdrivna klippet, var det mest läskiga. Åtta av 12
informanter hade angivit det överdrivna klippet som mest läskigt. Därefter ansåg sju av 12
det redigerade klippet som näst mest läskig och sju av 12 att det oredigerade klippet var
minst läskig.
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Nedan följen en visualisering av hur informanterna graderade klippen på en skala från ett till
sex. Figur 15 visar även i vilken utsträckning informanterna upplevde en skillnad hos de
olika klippen. Mest läskig ansåg informanter det överdrivna klippet vara som fick ett
medelvärde på 3,41. Det oredigerade klippet och det redigerade klippet fick båda ett
medelvärde på 2,91. Majoriteten informanter kunde bedöma att en skillnad fanns mellan det
överdrivna klippet och de andra klippen. Däremot visar det sig att skillnaden i hur det
oredigerade klippet och det redigerade klippet upplevdes är densamma. Resultatet stämmer
även överens med det många informanter uttryckte under intervjun. Nämligen att de inte
såg någon skillnad på klippen, eller specifikt att de hade svårt att se skillnad just på det
oredigerade klippet och redigerade klippet.
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5.4 Resultatanalys
Vid en jämförelse av de två gruppernas resultat, kommer båda fram till att det överdrivna
klippet var det som upplevdes mest läskig. Av de skräckerfarna informanterna rangordnade
alla utom en klippen likadant, medan gruppen icke-skräckerfarna hade mer spridda
rangordningar. Trots det valdes ändå det överdrivna klippet som läskigast. Därmed har
frågeställningen verifierats, och visar på att skakiga rörelser får en zombiekaraktär att
upplevas mer skrämmande.
För att komma fram till svaret var det dock nödvändigt att inkludera gruppen med
skräckerfarna informanter. Detta för att de skräckerfarna informanterna angav
skakningarna som en trolig komponent i sitt resonemang kring valet av det läskigaste
klippet. De icke-skräckerfarna informanterna rangordnade och valde ut klippen på samma
sätt som de skräckerfarna, men anmärkte inte på skaket i sina kommentarer. Att därför
enbart basera slutsatsen på de icke-skräckerfarnas svar skulle göra slutsatsen mer
spekulativ. En av de skräckoerfarna påtalade dock att klippet med det tillagda skaket valdes
ut för att det upplevdes extra äckligt i början av klippet, samma del av klippet som de
skräckerfarna identifierade hade de mest tydliga skaket.
Det går att spekulera i att de skräckerfarna informanternas spelvana bidrog till att identifiera
skaket. Spelvana personer kan tänkas ha utvecklat ett sinne för att bättre se rörelser hos 3dkarkatärer, som möjligtvis inte uppnås lika fort vid filmtittande, då en film endast varar
mellan en till tre timmar, medan ett spel kan vara mellan åtta till 40 timmar och uppåt.
Exponeringstiden är alltså betydligt högre vid spel.
När det gällde det oredigerade klippet och det redigerade klippet, hade många svårt att
rangordna dem. Om möjligheten hade funnit skulle flera antagligen rangordnat dem lika.
Detta syntes dock på hur de graderade klippen på likertskalorna. Resultatet visade att deras
medelvärden blev detsamma. Antingen såg inte informanterna skillnad på de två klippen,
men kände sig ändå tvingade att rangordna dem. Eller så var skillnaderna i klippen så pass
små att de ändå upplevdes lika läskiga men att en fortfarande gick att föredra över den
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andra. En större urvalsgrupp hade troligen visat på en större skillnad i resultatet. Alternativ
borde fler frågor ställts angående informanternas åsikter kring klippen. För den här
kvalitativa undersökningen hade dock mängden data blivit för mycket att hantera inom den
satta tidsramen.
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6 Slutsatser
6.1 Resultatsammanfattning
Målet och syftet med den här undersökningen var att besvara frågan om skakningarna som
kan uppstå vid en motion capture-inspelning kan öka läskighetsgraden hos en
zombiekaraktär. Till den här undersökningen jämfördes samma rörelse med olika grader av
ryck och skakighet.
För undersökningen skapades tre videoklipp, ur samma inspelning. Klippen redigerades i tre
olika varianter. I klipp A överdrevs skaket och rycken. Klipp B var helt oredigerat och klipp C
var redigerat enligt vanlig standard. Undersökningen utfördes på studenter vid Högskolan i
Skövde. Målgruppen som informanter var icke-skräckerfarna och skräckerfarna
informanter, för att undersöka hur de två grupperna uppfattade de olika videoklippen.
Undersökningens resultat visade att videon där skak tillförts bedömdes som läskigast av
både skräckerfarna och icke-skräckerfarna. Resultatet visade även att ordning videoklippen
presenterades för informanterna inte påverkade resultatet. Hälften av de som valt det klippet
uppmärksammade även de skakiga rörelserna, och pekade ut dem som den bidragande
faktorn. Av de båda grupperna var det endast individer med skräckspelsbakgrund som
uppmärksammade rycken och skakningarna hos zombien i det överdrivna klippet.
Det som har kunnat konstateras är att tillförande av burs, d.v.s. skakningar och ryck
påverkade uppfattandet av en zombie karaktär. Så med detta har frågeställningen besvarats.

6.2 Diskussion
Nedan följer en diskussion kring undersökningsupplägget, resultatet av videoklippen, dess
nytta i samhället och för den avsedda branschen. Diskussionen reflekterar över de
konsekvenser resultatet kan ha inom de olika områdena, samt hur upplägget av intervjuerna
kunde förändrats för att få ut mer kvalitativ data.

6.2.1 Diskussion av undersökningsupplägget
Den kvalitativa undersökning som genomfördes gav svar på den satte frågeställningen. Ur de
intervjuer som höll framgick också att specifikt skaket som tillförts det överdrivna klippet,
var en bidragande komponent. Önskvärt hade det däremot varit att utöka antalet
informanter, och av den anledningen skulle en kvantitativ undersökning eftertraktats.
Svårigheten är dock att få uttalanden kring deltagarnas specifika åsikter. Även om en
kvantitativ enkätundersökning skulle inkludera öppna frågor, där respondenten själv fick
skriva sina åsikter, finns det inget som garanterar att detta görs.
I efterhand kunde båda undersökningsmetoderna ha används för att höja resultatets
validitet. Antalet informanter för den kvalitativa undersökningen hade möjligt begränsats,
samt hade frågorna anpassats bättre för mer djupgående data. Informanterna hade betts om
att beskriva vad de uppfattade hos varje klipp, istället för att rangordna dem. Att sedan
publicera en enkätundersökning i kretsar med intresse för området skulle också höja
deltagandet samt chansen att dessa svarar på öppna frågor.
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6.2.2 Diskussion av videoklippen
Ambitionen var, som tidigare nämnt, att klippen skulle varit längre, vilket däremot inte var
möjligt. Frågan är om kortheten på klippen kan ha påverkat undersökningens resultatet på
något sätt. Möjligheten att digitalt kunna förlänga klippen hade varit möjlig, men detta hade
lett in på en annan problematik: upprepning. Eftersom informanterna skulle få se klippen
flera gånger om skulle det ha blivit uppenbart att zombiens rörelser upprepades. En av
informanterna uttryckte sig under intervjun att: ”ju fler gånger man ser desto mindre rädd
blir man också”. Upprepning är ett problem i skräcksammanhang, som tidigare nämnts i
bakgrundskapitel i samband med Mori (1970) och Freuds (1919) teorier.
I den här undersökningen har skräckmomentet inte varit det allra viktigaste. Fokus har legat
på rörelser, och att då se om klippen ett flertal gånger bör inte ha skadat undersökningen
eftersom intresset legat i om informanterna identifierat det tillagda skaket och rycken. Detta
har visat sig kräva mer granskning eftersom endast informanter med skräckerfarenhet
identifierade dem, resterande upplevde en skillnad i hastighet. Informanterna har också
under intervjuerna beskrivit klippen i negativa termer som äckligt, omänskligt och farlig,
som då visar att klippen hör hemma i ett skräcksammanhang.
Klippens korthet har också haft sina fördelar. Eftersom de varit korta har även intervjuerna
varit det, som i sin tur har lett till att folk inte kände sig avskräckta från att ställa upp på
intervju.
När informanterna ombedes att bedöma hur läskiga rörelserna i varje klipp var, framgick det
i resultatet att skillnaden mellan det oredigerade klippet och det redigerade klippet var
minimal. Under intervjuerna var det många som anmärkte på att de knappt såg, eller inte
såg någon skillnad på det oredigerade och redigerade klippen. Klippen fick således ofta
samma värde på bedömningsskalorna. Frågan väcks då om det är värt att ens redigera
motion capture-datan till monsterkaraktärer, om spelarna inte märker någon skillnad.

6.2.3 Diskussion av undersökningens resultat i samhället
Den här undersökningen har fokuserat på negativa element hos rörelser, i syfte att skapa fler
unika upplevelser i spel- och filmsammanhang. Är det dock verkligen nödvändigt att
vidareutveckla skräck, och vad skulle det i så fall kunna få för konsekvenser för samhället?
Skulle det kunna bli så illa att människor får traumatiserade upplevelser till följd av att spela
spel? Detta skulle vara ett bakslag för spelutveckling snarare än en tillgång. Eftersom spel
inte är särskilt väletablerade som kulturval i samhället skulle det även kunna ge en dålig
uppfattning om spel och spelutveckling, om arbeten som detta läggs på negativa aspekter.
Skulle resultatet från det här arbetet implementeras helt skulle detta kunna leda till
uppfattningar om att skräckbranschen skapar en onödig rädsla för skakiga rörelser, och att
det i sin tur kan resultera i en rädsla för individer med sjukdomar som ger dem skakningar.
Skakningarna skulle i så fall upplevas som biologiskt betingade, enligt teorierna som ChinChang-Ho m.fl. (2008) beskriver. Under genomförandet av den här undersökningen har
ingen av informanterna reflekterat över orsaken till skakningarna hos zombien. Förslagsvis
skulle en sådan fråga lagts till för att granska deras uppfattning, eller även genomföra en till
undersökning och söka informanter från fler åldersgrupper för att få större brädd.
Skulle skakiga rörelser implementeras i all framtida film och spel, finns också risken att
individer med sjukdomar som liknar dessa rörelser tar illa upp, och även känner sig
utpekade av samhället. Det kan i sin tur leda till att sjuka känner sig mer uteslutna från
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samhället än vad de redan skulle vara idag. Dock att alla framtida monster i film och spel
skulle ha skakiga rörelser ser jag som väldigt osannolikt, eftersom det skulle bli tråkigt att se
samma rörelser överallt. Att ha en variation av olika rörelser skapar mer intresse. Skulle det
nu också vara så att skakiga rörelser blir standard, och det upprepas för ofta kommer även
dessa att avdramatiseras. Detta just på grund av upprepningen, och av samma anledning
som varför Moris (1970) teori om handprotesen inte fungerade. Det Mori och även Freud
(1919) ansåg var läskigt förr har idag förändrats och avdramatiserats på grund av
kontinuerlig upprepning.

6.2.4 Diskussion av undersökningens nytta i branschen
Undersökningen visade att skak och ryck bidrar till en att zombie upplevs mer skrämmande
än en zombie utan dessa. Resultatet visar också att detta kan användas som ett verktyg för
animatörer vid skapandet av zombiekaraktärer i både film och spel. Mängden tid som
behöver läggas ner är betydligt mindre än om motion capture-datan skulle redigera efter
normal standard. Att skapa ett filter för att tillföra dessa hack, som i den här undersökningen
gjordes för hand, skulle vara direkt nyttigt för branschen och skapa mer realistiska
upplevelser.
Eventuella nackdelar kan finnas är tidssparandet. Det skulle kunna leda till en
nedprioritering av animatörer och vikten av deras arbete. Ett missförstånd som skulle kunna
uppstå i samband med att motion capture-datan inte behöver ta lika lång tid att redigeras
vid skapandet av monsterrörelser. Detta skulle kunna sprida sig till skapandet av
karaktärsrörelser, som kräver mycket redigeringsarbete. I värsta fall skulle det kunna leda
till att animatörer som jobbar med motion capture får allt svårare att hitta arbete. Däremot
så är ovanstående exempel ett extremfall då yrket är väletablerat inom framförallt film, men
också spel.

6.3 Framtida arbete
Om projektet skulle göras på stor skala, med större urvalsgruppen, skulle man kunna
undersöka hur dessa animationer skulle göra sig i praktiken. Deltagarna i undersökningen
skulle kunna få spela ett spel där de möter zombier med olika variationer av ryck och
skakighet i sina rörelser, och därefter bedöma vilken som de ansåg var läskigast. Skulle
projektet göras på större skala kan även andra slags monster undersökas. Det skulle vara
intressant om de får samma effekt som den här undersökningen resulterade i. Fler variation
av graden ryckighet skulle också kunna undersökas, och så med granska vart gränsen går.
Vart blir skakningarna och rycken för mycket, så att trovärdigheten hos objektet fallerar?
Ett annat framtida arbete vore att göra en undersökning, mycket lik denna men då också
implementera ljud och miljö till videoklippen, eftersom flera deltagare anmärkte på
avsaknaden av detta. Framtida arbete skulle även kunna fokusera på var och när ryck och
skakiga rörelser är som mest obehagliga, exempelvis i långsamma, respektive snabba
rörelser. Att även undersöka vilka exakta uppfattningar skakiga rörelser skapar kan vara
intressant, då många av informanterna i den här undersökningen upplevde att klippen hade
olika hastighet, trots att så inte var fallet.
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Appendix A - Enkät
Intervjufrågor – Examensarbete
Skräck och Motion Capture
Personuppgifter
1.

Namn:____________________________

2.

Ålder:_____________________________

3.

Kvinna

4.

Mailadress:__________________________

5.

Vilken utbildning du läser:___________________________

Man

Videoklippen
6.
Rangordna klippen efter vilken du tycker är läskigast. Sätt en siffra (1, 2 eller 3),
bakom varje klipp. Klippet med siffran 1 är den du tycker är läskigast, och 3 är minst
läskigast.
Klipp A:_________
Klipp B:_________
Klipp C:_________

Inte läskig alls

Mycket läskig

Klipp A

1

2

3

4

5

6

Klipp B

1

2

3

4

5

6

Klipp C

1

2

3

4

5

6

I

Appendix B - Intervjufrågor
Tidigare erfarenhet
1.

Har du erfarenhet av att arbeta med rörelser (animationsarbete, koreografi, etc.)?

Skräckerfarenhet
1.

Anser du dig vara lättskrämd?

2.

Hur stor skräckerfarenhet har du?

3.

Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Videoklippen
1.

Rangordna klippen efter vilken du tycker är läskigast.

2.

Vad baserar du rangordningen på?

3.

Hur läskiga anser du att rörelserna i varje klipp är?

4.

Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en zombie?
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Appendix C - Transkriberade Intervjuer
Icke-skräckerfarna informanter
Informant X1_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Ja, okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Ska jag säga bara ja eller nej?

Intervjuare:

Du får gärna utveckla svaret också, vad exakt det är som skrämmer dig och
vad inte.

Informant:

Jag blir inte skrämd och jag vet vad som förväntas, eller vad det är. Jag är inte
skrämd vad det gäller sjukvården. Men om det kommer något som hoppar
fram i en film då blir jag skrämd.

Intervjuare:

Så det är själva timingen som spelar roll?

Informant:

Ja, att man är oförberedd.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Ja då har jag ganska stor, men jag väljer bort skräck.

Intervjuare:

Så du tittar på skräckfilm?

Informant:

Nä, det är mer thriller då. Jag ser inte syftet i att se på skräck.

Intervjuare:

Spelar du några spel?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?
III

Informant:

Inte så stor, men jag har ju sett zombiefilmer.

Intervjuare:

Vad är det för filmer du har sett då?

Informant:

Ja fråga mig inte, men de nyare.

Intervjuare:

Okej.

Informant:

Men det var inget som jag tyckte var nå bra då.

Intervjuare:

Nä Okej, men då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss
ordning först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du
titta på dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du
har bestämt dig.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen B C A. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Ska det här vara till dataspel sen?

Intervjuare:

Det kan tänkas vara till dataspel eller film.

Informant:

Alltså, det här beror ju på vilken hastighet.. Den gör ju samma rörelser?

Intervjuare:

Ja.

Informant:

Men det är olika hastighet på det?

Intervjuare:

Klippet är det samma i grunden.

Informant:

Och jag ska bara ta den som jag tycker är mest läskigast och rangordna.

Intervjuare:

Ja.

Informant:

Okej, C B A, i så fall.

Intervjuare:

Bra. Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Alltså, det är… Egentligen vet jag inte. Men jag tycket att hasigheten på dem
är olika. Och att C gör utfall senare, känns det som, och därför vet man inte
att han ska göra utfall förrän han kommer närmare.

Intervjuare:

Så han upplevs långsammare?

Informant:

I början, ja. Och B för att han kom så snabbt emot en, och sen blir A kvar.

Intervjuare:

Okej, bra.

Informant:

Jag vet inte mer vad jag ska säga för skillnad.

Intervjuare:

Okej, men då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer
du läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är
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det läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för
varje klipp.
Informant:

Hm, hur menar du då? De är inte läskiga så att jag blir rädd. Men skulle jag
möta en sån här skulle jag tycka att alla var läskiga men… Ska jag tänka tvspel kanske så blir det lättare. Alltså, jag skulle ju göra så, för jag tycker alla är
lika läskiga. Jag skulle ju inte vilja möta dem.

Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Jag vet inte då jag inte mött någon.

Intervjuare:

Om du tänker dig en zombie, så som den framställs idag?

Informant:

Jo, kanske väldigt trovärdig. Jo men det tror jag.

Informant X2_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Japp.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Inte lättskrämd. Vad skrämmer dig i så fall?

Informant:

Plötsliga händelser, tror jag.

Intervjuare:

timing spelar in?

Informant:

Ja. Ser man på skräck film kan man ju blir rädd när det bara dyker upp något.

Intervjuare:

Okej, bra. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film,
läser du?
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Informant:

Det vet jag inte, men läser har jag gjort och film har jag sett.

Intervjuare:

Skräckfilmer då?

Informant:

Ja, fast inte så mycket nu för tiden, men har gjort.

Intervjuare:

Okej, vad har du tittat på då för något?

Informant:

Allt möjligt.

Intervjuare:

Som från vampyrer, monster till zombies?

Informant:

Ja, allt.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Film.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen B A C. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Jag tyckte nog att A var läskigast.

Intervjuare:

Då sätter du en etta bakom det klippet.

Informant:

Ja. Sen vet jag inte riktigt vilken av dem jag ska ta.. för de är så lika. Men ja.

Intervjuare:

Är du nöjd?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Hans huvud, det hängde inte riktigt med. Det var inte lika stabilt som i de
andra klippen.

Intervjuare:

Det var just huvudet som övertygade dig?

Informant:

Ja, det var det.

Intervjuare:

Okej, vill du tillägga något?

Informant:

Nej, jag vet inte.
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Intervjuare:

Okej. Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du
läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det
läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje
klipp.

Informant:

Då kollar jag gärna om dem.

Intervjuare:

Ja varsågod.

Informant:

Jag tycker inte någon av dem är särskilt läskig. Men..

Intervjuare:

Om det är din uppfattning så får du skriva det.

Informant:

Ja. Eller jo. Nu vet jag ju att det är på låtsas så, men hade man sett en riktig
människa komma så där då hade det varit en annan sak. Men ja. Vi gör så, det
blir nog bra.

Intervjuare:

Okej. Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är
för en zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Det tycker jag att de är.

Intervjuare:

Trovärdiga?

Informant:

Ja.

Informant X3_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:
väl på hel

Ja, dansat har jag gjort i stort sätt hela mitt liv, hela min uppväxt och håller
del med sådant fortfarande. Men annars har jag ingen erfarenhet.

Intervjuare:

Okej, då får vi vidare. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Ja, och det har nog blivit värre genom åren.

Intervjuare:

Jaså? Vad blir du skrämd av?
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Informant:

Det är nog plötsliga grejer och jag tror det är framförallt ljud som påverkar.

Intervjuare:

Så det har med timing att göra? När det kommer?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Inte stor, skulle jag påstå och alltså skräckfilm är det absolut värsta jag vet,
vet du. Så det här kommer bli jobbigt kanske?

Intervjuare:

Nja, det kommer inte vara något ljud till videoklippen.

Informant:

Jaha, okej.

Intervjuare:

Okej, men inte stor skräckerfarenhet.

Informant:

Nä, jag har väl sett två skräckfilmer i hela mitt liv.

Intervjuare:

Vad har du sett då?

Informant:

Oj, jag minns inte ens vad de heter nu. Jag har ju sett en där de lever lite sitt
eget liv, village-någonting. [Informanten återberättar filmen] Sen har jag
också sett någon sån där psykisk film. Jag kommer inte ihåg vad den heter för
jag förtränger sådant här och då hade jag problem att sova ska jag säga dig.
[återberättar delar ur filmen]

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Inte stor, det är väl det man har sett på serier och på film. Men bara inslag.
Det var i och för sig en jag såg, den kom nyligen Z-någonting.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen C A B. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Jaha, okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

En var jag klar med i alla fall. Hm. Så. Och sen ska jag ringa in också?

Intervjuare:

Strax, först ska jag fråga vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Det är nog hastigheten han kommer mot en, på något sätt. Pulsen höjdes mest
och det var det jag gick på. C kändes inte alls som han kom lika nära, man
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hann se att han var mot en så man hann reagera. Medan de andra två
klippen, både A och B tycke jag ändå båda var läskiga för då är den först
längre ifrån och sen kommer den snabbt nära inpå. Det är väl det som är
obehagligt skulle jag tro.
Intervjuare:

Okej, är det något mer du vill tillägga?

Informant:

Låt se, rör de sig på något annorlunda sätt? För A börjar längre ifrån och C är
närmast i början så det kan vara det också. Att man redan vet att den är när
inpå. Man blir inställd på det på en gång.

Intervjuare:

Okej, spännande. Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du
bedömer du läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls
och 6 är det läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en
skala för varje klipp.

Informant:

Jaha, okej. Vad svårt. Får jag titta på dem igen?

Intervjuare:

Ja absolut.

Informant:

Oj vad svårt. För jag tänker mig att när jag såg på den, såg han så tillgjord ut.
Han vinglade så mycket. Så han kändes så o- … Ja. Jag tror jag gör så här. För
här när jag såg på A, och till skillnad från C, så tyckte jag att det var en
markant skillnad och då blev jag verkligen mer rädd. Jag hajade till på ett helt
annat sätt. Men till exempel den skräckfilmen jag hatar och inte har sett nån
mer skräckfilm efter, om jag ska jämföra med den så blir det ju inte så läskigt.
Men jag vill ändå rangordna dem så att du ser en skillnad. Ja du, det här var
inte det lättaste. Men ju fler gånger man ser desto mindre rädd blir man
också.

Intervjuare:

Ja man blir ju det.

Informant:

Så att ja. Då jämför jag med dem, och stämningen här inne, då blir man inte
särskilt rädd, och med bakgrunden som är helt grå. Ja.

Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Ja definitivt, det tror jag. De är ju stela i sina rörelser. Vad jag har sett, och lite
blodiga och så, ja.

Informant Y1_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
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videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.
Informant:

Mm. Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Nä, karate är väl det närmaste jag kommer. Där vi kör någon slags koreografi.
Man kör ju olika kato, och det är ju koreografi.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Ja det tror jag. Jag är mer lättskrämd nu är vad jag var förut tror jag.

Intervjuare:

Okej, vad är det som skrämmer dig?

Informant:

Hm, oj. Jag vet inte, läskiga saker. Läskiga spel kan jag absolut inte spela. Det
tycker jag är obehagligt.

Intervjuare:

Är det jobbigt att du själv måste vara i kontroll, eller är det miljön som
skrämmer dig, rörelser, ljud?

Informant:

Det är nog rörelser och ljud mest. Det är det jag har märkt på mig själv, det
jag blir nervös för, om man tänker spel och man kollar film sånt. Typ spelet
Outlast klarar jag inte av. Det är så jäkla obehagligt att jag inte vill vara där
ens. Men jag blir inte rädd om någon kommer och skriker ”bu” direkt.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Nej jag håller mig borta från sådant. Jag spelar mycket spel men inte skräck.
Och skräckfilmer brukar jag inte kolla på heller.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Jag kollar på walking dead och spelar walking dead spelet. Och jag tycker sånt
är väldigt coolt.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Ja, just ja, okej.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen A B C. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Det är lite annorlunda på den. Kan jag få kolla på A igen?
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Intervjuare:

Ja, du kan ta kontrollen.

Informant:

Jag tyckte A var läskigast, skulle jag säga.

Intervjuare:

Då kan du skriva ner det.

Informant:

Ja, eller de andra två var svåra tycker jag. Vilken av dem som var värst, äcklig.
Men det kanske bara var den som var mest äcklig? Eller vart ska jag sätta det?

Intervjuare:

Du ska rangordna dem ett, två, tre.

Informant:

Okej, ett, två, tre bakom varje klipp. Ettan är A i alla fall och sen.. så var det
två, och sen tre. Får det bli.

Intervjuare:

Har du bestämt dig?

Informant:

Ja, det blir nog bra.

Intervjuare:

Då, vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Deras rörelser.

Intervjuare:

Vad i deras rörelser får dig att känna att A är mest läskig?

Informant:

Ja, A kändes som att han rörde sig på ett konstigt sätt, och sen så gick det så
fort. De andra kändes liksom som att de ökade takten saktare än vad A gjorde.
Att A gick äckligt i början och sen drog den iväg fort. Det var nog varför. Det
var nog den rörelsen tror jag. Sen skulle det vara ljud på det skulle det vara
ännu mer effektivt såklart.

Intervjuare:

Ja precis, nu har jag valt att skala bort det för att det ska ligga fokus på
rörelserna.

Informant:

Ja, just ja. Det är ju som Amnesia som jag har spelat lite och där räcker det att
man hör ljuden, och det är ju vidrigt.

Intervjuare:

Ja, okej. Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du
läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det
läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje
klipp.

Informant:

Bara själva rörelsen?

Intervjuare:

Ja.

Informant:

Det är ju svårt, en sexa kommer jag inte kunna sätta för då behöver jag ljudet
till. Det skulle vara den optimala upplevelsen, skulle jag säga. Men den där
sätter jag nog en fyra eller en femma. En femma får det nog. Jag sitter ju inte
och är skiträdd nu men om det skulle vara i ett spel eller i en film då kan jag
tänka mig att det är en obehaglig rörelse. Och de andra får nog bli jämt så.

Intervjuare:

Så, är du nöjd?

Informant:

Ja, det får det bli.
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Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Det tycker jag absolut. Av allt som jag har varit med om med zombies så
tycker jag det är bra rörelser, så det tycker jag.

Informant Y2_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Ja, Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Någon danskurs har jag tagit. Men det var ett tag sedan.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Nej det skulle jag inte säga.

Intervjuare:

Vad skrämmer dig i så fall?

Informant:

Plötsliga saker. När man är oförberedd.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Jag har sett på skräckfilm, men det var länge sedan.

Intervjuare:

Vilka filmer har du sett då?

Informant:

Ja, the ring och mer psychological horror.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

En del, jag har sett shaun of the dead och dawn of the dead så.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.
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Informant:

Ja.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen A B C. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Så.

Intervjuare:

Okej. Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Rörelsemönster, väldigt mycket. Vad jag anser vara okontrollerat. Det jag
oftast blir rädd för är när det är något jag inte kan kontrollera själv,
förutsättningar som jag själv inte kan styra. Och det jag tänker då är vilka
rörelser är snabbast och rörelser innan, och när de rör sig och hur mycket.
Om det är något jag ser som inte rör sig lika mycket som något annat, så
känns det som att det är läskigare.

Intervjuare:

Så då stod klipp A ut?

Informant:

Ja, A och C var väldigt lika, men B var inte lika snabb som de andra.

Intervjuare:

Okej. Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du
läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det
läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje
klipp.

Informant:

Det är ju verkligen en definitionsfråga. Så lika som de är kommer jag ju sätta
samma på allihopa. Men jag tänker mig nog fyra.

Intervjuare:

Okej. Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är
för en zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Ja, det skulle jag.

Informant Y3_oerfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.
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Informant:

Mm, okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Nä, det har jag inte.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Det värsta jag vet.

Intervjuare:

Det värsta du vet? Skräck?

Informant:

Ja, och filmer och sådant det gillar jag inte.

Intervjuare:

Vad i filmer är det som blir läskigt?

Informant:

Det är nog spänningen som blir. Men ja, oftast så är ju filmer så dåligt gjorda
att man vet vad som händer, men de som är bra gjorda, det är där det blir
jobbigt. Och det är just det här med att man inte vet vad som händer.

Intervjuare:

Så ovisshet?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Utseenden och sånt, på monster, är det läskigt?

Informant:

Nä, inte monster på det viset för då vet man att det inte stämmer. Det är
annorlunda om det är en människa som ser annorlunda ut på något vis.

Intervjuare:

Mutationer och sånt kan vara läskigt?

Informant:

Ja, ja.

Intervjuare:

Typ, jump scares och sånt?

Informant:

Det vet jag inte vad det är.

Intervjuare:

Sådana där plötsliga händelser.

Informant:

Ja, jo det kan vara lite läskigt, om man är tillräckligt fokuserad på det då.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Nä, och spel inte längre.

Intervjuare:

Okej, inte längre?

Informant:

Nä.

Intervjuare:

Vad har du spelat för något då?

Informant:

Ja vad hette de.. Resident Evil, ja de första av dem spelade jag lite av. Så det
var några sådana.
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Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Ingenting.

Intervjuare:

Resident evil spelen?

Informant:

Ah, jo.

Intervjuare:

Men du ser inget på film eller serier?

Informant:

Nä.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Yes.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen C B A. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Japp.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Var det någon skillnad på dem?

Intervjuare:

Det ska du avgöra.

Informant:

Den går lite snabbare nämligen.. Ja du, det var svårt och nu ska jag bedöma
vilken av dem som var läskigast?

Intervjuare:

Japp, vilken som du tycker är läskigast. Ett är mest läskigast och tre är minst
läskigast.

Informant:

[skriver på pappret]

Intervjuare:

Klar?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Det känns som man hinner bli för mycket förvarnad på den här, tror jag. Det
går lite sakta, sakta och sen. Det kändes här med att den gick lite snabbare
direkt på. Nä det kanske går lika ändå. Den här kändes som den var direkt på
med en gång, lite snabbare men jag vet inte. Det var det enda.

Intervjuare:

Men det är hastigheten som du känner det är något med?

Informant:

Ja. Sen tror jag det är något med att hade det varit svart runt om och bara ett
ljushål, då hade det varit värre, mycket värre.
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Intervjuare:

Varför då?

Informant:

För då ser man inte hela runt omkring, här blir det så neutralt på något vis.
Och att det kommer något snabbt. Det är nog det som fungerar på mig i alla
fall, tror jag.

Intervjuare:

Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du läskiga
du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det läskigaste
du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Själva rörelsen som man får tänka på, och inte själva grejen? Rörelsen.

Intervjuare:

Ja precis.

Informant:

ja, jag skulle nästan vilja ändra på de två.

Intervjuare:

Gör det.

Informant:

Så kanske då.

Intervjuare:

Bra. Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är
för en zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Den är ju bra när den velar så, men sen blir det som att den nästan springer
för rakt och kommer för rakt på. Ändå är det bra som sagt, men det är som att
den blir lite för frisk, eller vad man ska säga.

Intervjuare:

Att den blir inte en zombie längre?

Informant:

Ja, precis. Men det är nog att den ska stappla mer, tror jag.

Skräckerfarna informanter
Informant X1_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Det låter okej.

Intervjuare:

Dåså, då ska jag börja med att fråga om du har någon erfarenhet av att jobba
med rörelser? Som animationsarbete eller koreografi, dans?
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Informant:

Inte så mycket. Det har varit några uppgifter i skolan och så. Jag går ju grafik
också.

Intervjuare:

Okej, nästa fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Mm, ibland.

Intervjuare:

Ibland lättskrämd? Vad är det som skrämmer dig i så fall?

Informant:

Jump scares och typ väldigt creepy saker.

Intervjuare:

Creepy saker, är det då utseenden eller är det rörelser är äckliga?

Informant:

Det är mer som saknad av rörelser, saker som stirrar eller som ler mot en och
inte rör på sig. Den typen saker är creepy.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Jag tittade mycket på skräckfilm när jag var yngre, och jag kollar jättemycket
på lets plays, på folk som spelar skräckspel. Jag klara inte av att spela själv.

Intervjuare:

Vilka skräckspel har du sett på lets play?

Informant:

Vad hette det där, outlast? Och slender. Alla de här klassikerna och jag kollar
på den här Markiplier som spelar en del B-skräckspel.

Intervjuare:

Ja, bra. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Jag har spelat det här Resident Evil 4. Men bara någon timme för sedan
orkade jag inte mer.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen A B C. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Ja, okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Mm, tror den är lite slöare.

Intervjuare:

Och nu får du se på dem hur många gånger vill.

Informant:

Jag tror jag redan har bestämt mig men.. Är det någon olikhet i hur twitchiga
de är?

Intervjuare:

Det ska du avgöra.
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Informant:

Aha, okej. Okej så 3 var minst?

Intervjuare:

Ja, den var minst. Okej, är du nöjd?

Informant:

Ja, det tror jag.

Intervjuare:

Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Jag försökte då tänka mig hur det skulle se ut i ett spel, i rätt setting. Den
första kändes mest twitchig, oberäknelig och, liksom, farlig. B kändes så snäll
i rörelserna, och C var lite mer creepy.

Intervjuare:

Okej, något du vill tillägga?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du läskiga
du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det läskigaste
du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Mm. Så tror jag.

Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Båda A och C tyckte jag kändes rätt. A var bäst för den hade det här likiga och
twitchiga. Så jag tycker de passar absolut till en zombierörelse.

Informant X2_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Ja, dansat har jag gjort.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Nej.
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Intervjuare:

Nej inte lättskrämd, vad skrämmer dig i så fall?

Informant:

Vithajar.

Intervjuare:

Vithajar? Vad i vithajar är det som skrämmer dig?

Informant:

Ögonen tror jag, själva situationen att vara försvarslös i en annan miljö än
den man är van vid.

Intervjuare:

Okej, bra. Miljö ingår det i situationen?

Informant:

Det är väl mer det att man har väldig mycket underläge, om man är i vatten
till exempel.

Intervjuare:

Och är försvarlös?

Informant:

Ja precis, det är väl det jag är mer rädd för än själva hajen, tror jag.

Intervjuare:

Hur ser det ut med monster och sådant?

Informant:

Inte så mycket, jag brukar rycka till vid jump scares men oftast att man inte
blir rädd. Det är mer reflexer än rädsla.

Intervjuare:

Okej, bra. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film,
läser du?

Informant:

Ja Jag gör väl båda.

Intervjuare:

Både film och spel. Vad har du sett och spelat då?

Informant:

Jag har väl inte sett så många av de riktigt klassisa skräckfilmerna egentligen,
utan jag är mer av den som ser på psykologiska grejer, typ som den här mama
och allt vad de nu heter. Jag kommer inte på vad den heter men det är en
annan som är jättebra. I spel väg är det mer Amnesia och mer den typen.
Outlast har jag också spelat och det tycker jag faktiskt är jobbigare än
Amnesia. Man får mer den här panikkänslan när man måste klättra upp i
gångar och det är någon som jagar en. Det var nästan ännu äckligare för jag
satt och tittade på när en kompis spelade. Och då fick man den paniken ”men
spring fortare då!”. För man får känslan av att den ska komma och ta en i
fötterna.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Oj, där har jag nog ganska stor.

Intervjuare:

Ganska stor, hur kommer det sig?

Informant:

Jag gillar väl zombiespel och en del zombiefilm, fast de flesta filmerna är nog
parodier. Zombieland och Shaun of the dead är den typen jag tycker bäst om.
Men jag har sett några andra zombiefilmer också.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
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dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.
Informant:

Okej.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen B C A. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Där ett är läskigast.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Hm. Ja.

Intervjuare:

Känner du dig nöjd?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Okej. Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Egentligen tror jag mest det är rytm.

Intervjuare:

Rytm?

Informant:

Ehm, ja. Jag tycke att A var läskigast eftersom den kändes lite mer stapplande
och lite så där udda. Den blev lite mer omänsklig. Skulle jag säga.

Intervjuare:

Och de andra klippen?

Informant:

Det var nog för hur axeln fungerade, det visuella. Jag brukar höra ljud från en
film även fast den inte har ljud. Och då var det att A lät lite mer äcklig i mitt
huvud än vad de andra gjorde.

Intervjuare:

Okej, du sa något om en axel i klipp C och B? Vilken axel?

Informant:

Ja, den.

Intervjuare:

Hans högra, okej. Har du något att tillägga om klippen?

Informant:

Nej det har jag inte.

Intervjuare:

Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du läskiga
du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det läskigaste
du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Okej, vad ska man utgå ifrån? Nu är det ju, om man bara tittar på
animationen i en ljus sal så, eller ska jag försöka visualisera klippet i ett spel
eller film?

Intervjuare:

Det är upp till dig.

Informant:

Okej, ja.
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Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Jag tycker de är trovärdiga. Sen så beror ju på i vilket sammanhang. Zombies
är ju olika i varje film och spel. Ibland kan de springa och ibland så kan de
inte det, och ibland är de smarta eller inte. Men med sådana förutsättningar,
att den ska kunna springa, så tycker jag verkligen att den är trovärdig.

Informant X3_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Ja, litegrann. Jag har gjort lite på sånt på fritiden.

Intervjuare:

Animation?

Informant:

Ja, fast jag har ju inte gjort nå skräckanimationer. Fast det kanske inte
räknas.

Intervjuare:

Ja, nä. Animation skriver jag.

Intervjuare:

Okej, näst fråga. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Nej.

Intervjuare:

Inte lättskrämd, vad skrämmer dig i så fall?

Informant:

Åh vad svårt. Kan man ta ljud och sånt också?

Intervjuare:

Ja absolut.

Informant:

Ja för då tror jag ljud är nog det värsta.

Intervjuare:

Okej, vad i ljud är det som är skrämmande?

Informant:

Jag tänker speciellt på det här ljudet i american horror story introt. Det är så
sjukt obehagligt, jag sänker varje gång för det kommer sådana här surpriseljud hela tiden.
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Intervjuare:

Så det är timingen som spelar in?

Informant:

Ja det tror jag och så är det att man inte vet när det kommer. Det här
oförberedda och att det är så jäkla högt också. Det är nog också med
kombination bilden också.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Så stor. Ja det gör jag. Jag gillar skräckfilm.

Intervjuare:

Vad har du sett då? Förutom American horror story.

Informant:

Den senaste jag såg nu var, Conjuring. Och jag gillar de här, också ganska nya,
[informanter börjar återberätta en film] men jag kommer inte på vad de heter
nu. Men det känns som jag har sett de flesta bra, klassikerna.

Intervjuare:

Okej, vilka spel har du spelat?

Informant:

Senast nu i fredag spelade jag Outlast, den räknas väl in där. Sen spelade jag
slenderman för inte så länge sen. Jag har inte spelat Amnesia. Och det första
jag spelade var det här Sanitarium och det är så bra! Sen har jag provat demot
till Among the sleep, kan det räknas?

Intervjuare:

Ja absolut.

Informant:

Sen vad har jag spelat mer… Jag har ju spelat Alan Wake men jag vet inte
riktigt om det räknas in där. Det är inte riktigt skräck…

Intervjuare:

Hm, ja. Jag har ju själv spelat det och skulle nog placera det närmare
skräckhållet än action. Men vi kan gå vidare. Hur stor erfarenhet har du av
zombies?

Informant:

Jag har ju spelat de här Left 4 Dead, och Resident Evil. Jag älskar det här när
man ska försöka komma på grejer. Aja men jag har sett Walking Dead, och
några zombiefilmer, 30 days någonting, och shaun, dawn of the dead. Jag
vet hur de ser ut i alla fall.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen A C B. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Okej. Med det är inte de här som gäller då?

Intervjuare:

De kommer vi till senare.
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Informant:

Okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Oj vad duktig du är. [berömmer videoklippen]

Intervjuare:

Tack.

Informant:

Alltså den här. Jag tycker nästan A är läskigast. Han är så himla ryckig. Ja jag
tar nog A på den. Men då sätter jag en trea där? Om den är läskigast?

Intervjuare:

En etta, om du tycker den är läskigast.

Informant:

Jo jag tycker det ja. Eller att den kanske inte är lika smooth som de andra. Sen
tror jag nog den här är mer obehagligare, men jag vet inte. Det känns som det.

Intervjuare:

Känslor är nog bar att gå på.

Informant:

Okej men då blir det en tvåa på C då.

Intervjuare:

Är du klar?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Dåså. Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Det som var i klippa A var att han var så ryckig, Det kändes som han kom
snabbare, men han gjorde antagligen inte det, men jag vet inte. Det kändes
som det. Att det var mer oförutsett, tror jag. Antagligen så är det nog för att
det är inte så mjukt som det ser så onaturligt ut. Så den tyckte jag stack ut
mest. De andra två vet jag inte riktigt vad det var, men C kändes ändå lite
läbbigare. Men jag vet inte varför.

Intervjuare:

Okej, har du något mer att tillägga om klippen?

Informant:

Nä.

Intervjuare:

Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du läskiga
du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det läskigaste
du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Okej, jag måste kolla. Ja jo, det är för att han är så ryckig så jag tror jag sätter
honom på en fyra. Hur stor skillnad är det på spannet här egentligen?

Intervjuare:

Ja, det är upp till dig.

Informant:

Okej, men då sätter jag båda dem på en trea.

Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Jag tyckte att de var väldigt bra, måste jag säga.
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Informant Y1_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Nej inte mycket alls,

Intervjuare:

Inte mycket?

Informant:

Nej, det kan jag inte säga att jag har.

Intervjuare:

Okej. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Jag kan vara ganska lättskrämd ibland. Det beror mycket på i vilken situation
och så, så klart.

Intervjuare:

Vad är det som skrämmer dig?

Informant:

Ja, det kan vara allt möjligt men jag ser inte så mycket skräckfilm så jag kan
tycka att det är ganska otäckt.

Intervjuare:

Vilka element i skräckfilm är det som skrämmer? Är det miljö, ljud,
utseenden, timing?

Informant:

Jag vet inte, för jag har inte tänkt på det så mycket. Men..

Intervjuare:

Jump scares? Är det något som skrämmer?

Informant:

Det är klar att man rycker till men det är inte det som fastnar riktigt. Det är
inte det man kommer ihåg långt efteråt. Man blir bara rädd för stunden.

Intervjuaren: Uppbyggnaden?
Informant:

Ja precis. Mycket kommer från stämningen.

Intervjuare:

Okej, bra. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film,
läser du?

Informant:

Jag spelar mycket, men ser inte på skräckfilm, utan det är bara någon gång
ibland.
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Intervjuare:

Men skräckspel har du spelat?

Informant:

Vissa skräckspel har jag spelat men de är inte de här jättehemska.

Intervjuare:

Okej, vilka spelar du spelat?

Informant:

Det har inte varit så många skräckspel nu på senaste tiden. Men det senaste
jag kommer ihåg och som var otäckt var Bioshock, det första. Det var rätt
lagom för mig för det hade inte bara en massa jump scares utan det var
stämningen som var så häftigt.

Intervjuare:

Okej, har du något till spel att tillägga?

Informant:

Nej, inget jag kommer på just nu.

Intervjuare:

Okej, då gå vi vidare. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Inte stor. Det var med zombier i mitt animationsprojekt i tvåan. Där var det
med en zombie, men annars inte så mycket erfarenhet.

Intervjuare:

Okej. Då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen B A C. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Mm. Jag ser faktiskt väldigt liten skillnad på klippen. Men..

Intervjuare:

Skriv ner när du har bestämt dig.

Informant:

Ja, precis. Ett spel, förresten, som jag spelat senast och är ett skräckspel är
Last of Us, såklart.

Intervjuare:

Ja, jag skriver ner.

Informant:

Så. [Har rangordnat klippen]

Intervjuare:

Okej, Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Mm. Det är svårt att tänka sig vilken som är skämmande, eftersom man får
försöka tänka in sig i rätt stämning. Så först tittade jag på hur bra
animationerna var och där såg jag att A den ryckte mycket mer. Men det
läskiga var nog att han först gick långsamt och sen plötsligt sprang fram. Nu
gjorde ju alla det, men jag tyckte att B gjorde det bäst. Man blev mer förvånad
och det hinner väldigt fort så man hinner inte riktigt reagera och tänka efter
vad man ska göra.
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Intervjuare:

Okej. Något mer du vill tillägga på det?

Informant:

Nä jag kommer inte på något mer.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du
läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det
läskigaste du kan föreställa dig.

Informant:

Okej

Intervjuare:

Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Som sagt, just nu blev jag inte så skrämd när jag bara ser dem så här, det är
mycket stämningen som man bygger upp som jag i alla fall blir skrämd av. Så
det ligger inte riktigt här.. [runt det högsta värdet] Men jag skulle väl sätta
dem vid 2 någonstans.. 2-3. Så.

Intervjuare:

Bra. Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är
för en zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Jo absolut, det tror jag. Jag tycker att rörde sig så som man tänker sig en
zombie, och så som jag skulle ha gjort den läskig. Jag gillade det med A, att
den inte tittade mot en, man vet inte vad den gör, och rycker lite men sen
plötsligt så det här impulsiva. Så det ja. Det tycker jag absolut.

Informant Y2_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Dåså, då ska jag börja med att fråga om du har någon erfarenhet av att jobba
med rörelser? Som animationsarbete eller koreografi, dans?

Informant:

Nej, men jag gick i capo Eira ett tag

Intervjuare:

Okej. Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Vad skrämmer dig?

Informant:

Amnesia, Outlast.
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Intervjuare:

Hela spel?

Informant:

Jaha, vi pratar inte spel utan generellt?

Intervjuare:

Jo, generellt. Vad i Amnesia och vad i outlast är det som skämmer dig?

Informant:

Allting. Men ja.. Ormar skrämmer mig, hajar. Saker jag inte vet så mycket om.

Intervjuare:

Okej. Jumpscares, är det läskigt?

Informant:

Nej, det skulle jag inte säga men ibland, om man gör det väldigt bra så är det
läskigt.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Jag har varvat Outlast och Amnesia.

Intervjuare:

Så du spelar spel.

Informant:

Mm. Jag kollar mycket på skräckfilm också, eller kollade snarare.

Intervjuare:

Vilka filmer har du sett?

Informant:

Jag har väl sett alla klassiker. På senare år är väl, vad heter alla nya filmer,
mama, condemned, grudge, allt vad det nu är. Jag tycker allt är läskigt.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Jag har kollat mycket på zombiefilmer också.

Intervjuare:

Kollar mycket på film.

Informant:

Och jag spelar fyra zombiespel.

Intervjuare:

Vilka spel?

Informant:

Rust, det är inget zombiespel längre men det var det tills de uppdaterade det,
Day Z och jag minns inte vad det tredje spelet.

Intervjuare:

Okej, vi kan gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen B C A. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Japp.

[Informanten tittar på videoklippen]
Informant:

Så.
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Intervjuare:

Bra. Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Jag tycker A är läskigast för att där känns det som om zombien har mest
kontroll.

Intervjuare:

Den har mest kontroll?

Informant:

De andra två känns ganska lätta att döda.

Intervjuare:

Okej. Vad ger den känslan av mest kontroll?

Informant:

Ja på B till exempel ser det mer ut som han snubblar fram, eller så där mer
oberäkneligt försöker ta sig fram. Och A känns mer som att han är på målet.

Intervjuare:

Han är på målet. Okej intressant.

Intervjuare:

Då kan vi gå vidare till de här skalorna. Då vill jag att du bedömer du läskiga
du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt alls och 6 är det läskigaste
du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en skala för varje klipp.

Informant:

Jag har lite svårt att avgöra bara på rörelserna, men jag kör väl på. Men det
blir ju samma sak där. Så tror jag.

Intervjuare:

Bra. Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är
för en zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Väldigt trovärdiga. Hade jag mött honom så hade jag trott att det var en
zombie.

Informant Y3_erfaren
Intervjuare:

Då ska jag börja med ska presentera mig själv. Jag heter Kristina och går
tredje året på dataspelutveckling grafik. Det här är mitt examensarbete som
handlar om skräck och rörelser. Eftersom det handlar om skräck får du när
som helst avbryta skulle det bli för jobbigt. Jag ska börja med att be dig fylla i
dina personuppgifter. Dessa är bara för mig om jag skulle behöva kontakta dig
igen, och ställa några följdfrågor, du kommer annars vara anonym. Därefter
kommer jag ställa några frågor, efter det ska du få titta på tre stycken
videoklipp som du ska rangordna efter vilken du tycker är läskigast. Efter det
kommer jag ställa några fler frågor och så kommer du få fylla i skalorna som
du ser på pappret. Det är i princip hela intervjun.

Informant:

Okej.

Intervjuare:

Har du någon erfarenhet av att jobba med rörelser? Som animationsarbete
eller koreografi, dans?

Informant:

Bara grundläggande då jag gick Taekwondo några år.

Intervjuare:

Anser du dig själv vara lättskrämd?

Informant:

Inte så farligt.
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Intervjuare:

Vad skrämmer dig i så fall?

Informant:

Jag brukar inte sitta och titta på skräckfilm så mycket…

Intervjuare:

Är det miljöer som skrämmer, ljud eller jump scares?

Informant:

Jump scares är ju mer att man blir chokad än för skrämd tycker jag. Men det
skulle väl mer vara… Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men när man ser
något som rör sig men du vet inte vad det är.

Intervjuare:

Ovisshet?

Informant:

Ja.

Intervjuare:

Okej. Hur stor skräckerfarenhet har du? Spelar du spel, eller ser på film, läser
du?

Informant:

Jag tittar inte på mer film än en vanlig person. Jag har sett några och spelat
ett eller två skräckspel. Men oftast inte för att bli skrämd utan för det sociala.

Intervjuare:

Vad har du spelat för spel då?

Informant:

Jag satt igenom Silent Hill 2 och jag spelade, ett till xbox 360, det fanns
multiplayer så går säkert jättelätt att hitta.

Intervjuare:

Okej. Hur stor erfarenhet har du av zombies?

Informant:

Inte mer än en vanlig person men jag har inte spelat Walking Dead eller så.
Men jag har ju sett några filmer.

Intervjuare:

Okej, då kan vi gå vidare till videoklippen. Du ska få se dem i en viss ordning
först, och de kommer upprepas några gånger vardera. Därefter får du titta på
dem hur många gånger du vill, och i vilken ordning du vill. Tills att du har
bestämt dig.

Intervjuare:

Du ska få se dem i ordningen C A B. När du har rangordnat klippen skriver du
en siffra bakom klippet på pappret. 1 för den du tycker är läskigast och 3 för
den du tycker är minst läskig.

Informant:

Okej.

[Informanten tittar på videoklippen]
Intervjuare:

Är du nöjd? [informanten har fyllt i pappret]

Informant:

Japp.

Intervjuare:

Vad baserar du din rangordning på?

Informant:

Jag antar att det här ska vara en zombie, eftersom du ledde med en sådan
fråga också. Han såg inte så glad ut där i början. Han var rätt så ryckig i
nacken.

Intervjuare:

Och det ansåg du var läskigt?
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Informant:

Jag tyckte att det var en mer obehaglig zombiegrej. Att de går och rycker. Och
sen så var det mer att, både A och C, att de var väldigt målfixerade jämfört
med B som mest verkade springa och var rätt lealös.

Intervjuade:

Okej, har du något mer att säga?

Informant:

Nej. Alltså om jag skulle anta att de skulle användas i ett skräckspel skulle de
vara relativt läskiga allihop men det här måste vara en rätt subjektiv sak
också.

Intervjuare:

Det leder oss in på nästa del. Du ser här nere finns det tre skalor. Jag vill att
du bedömer du läskiga du tycker rörelserna i varje klipp är. 1 är inte läskigt
alls och 6 är det läskigaste du kan föreställa dig. Och då ser du att det finns en
skala för varje klipp.

Informant:

Rörelserna i sig eller vill du att jag ska föreställa mig i en kontext?

Intervjuare:

Det gör du som du vill.

Informant:

Av det jag har spelat skräckspel så har jag ändå distanserat mig från zombier.

Intervjuare:

Då kommer vi till sista frågan. Hur trovärdiga anser du att rörelserna är för en
zombie? Skulle du kunna se en zombie kunna röra sig så?

Informant:

Japp, helt klart. Av det jag sett i spel ja. Och även om man inte spelat så har
man ju hört av folk prata om det eller sett korta klipp från walking dead eller
så.
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