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Abstract
This bachelor-thesis discusses the importance of four of Disney’s 12 animation
principles in 3D facial animation. The principles discussed are Anticipation, Follow
through and Overlapping action, Appeal and Secondary Action. This is done by first
constructing a standard animation, using all of Disney’s animation principles, and
then creating four additional, separate, animations by removing the usage of one of
the aforementioned principles at the time. Six test subjects then view the animations
and answer a series of questions in an interview format. We found that all four of the
tested principles are important to an animation, but that out of the four it was the
most obvious when either Appeal or Secondary Action was omitted.
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Sammanfattning
Den här uppsatsen undersöker vikten av fyra av Disneys 12 animationsprinciper
i ansiktsanimation för 3D. De principer som undersöks är Anticipation, Follow
through and Overlapping action, Appeal och Secondary action. Detta prövas
genom att först skapa en originalanimation, där alla Disneys animationsprinciper
används, och därefter skapa fyra ytterligare, separata, animationer där en av de
tidigare nämnda principerna tas bort. Dessa animationer visades sedan för sex
testpersoner som därefter fick svara frågor i en intervju. Det märktes tydligt att
alla av de fyra testade principerna är viktiga för en animation, dock var
avsaknaden av Appeal eller Secondary action tydligast.
Nyckelord
Disney, Animationsprinciper, 3D, Intervju, Anisktsanimation
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1 Introduktion
Vi har alla sett en animation någon gång i våra liv, i dagens samhälle går det
knappast att undvika, men även om vi frekvent ser på tecknade serier eller bara
råkat fånga en bit av storfilmer som Pixars Toy Story har vi troligtvis någon gång
frågat oss; hur går det till? Och vad är animation?

1.1 Bakgrund
Animation handlar om att ge liv till livlösa objekt genom rörelse. Det kan handla
om teckningar i den traditionella betydelsen, 3D objekt eller till och med
lerfigurer. Dessa kan framstå som vitt skilda saker men de har alla en sak
gemensamt; de är lätta att animera. Många, om inte alla, av oss har troligtvis
skapat någon form av animation i våra liv. Bara någonting så enkelt som att rita
en streckgubbe i hörnet på ett par sidor i ett kollegieblock och snabbt bläddra
igenom sidorna skapar en illusion av liv och rörelse. Men även om det är lätt att
göra så är det är inte lätt att få rörelserna att se naturliga ut, och att skapa en
animation som väcker känslor är ytterligare ett steg svårare. Som Bill Tytla, en av
Disneys stora animatörer sade:
"There is no particular mystery in animation.., it's really very simple, and like
anything that is simple, it is about the hardest thing in the world to do."
(Lasseter, 1987)
Vad är det då som gör att en animation ser bra ut och hur kan vi göra animation
bättre? Det är intressanta frågor och det var troligtvis dessa (eller liknande)
frågor som Disneys animatörer ställde sig när de studerade hur skådespelare
rörde sig och spenderade timtal med kroki för att bli bättre animatörer. Deras
studier och metoder isolerades och analyserades och till slut hade de kommit
fram till 12 enkla principer för animation. Dessa kallas för Disneys 12
animationsprinciper och är grundläggande inom traditionell animation
(Lasseter, 1987), men även inom 3D kan dessa principer användas för att få ett
bättre och mer trovärdigt resultat. Men hur viktig är varje princip för sig? Det är
denna fråga vår uppsats ämnar besvara.
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1.2 Relaterad Forskning
The Oz Project lyckades med att förmedla en personlighet i karaktärer som inte
var mer än små bollar med ögon, vilket lägger en intressant grund för den
undersökning vi ämnar utföra. Från bollar med ögon till ett ansikte är steget inte
långt, och ett naturligt stopp på vägen mot animationen av en hel karaktär. Bates
sammanfattar projektet i The Role of Emotion in Believable Agents (1994).
The Oz project (1992-2002) var ett projekt av 9 personer, med Joseph Bates i
spetsen, som skapades för att simulera en liten värld med flera självgående och
interaktiva djur, kallade "Woggles". Allt hände i realtid och kunde observeras.
Djuren byggdes på de traditionella animationsprinciperna från Disney och
programmerades för att ha olika mål som påverkade deras humör på olika sätt.
Detta för att enkelt ge Wogglarna en personlighet trots att de bara var animerade
bollar med ögon. En Woggle kan till exempel bli arg när den märker att den
misslyckats med någonting och bedömmer det som ett misslyckande skapat av
en annan Woggle. Dock hände det ofta att flera känslor existerade samtidigt.
Gruppen bakom projektet försökte få de olika beteendena att blandas men är
inte säkra på om deras lösning var adekvat.
Varje Woggle hade känslorna programmerade till ett visst personligt
beteendemönster, två olika Woggles behövde inte reagera på samma sätt. När de
utsattes för en känsla av rädsla reagerade till exempel en Woggle med att visa
oro medan en annan visade aggressivitet. Det fanns en diskussion i Oz-gruppen
om det var nödvändigt att göra djuren mindre abstrakta. Vad som startade
denna diskussion var ett litet programmeringsfel som fick en av deras Woggles
att ibland hoppa och slå huvudet i marken, detta kunde tolkas som ett nervöst
ticks. Det uppmärksammades direkt av folk och de började skapa teorier, alla
inkorrekta, om Wogglens mentala hälsa och just denna Woggle blev snabbt
mycket mer intressant och levande tack vare detta beteende.
Detta såg gruppen som ännu ett bevis för vad Chuck Jones, animerare av Bugs
Bunny och andra karaktärer från Warner Bros, sade var hans viktigaste lärdom
om animation. Jones har berättat att när han var åtta år hade han en katt som
tyckte om att äta grapefrukt och sedan använde skalet som en hatt. Jones menar
att det är denna egendomlighet som ger personlighet, och personligheten som
ger liv till karaktären.
Samtidigt som Oz-gruppen byggde Woggles så att de kunde ha starka interna
känslor som de agerade efter använde de inte exaggeration, anticipation eller
staging1 tillräckligt mycket för att det skulle vara lätt att se vilket humör en
Woggle var på. De tar upp en ledsen Woggle som exempel; den trycker ihop sig
och gör mindre, kortare och segare hopp. Skaparen av detta beteende
rapporterade:
1

Dessa principer förklaras under rubriken Teori.
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"started with what I thought would be reasonable looking behavior, but it wasn't
clear enough so I tripled and then doubled again [the relevant parameters] and
still only got a mope that people recognize when it is pointed out to them."
(Bates, 1994)
Oz-gruppen har kommit fram till att känslor är det viktigaste för att skapa
trovärdighet, illusionen av liv, för det hjälper oss att tro att karaktärerna bryr sig
om vad som händer i världen. De drar det i kontrast till karaktärer i fightingspel
som knappt reagerar på allt som händer runtom dem. Detta gör att man inte bryr
sig, de är mest en abstrakt symbol för action.

1.3 Frågeställning
Disneys 12 animationsprinciper har en väldigt central roll i traditionell
animation och har förts över i stort till 3D (Lasseter, 1987). Men hur viktiga är
dessa principer för animation i 3D, speciellt för karaktärer som är mer än bollar
med ögon? För att kunna komma närmare ett svar på den frågan ämnar denna
uppsats besvara frågeställningen:
Vilken vikt har principerna ”Anticipation”, ”Follow Through and Overlapping
Action”, ”Secondary Action” och ”Appeal” för att göra naturliga
ansiktsanimationer i 3D?
Vi har valt att avgränsa oss till fyra principer på grund på grund av tidsbrist och
specifikt dessa fyra då vi, på grund av tidigare erfarenhet, tror att de är några av
de viktigare principerna.

1.4

Uppsatstruktur

Efter föregående enkla introduktion till ämnet, där det snabbt förklarades vad
animation är och vad uppsatsen kommer att handla om, följer teori och metod
där Disneys 12 animationsprinciper förklaras vidare och tillvägagångssättet i
stort diskuteras. Efter det presenteras de resultat undersökningen gav i
resultatkapitlet för att sedan diskuteras i delen ”Diskussion”, varpå slutsatserna
presenteras och sammanfattas i kapitlet ”Slutsatser”. Svaren på de intervjufrågor
som använts återfinns i appendix A.
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2 Teori
Då man som animatör antingen medvetet eller omedvetet använder åtminstone
några av Disneys 12 animationsprinciper i nästan varje, om inte varje, animation
man gör är det rimligt att tro att de har en viss betydelse (Lasseter, 1987). Vi tror
även att det är ganska uppenbart när man tar bort användandet av någon av
dem, det är åtminstone det för oss som gjort testanimationerna, men vad tycker
folk som gillar spel men inte är insatta i just animation? Då de är spelare ser de
animation varje dag, men kommer de märka att någonting saknas? Vi tror det,
men vi tror också att det kan vara svårt att peka ut vad som saknas. (Multon et al,
1999)
Disneys 12 animationsprinciper beskrivs av Lasseter (1987) ungefär som följer;
Squash and Stretch/Ihoptryckning och töjning - Syftet med denna regel är att
ge det animerade i fråga en vikt och flexibilitet. Detta kan både användas för att
överdriva, vilket ger en komisk effekt, eller för att göra att det ser verkligt ut då
volymen kan bibehållas när saker trycks ihop och dras ut. En boll som studsar
trycks till exempel ihop när den nuddar marken, medan sidorna strechas ut. Det
är dock mycket viktigt att man inte bryter den gyllene regeln när det gäller
squash and stretch; hur mycket du än trycker ihop och drar ut objektet i fråga
måste volymen alltid vara konstant.
Squash and stretch hjälper också åskådaren att förstå hur hårt eller mjukt ett
objekt är. Om olika delar av ett objekt är olika hårda kommer de tryckas ihop och
dras ut olika mycket vilket underlättar för åskådarens förståelse av objektet.
Timing/Avpassning - Timing handlar om hur många frames (bildrutor) en viss
handling tar, det ger mening till rörelser. Om en handling har korrekt timing ser
den ut att följa fysikens lagar. En karaktärs humör, känslor och reaktioner är
något som är mycket viktigt att timea korrekt för att få fram karaktärens
personlighet. Om för mycket tid spenderas på en handling kan åskådaren tröttna.
Används det för lite kan handlingen missas helt.
Timing är också viktigt för hur åskådaren upplever tyngden av objekt, då två
likadana objekt med olika timing kan upplevas helt olika. Timing ger även en bra
känsla för storlek och skala. En jätte startar och stannar väldigt segt medan en
liten karaktär gör allt mycket snabbare.
“No matter how well rendered a cannonball may be, it does not look like a
cannonball if it does not behave like one when animated.” (Lasseter, 1987)
Anticipation/Förväntan - Anticipation används för att förbereda åskådaren för
en handling och för att få handlingen att se mer realistisk ut. Om någon till
exempel skall börja springa tar personen först ett steg tillbaka för att sedan börja
springa framåt. Det går också att välja att inte använda sig av anticipation när
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åskådaren förväntar sig det. Detta ger ett litet antiklimax som överraskar och
ofta ger komik till en scenen.
Man kan komma undan med mycket snabba rörelser bara man förbereder
åskådaren genom anticipation. Om man istället inte använder anticipation till en
snabb rörelse kan åskådaren missa det helt vilket gör rörelsen värdelös.
Staging/Iscensättning - Syftet med staging är att rikta åskådarens blick och
göra klart vad som är viktigast i scenen. Johnston och Thomas definerade det
som:
“the presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear.”
(Thomas & Johnston, 1981, s.54).
Det spelar ingen roll om det är en handling, en känsla, ett humör eller en
personlighet. Detta går att påverka på många olika sätt, till exempel med
placeringen av karaktären, användningen av ljus och skugga, och positionen och
vinkeln på kameran.
En annan del av staging är att om man kan göra någonting i silhuett bör man
göra det då det blir mycket tydligare för åskådaren. Om en karaktär till exempel
ska klia sig på magen är det bättre om karaktären kliar sig på sidan av magen än
mitt på magen.
Follow Through and Overlapping Action/Efterföljande och överlappande
rörelse - Detta är egentligen två tekniker men de går hand-i-hand. De hjälper att
få en rörelse att se mer realistisk ut och ger illusionen att karaktären följer
fysikens lagar. Follow through betyder att olika delar av karaktären fortsätter att
röra på sig även fast karaktären själv har stannat. Om någon till exempel kastar
en boll fortsätter handen en bit framåt även fast bollen har lämnat handen.
Overlapping action är när olika delar av kroppen rör sig i olika hastighet. Ett ben
kan till exempel ha en annan timing på sina rörelser än huvudet. En av
Overlapping actions viktigaste kvaliteter är dock att den kan användas för att
göra att saker känns som om de hänger ihop, vilket gör att animationen flyter
bra.
“An action should never be brought to a complete stop before starting another
action, and the second action should overlap the first.” (Lasseter, 1987)
Det finns också en tredje teknik, ”Drag”, som går ut på att delar av karaktären tar
några frames för att hinna ifatt rörelsen, som till exempel en stor mage, bröst
eller skinnet på en blodhund. Detta kan överdrivas för en komisk effekt. Det kan
även göra en karaktär mycket mer realistisk men måste då timeas väldigt exakt
för att övertyga.
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Straight Ahead Action and Pose to Pose Action/Direkt rörelse och ställning
till ställning - Det finns två olika sätt man kan animera på. Straight ahead action
är när man ritar ut en scen frame för frame från början till slut medan pose to
pose är när man börjar med att rita ut key frames (nyckelbildrutor) och sedan
fyller i det som saknas mellan dessa key frames. Båda har sina för och nackdelar.
Straight ahead action skapar en mjukare och mer dynamisk illusion av rörlighet
och är bättre för att producera ett realistiskt action moment. Pose to pose är
bättre för att skapa dramatiska och emotionella scener, där kompositionen och
förhållandet till omgivningen är viktigare. Man brukar ofta kombinera dessa två
metoder.
Datoranimation använder sig egentligen bara av pose to pose då datorn
automatiskt fyller i det som fattas mellan key frames. Det är dock fortfarande
viktigt att titta på vad datorn genererat och använda sig av Disneys andra
principer.
Slow in and Out/Långsamt in och ut - När en människa, och de flesta andra
objekt, rör sig behövs det tid för att starta och för att stoppa rörelsen. Detta
översätts i animation till fler frames i början och i slutet av en rörelse och gör att
det ser mycket mer realistiskt ut.
I 3D animation görs detta automatiskt med något som kallas “spline
interpolation”, det går dock att påverka denna för att få önskvärt resultat. Det
finns dock vissa problem med “spline interpolation”. Extremrörelserna kan gå
för långt när det är en stor skillnad mellan värdena man animerar. Det går dock
att lösa genom att lägga till några likadana extremvärden framför och bakom
originalet.
Arcs/Bågar - Naturliga rörelser följer generellt kurvor. Undantaget är
mekaniska rörelser som oftast rör sig i helt raka linjer. Därför animerar man
organiska rörelser så att rörelserna aldrig går rakt från punkt A till punkt B. Om
rörelsen animeras så att den går rakt mellan punkt A och punkt B ser åskådaren
direkt att någonting är konstigt.
I 3D animation skapar datorn automatiskt kurvor mellan två key frames. Dessa
kurvor måste ofta bearbetas av animatören men de lägger i alla fall en grund för
arbetet. Men en människa kan också göra relativt raka rörelser, som till exempel
ett slag framåt. Dock vrids armbågen och kanske handen vid ett slag, vilket
skapar kurvor som datorn inte alltid är så bra på att hantera. Därför är det viktigt
att bearbeta de kurvor datorn skapar för att få ett naturligt utseende.
Exaggeration/Överdrift - Exaggeration är en väldigt användbar metod i
animaton då en perfekt imitation av verkligheten ofta ser väldigt tråkig och slö ut
i en tecknad film. Beroende på vad man är ute efter använder man sig av olika
mycket exaggeration. Disney definierade exaggeration som att man skulle vara
sann mot realismen men presentera den i en lite vildare, mer extrem form. Man
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skall även vara försiktig för att inte använda för mycket exaggeration i en scen då
för mycket kan förvirra och avskräcka åskådaren.
“If a character is sad, make him sadder; if he is bright, make him shine; worried,
make him fret; wild, make him frantic.” (Lasseter, 1987)
Secondary Action/Sekundär rörelse - Secondary action handlar om att ge
scenen mer liv och är ett verktyg för att hjälpa huvudhandlingen i scenen. Det
viktigaste är att det ska lyfta fram huvudhandlingen, inte ta fokus ifrån den.
Skulle secondary action bli viktigare än huvudhandlingen är det bättre att ta bort
den.
En annan fara med secondary action är att om den är animerad samtidigt som
huvudhandlingen i scenen är det mycket möjligt att den missas helt. Därför
måste den komma före eller efter huvudhandlingen, annars tappar man värdet
hos sin secondary action.
Secondary action kan inkludera saker som att man kliar sig medan man pratar
eller en karaktär i bakgrunden som blandar en kortlek. Någonting som ger liv till
scenen men inte är viktigt för huvudhandlingen.
“It must also be staged to be obvious, though secondary.”
(Lasseter, 1987)
Appeal/Dragningskraft - En design som är komplicerad och svår att läsa av
saknar appeal. Klumpiga skepnader och fumliga rörelser har även de låg appeal.
Appeal är vad vi kallar karisma hos en skådespelare. Även fast en karaktär ser
bra ut betyder det inte att den är sympatisk, det viktiga är att åskådaren känner
att karaktären är intressant och levande. Det finns många sätt att få en åskådare
att förknippa känslor med en karaktär; en enkel och effektiv teknik för att få
åskådare att uppskatta en karaktär är att ge karaktären ett ansikte med lite
bäbislika drag.
Solid Drawing/Solid teckning - Solid drawing är principen där man måste
räkna med allt i en tredimensionell miljö, så att de saker man skapar får vikt och
volym. En 2D animatör måste ha mycket erfarenhet och förstå baskunskaperna i
tredimensionella former; anatomi, vikt, balans, ljus och skuggor med mera.
Johnston och Thomas varnade för att skapa “twins”: karaktärer vars vänster och
höger sida var likadana, vilket gjorde att de såg livlösa ut (Thomas & Johnston,
1981; Lasseter, 1987). 3D animatörer idag behöver inte bry sig lika mycket om
detta men det hjälper att ha en förståelse för grunderna.
Vi har i resten av uppsatsen valt att använda oss av de engelska termerna då de
är mer vanligt förekommande än de svenska och en standard i spel- och
filmbranschen.
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3 Metod
3.1 Animationer
Animation är ett svårt ämne att bemästra, speciellt vad gäller mänskliga rörelser.
Multon et al (1999) skriver:
” Synthesizing realistic human motion is a challenge: all viewers of an animation
are also experienced observers of human locomotion and will notice any artefact in
the motion. However, we may be unable to give an objective reason why a
motion is unrealistic.” (Multon et al, 1999)
På grund av att vi människor är så vana vid att se andra människor röra på sig
har vi blivit experter på att se om någonting inte ser ut som det borde. Men vi
har, som nämns ovan, ibland svårigheter att peka ut varför. De främsta
problemen med att skapa en realistisk gånganimation som framställs av Multon
et al kan även appliceras på ansiktsanimationer. Multon et al (1999) skriver om
svårigheten med att få rörelserna att se realistiska ut, att passa in i sin miljö (i
vårt fall till sitt ljudklipp, vilket presenteras på nästa sida) samt att göra
animationen personlig. Det måste kännas som om det är en karaktär med en
personlighet som utför rörelserna, inte bara en mekanisk, i fallet Multon et al,
gångcykel. Ett steg i att skapa personlighet i animationen kommer för oss att
vara att ha en bra rig (rigg) att applicera animationerna på.
Liksom Waters (1987) skriver i texten ”A Muscle Model for Animating ThreeDimensional Facial Expressions” finns det flera sätt att animera och rigga ett
ansikte på. Waters behandlar främst två metoder (och föreslår en tredje). Dessa
två är key framing (nyckelregistrering), att spara alla data för alla punkter på en
model vid ett visst tillfälle i en viss position och sedan interpolera mellan dessa
positioner, och parametrisering, att gruppera vertexer2 på en model för att
utföra vissa specifika uppgifter. Båda dessa metoder har många för och
nackdelar men Waters beskriver det i kort som att key framing är väldigt dataintensivt och saknar möjlighet till väldigt specifik manipulation medan
parametrisering kostar mindre datamässigt men har svårigheter att
generaliseras. Parametrisering kan inte heller överföras på en annan modell då
metoden beror starkt på modellens topologi3. Vad detta betyder i praktiken är
att det inte går att animera en lågupplöst modell först och sedan föra över
animationerna till en högupplöst modell för utrendering4 då denna modell inte
har samma antal vertexer och dessa vertexer inte är placerade på samma ställen.

Vertex – En datapunkt som tillsammans med en annan vertex bildar en linje och
tillsammans med minst två andra vertexter bildar en polygon; byggnadsblocken
för 3D modeller.
3 Topologi – Ytan av en 3D modell, vanligen bestående av polygoner.
4 Rendering – I detta fall processen att från en arbetsfil i ett 3D program generera
en film.
2
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Waters text är i skrivande stund ganska gammal (ca 25 år) och det han menar
med key framing och parametrisering har utan tvekan undergått en hel del
förändringar sedan dess, men det Waters vill framställa med sin text, om vikten
av att tänka på muskler i en rig för att få ett naturligt utseende, håller fortfarande
vikt. Riggen vi har valt att använda till studien i denna uppsats är skapad av Josh
Burton och i en video för att demonstrera riggen, samt visa hur han jobbar för att
sätta upp den (Burton, 2010) framgår det tydligt att han använder sig av
parametrisering i det avseende att vissa grupper av vertexer länkas till vissa
uttryck på modellen. Detta i sin tur länkas till en kontroll, vilket ger oss ökad
möjlighet att manipulera uttrycket med lätthet. Det syns även att Burton tänker
på ansiktets rörelser och musklerna under huden.
Med det som nämnts ovan var det även viktigt för oss att tänka på hur ansiktet
ser ut i vissa positioner. Vi fick till exempel ställa oss frågor så som vad händer
med ögonen när man ler, och hur skall vi få det att se naturligt ut? Vi har, då vi
skapat vår animation, använt oss av key framing, men även om vi inte använt oss
av key framing eller parametriserande i det avseende som Waters beskriver dem
är de fortfarande två bakomliggande principer som ligger till grunden för den rig
vi har använt oss av.
Det första vi gjorde var att välja ut vad som skulle animeras. Då vi redan hade en
rig vald, vilket gjordes i en pilotundersökning där testpersoner tillfrågades om
tre olika riggar och Morpheus av Josh Burton vann med 8 röster av 14 (ca 57%),
var det ljudklipp som animationen skulle vara till det nästa som skulle väljas. Vi
valde ut ett antal olika ljudklipp för att sedan utvärdera dem och se vilket eller
vilka ljudklipp som gav intressantast animation. Vi vägde in känslomässigt
uttryck, hur intressant monologen är samt tempoväxlingar i utvärderingen varpå
vi tillfrågade ägaren av ljudklippet om lov att använda det till vår undersökning.
Det valda ljudklipper var del av en tävling i bäst monolog anordnad av Clay
Banks och fick där 2:a pris (Banks 2011). Vi har använt oss av ljudet mellan
01:21 och 01:51.
När väl ljudklippet var valt blev nästa steg att modifiera riggen så att den passade till ljudklippet. Morpheus är en ytterst anpassningsbar rig i det avseende att
man lätt kan ändra utseende på riggen från man till kvinna, ung till gammal och
tjock till smal. Då riggen hade modifierats började animationsarbetet. Vi var noga
med att använda oss av Disneys 12 animationsprinciper i detta arbete då tanken
var att vi sedan skulle ta bort en animationsprincip i taget, sparat i separata filer
för att inte förstöra originalet, för att i slutändan ha fem olika videoklipp att visa
för våra testpersoner. De fyra principer vi tog bort från originalklippet är;
”Anticipation”, ”Follow Through and Overlapping Action”, ”Appeal” samt
”Secondary Action”. Vi har valt att ta bort dessa principer då vi tror att de har
störst inverkan på animationens kvalitet. Detta på grund av att vi, i de tidigare
animationer vi gjort, sett stor skillnad på animationens trovärdighet och kvalitet
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när dessa principer använts på ett bra sätt.

Till vänster Morpheus-riggen i originalform. Till höger vår modifierade version.

Anticipation tas bort från animationen genom att ta bort alla förberedande
rörelser. Om man till exempel skall kasta någonting rör man först armen bakåt
(förberedande rörelse), för att sedan snabbt röra armen framåt och släppa taget
om föremålet. Vi har tagit bort den första rörelsen, att armen går bakåt, vilket
bör resultera i ett plötsligt och onaturligt kast.
Follow Through and Overlapping Action tas bort genom att den kastande
karaktären i exemplet ovan inte fullföljer rörelsen efter kastet. Karaktären
sträcker inte ut efter att objektet har släppts utan stannar tvärt. Saker
omplacerades också lite i tid så att ingen rörelse överlappar någon annan. Detta
bör ge ett stelt och onaturligt utseende.
Appeal hanterades genom att karaktärens utseende förändrades till någonting
som inte ser naturligt ut. Har man till exempel ett ljudklipp med en liten flicka
som pratar och en stor man som utför animationerna till klippet ser det hela fel
ut.
Att ta bort Secondary Action innebär att alla rörelser som inte är viktiga för det
huvudsakliga budskapet tas bort. I vårat fall var det saker såsom att ta bort
rörelser på hår och tunga. Detta bör göra karaktären lite mer stel och livlös.
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3.2 Intervjustudie
Vi sökte testpersoner med en vana av spel och animerad film men inte direkt
vana med att animera. Under detta kriterium rörde det sig om ett
bekvämlighetsurval då de personer som råkade vara närvarade vid
intervjutillfället tillfrågades om de vill delta. Undersökningen genomfördes vid
Södertörns högskola och testpersonerna var elever vid nämnda högskolas
spelprogram, på inriktningarna programmering eller design.
Testpersonerna fick se de fem animationerna i olika ordning och efter varje klipp
svara på fyra stycken intervjufrågor. Varje animation är cirka 30 sekunder lång
och frågorna förväntades ta cirka 4 minuter per animation. Allting som
testpersonerna sade spelades in och transkriberades för att sedan presenteras i
appendix A. Utav de 6 testpersoner vi intervjuade kommer bara resultaten från 5
att presenteras. Person 1 kommer inte redovisas då problem med
intervjuljudfilen gjorde att intervjun inte kunde transkriberas.
Valet att utföra en intervjustudie gjordes då vi sökte utförliga svar på våra frågor.
Vi har, i en pilotstudie, testat att använda oss av ett frågeformulär, inspirerat av
Åkessons c-uppsats (2012), och nått slutsatsen att det inte gav svar som var
tydliga nog. Detta tillsammans med Cresswells (2013) tankar om kvalitativa
metoder är anledningen till att en intervjustudie genomförs.
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4 Resultat
Nedan följer sammanfattade resultat från intervjuerna. Intervjuerna i deras
helhet finns transkriberade i Appendix A. Nedan återfinns kommentarer om
animationerna och karaktären sammanfattade. Kommentarer om Morpheusriggen och dylikt tas upp i diskussionsdelen.
Animationsklippen presenteras inte i ordning med Klipp 1 som originalklippet
då vi under intervjuerna refererade till klippen med nummer och inte ville att
deltagarna skulle påverkas av det.

Klipp 1 - Ingen Anticipation
Person 2:
Beskrivning av animationsklippet: Det är fortfarande samma kvinna. Hon är
mindre virrig men sitter fortfarande och kollar på helt skumma saker. Hon kollar
snett vilket är jätterriterande
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ja. Jag tror pupillerröerlsen har ändrats
så att den är mindre ofokuserad.
Varför/varför inte?: Ja, det ser ju bra ut förutom de stela öronen.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Öronen skall inte vara så stela. Gör
även så att näsan hänger med lite grann i animationen för den känns ganska stel
och nässaken (septal cartilage) verkar inte hänga med läppen.
Person 3:
Beskrivning av animationsklippet: Jag kan inte tydligt se några större
skillnader mellan den här och den som visades innan (klipp 5). Vid ett tillfälle
här så såg jag att den verkligen spärrade upp ögonen och det gav effekt.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej.
Varför/varför inte?: Det har främst att göra med läppar och ögon.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Mer fokus på läppar och ögon. Det
är slappa läpprörelser och ögonen känns livlösa. Ansiktet saknar saker som
rynkor som kan förstärka anisktsrörelserna. Detta gör att det ser livlöst ut.
Person 4:
Beskrivning av animationsklippet: Karaktären kändes lite “disconnectad”. Det
var dock bra och det kändes som det var karaktären som pratade.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Till och från.
Varför/varför inte?: Vissa rörelser var lite överdrivna. Inte riktigt så en
människa snackar. En människa är mer statisk.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Ta mer ifrån när människor pratar.

Person 5:
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Beskrivning av animationsklippet: Lite mer lik den första (klipp 2), lite mer
“floaty” känsla och inte samma kraft i andningarna som den innan (klipp 4).
Ser animationsklippet naturligt ut?: Inte särskilt, tror dock det var bättre än
första. Men som sagt, lite “floaty”.
Varför/varför inte?: Den här “floaty” känslan och att andningarna inte var lika
väl representerade som i klipp 4. Det känns som om ansiktsuttrycken inte är så
jättestarka.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Att fixa andningarna och
“floatinessen” skulle göra mycket.
Person 6:
Beskrivning av animationsklippet: Rätt stelt, känns som den rörde minde på
både ögonbrynen och munnen. Det känndes som att huvudrörelserna var ganska
monotona och linjära.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ser mindre naturlig ut än de båda tidigare
(klipp 5 och klipp 3).
Varför/varför inte?: För linjära rörelser, den rör sig för smooth. Ögon och
ögonbryn rör sig för lite och för långsamt.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Lite mer rörelser i allmänhet på
mun, ögon och huvud då det känns som den rör sig långsamt och väldigt linjärt
fram och tillbaka.

Klipp 2 - Ingen Secondary Action
Person 2:
Beskrivning av animationsklippet: Samma person. Lite mer
ögonbrynsrörelser, annars ser den likadan ut. Fortfarande samma förvirrade
blick.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ser lika naturlig ut som den tidigare
(klipp 5). Fortfarande skrämmande stela öron.
Varför/varför inte?: Öronen är det enda som inte rör sig.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Rör på de stela öronen.
Person 3:
Beskrivning av animationsklippet: Definitivt bättre än den förra (klipp 4).
Karaktären känns mer feminin. Det kändes som att ögonen var mer aktiva under
den här animationen än den tidigare (klipp 4). Lip syncen (läppsynkronisering)
fortfarande ett problem då det ser smärtsamt dubbat ut.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Mer naturlig än den förra, men det ser
inte naturligt ut.
Varför/varför inte?: Lip syncingen som inte riktigt synkar.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Behövs bättre lip sync.
Person 4:
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Beskrivning av animationsklippet: I början flackade hon med blicken och höll
på lite konstigt. Det kändes som att rörelserna var för för smooth för att vara
mänskliga.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ganska, svårt att säga men det är inte helt
naturligt.
Varför/varför inte?: Svårt att säga.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Vet inte. Väldigt svårt att svara på.
Person 5:
Beskrivning av animationsklippet: Lite flytiga animationer. Inte så skarpa
munrörelser som människor har. Känns väldigt “floaty”.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Inte riktigt. Det känns som om det inte
vore synkat.
Varför/varför inte?: Det känns som att rörelserna borde stanna mer tvärt och
börja röra sig snabbare.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Gör animationskurvorna snabbare
så att när de slutar snacka så blir det skarpare rörelser också. Var lite lågmälda
drag som jag tycker skulle kunna göras tydligare. Lite osäker men kanske skulle
man göra så att kinderna rör sig mer.
Person 6:
Beskrivning av animationsklippet: Den rör inte så mycket på huvudet, det
stod väldigt still och sen var det bara ansiktet som rörde sig.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej.
Varför/varför inte?: För lite rörelse, det ser ut som att huvudet nästan står helt
stilla på grund av att munnen och ögonen rör sig väldigt lite.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Mer rörelser på “features” i
ansiktet så att det inte märks att huvudet inte rör sig så mycket.

Klipp 3 - Original
Person 2:
Beskrivning av animationsklippet: Väldigt säker på att det är en tjej. Stör mig
fortfarande på de stela öronen.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ser lika naturlig ut som de andra (klipp
2,4,5).
Varför/varför inte?: Öron som inte rör sig.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Gör så att öronen rör sig med
kinderna när hon pratar.
Person 3:
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Beskrivning av animationsklippet: Upplevde ingen överdrivet stor skillnad på
den här och förra (klipp 2). Lade dock märke till att karaktären faktist använde
tungan när den talade. Läpparna synkar fortfarande inte tillräckligt mycket.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej.
Varför/varför inte?: Återigen dålig lip sync. Karaktären känns inte levande,
vilket nog har med ögonen att göra. Det händer inte så mycket med ögonen.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Kan man göra ögonen bättre, med
lite mer dramatiska rörelser, så kommer det förmedlas lite mer känsla. Återigen
bättre lip syncing.
Person 4:
Beskrivning av animationsklippet: Väldigt dålig lip sync. Munnen rörde sig
knappt alls med vad som sades.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej, såg dubbat ut.
Varför/varför inte?: Munnen drogs bara ut och tillbaka, ut och tillbaka. Väldigt
långsamma, konstiga, onaturliga rörelser på munnen.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Rör munnen snabbare och mer
exakt.
Person 5:
Beskrivning av animationsklippet: Ganska lik de tidigare (klipp 1,2,4,5). Lite
“floaty” animationer, inte så mycket nytt.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ja, ganska. Samma som med de tidigare.
Varför/varför inte?: Samma som tidigare.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Samma pointers som de tidigare.
Person 6:
Beskrivning av animationsklippet: Mer verklighetstrogen än den tidigare
(klipp 5). Kändes som den rörde mer på ögonbrynen. Ögonanimationerna
verkade mycket mer verklighetstrogna. Dock så kändes munnen fortfarande som
den rörde på sig alldeles för långsamt för det som karaktären säger. Om man
fokuserade på ögonen så var det väldigt verklighetstroget och kändes naturligt
men munnen kändes inte lika naturlig.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ja i sin helhet tycker jag det ser relativt
naturligt ut.
Varför/varför inte?: Att den rör på ögonbrynen när den säger vissa saker som
man skulle kunna tänka sig att en människa gör. Även att den flackar med
blicken är väldigt verklighetstroget med hur den pratar.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Rör munnen mer. Låt den göra fler
former och mer extrema former för att överdriva hur den pratar.

Klipp 4 - Ingen Appeal
Person 2:
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Beskrivning av animationsklippet: Jag vet inte om det är en kvinna eller man
längre. Drag som större näsa gör att den känns mannlig medan den kvinnliga och
hästsvansen gör att den känns kvinnlig.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Medan en sådan platt näsa? Nej.
Animationen ser fortfarande naturlig ut. Fortfarande konstiga stela öron. Dock så
är det bara den platta näsan jag kan fokusera på.
Varför/varför inte?: Öronen rör sig inte. Näsan ser ut som en skidhoppsbacke.
Det finns ingeting som har en sådan näsrygg. Den är helt platt hela vägen ned till
nässpetsen, jag tror inte det finns någon som har det.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Ta bort skidbacken (den platta
näsan).
Person 3:
Beskrivning av animationsklippet: Gillar den inte. Det stör mig att det ser ut
som en man som pratar med en kvinnas röst. Kunde varit bättre lip sync. Det som
gör att det ser ut som en man är den breda näsan och den breda hakan. Ögonen
tycker jag skall förbättras. Ögonbrynen rördesig väldigt mycket men ögonlocken
känns stela, vilket gav ett onaturligt intryck.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej.
Varför/varför inte?: Tror främst det är lip sync. Det känns inte alltid som det är
rätt ord som artikuleras. Det lät inte som att ljuden kom från den här karaktären.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Skulle hjälpa om man lade ned mer
tid på lip sync och ögon.
Person 4:
Beskrivning av animationsklippet: Bättre munnrörelser med fler detaljer.
Något fel på ansiktet. Det ser inte ut som en kvinna.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nej, jag vet inte om det finns någon
människa som ser ut sådär. Nej, inte så jättenaturligt.
Varför/varför inte?: Ansiktet. Näsan.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Göra ett ansikte som man kan
tänka sig att en människa har.
Person 5:
Beskrivning av animationsklippet: Känns bättre än den första karaktären
(klipp 2). Känns som att andningarna passar in bättre i animationen. Jag tänkte
inte på det i första klippet men hon andas in väldigt ofta och just de delarna
kändes som de inte passade in på den första karaktären.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ja, det här såg ganska naturligt ut tyckte
jag.
Varför/varför inte?: Ser mer ut som att orden kommer ifrån hennes munn, det
kändes som att det var bättre syncat.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Lite “floaty” känsla i början som
man kan fixa, det försvann senare i klippet.
Person 6:
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Beskrivning av animationsklippet: En annan näsa gjorde så hela asiktet såg
mer utdraget ut och det gör det mindre verklighetstroget än i de tidigare klippen
(klipp 1,2,3,5). Rörelserna var väl ungefär samma som de tidigare. Det kanske
bara jag som inbillar mig men såg näsan annorlunda ut här jämfört med de
andra?
Ser animationsklippet naturligt ut?: Lite för mycket som distraherar ifrån att
det skall se verklighetstroget ut. Så nej, såg mindre verklighetstroget ut än de
tidigare klipp som såg verklighetstrogna ut (klipp 3 och 5).
Varför/varför inte?: Det är väl lite modellen och så rörde den sig på ett
onaturligt sätt med huvudet och munnen.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Lägg fler rörelser på munnen
framför alt. Kanske även på käken i allmänhet.

Klipp 5 - Ingen Follow Through
Person 2:
Beskrivning av animationsklippet: Animationen är väl bra. Lite dålig lip sync
och hon kollar på konstiga ställen. Hon pratar med mig men kollar på annat.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Till större delen. Vissa bitar är konstiga
såsom ögon och öron.
Varför/varför inte?: Känns mer stelt än normalt.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Gör den (karaktären) mjukare.
Person 3:
Beskrivning av animationsklippet: Den här känns liter mer aktiv kring ögonen
men jag tror att när karaktären tittar mot en så ser man tydligt att det är en
ganska livlös blick. Tror det har med formen som ögonlocken utgör att göra.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Mer naturligt dock fortfarande inte helt
naturligt. Mest naturlig hittills (naturligare än klipp 2,3,4).
Varför/varför inte?: Livlös blick och osynkad lip sync.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Jag vill ha mer dramatiska rörelser
på ögon och läppar. Känns väldigt stelt just nu.
Person 4:
Beskrivning av animationsklippet: Ganska bra men osynkat med munnen.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Nja, kändes inte som att det var ansiktet
som pratade, var lite onsynkat.
Varför/varför inte?: Återigen munnen som inte hade så många detaljer.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Mer detaljer, mer små
munnrörelser.
Person 5:
Beskrivning av animationsklippet: Ganska bra, lite samma problem som med
förra (klipp 3) och första (klipp 2). Det kändes dock bättre och jag tror det är
21

mycket för att ansiktet ser mer ut som jag tänker mig att personen är.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Ja, det tycker jag. Men det är lite svaga
drag på vissa animationer.
Varför/varför inte?: Det känns mer som att det är den här personen som pratar,
mer än i de andra klippen.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Förstärk rörelserna lite och gör
animationerna lite skarpare.
Person 6:
Beskrivning av animationsklippet: Jag tycker att animationen var mycket
mildare än ljudet som låg på den. Den var bra, den hade uttryck, men uttrycken
samspelade kanske inte med ljudet.
Ser animationsklippet naturligt ut?: Själva animationen ser naturlig ut, med
med ljudet ser det inte så naturligt ut.
Varför/varför inte?: Ljudet gjorde så att man trodde att den skulle göra mycket
mer rörelser och att munnen skulle röra sig mycket mer. Mer energiskt. Samma
sak gällande ögonen. Det var lite släpiga rörelser så det kändes som att
animationen var lite mildare. Ibland matchade de men när det blev mer energi i
rösten så återspeglades inte det.
Hur skall man göra klippet mer naturligt?: Ser relativt naturligt ut men jag
tror man borde ha lite mer förutsägbara rörelser. Få in rörelser som passar
ljudet bättre.
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5

Diskussion & Analys

5.1 Analys av resultaten
Klipp 1 - Ingen anticipation
Angående anticipation skall troligtvis nämnas att det är en svår princip att
eliminera helt. Även en liten, till synes irrelevant rörelse i en riktning kan vara
förberedande för en rörelse i motsatt riktning. Det svåraste med att skapa detta
klipp från originalet var att försöka lista ut vilka rörelser som var centrala för
berättandet, och skulle vara där i alla fall, och vilka som enbart var där för att
förbereda för nästa rörelse. Det är mycket möjligt att vi, trots våra bästa försök
att undvika det, vid ett eller flera tillfällen missat att ta bort någonting som skulle
klassas som förberedande, medan vi i andra tillfällen kan ha minskat på en
rörelse som inte alls faller under kategorin anticipation.
Beskrivning av animationsklippet.
Det är tydligt att alla deltagare har olika åsikter om animationen beroende på
vad de har lagt fokus på innan. Många av resultaten verkar säga emot varandra.
Det kändes som om det var karaktären som pratade, vilket var bra, samtidigt
som karaktären kändes stel och rörde mindre på ögonbryn och mun. Dessa två
resultat tillsammans kan tolkas som att munnen i tidigare klipp rört på sig mer,
kanske till och med för mycket, och att ta bort användandet av anticipation
rättade till det problemet. Det är dock värt att nämna att munnen inte rör sig
vare sig mer eller mindre. Animationerna är desamma, med undantaget att de
börjar snabbare och inte förbereder åskådaren på att de skall hända. De flesta
deltagarna såg dock inte klipp 1 som det första klippet de såg, eftersom vi
presenterade klippen i olika ordning för olika deltagare. Det kan hända att de
inte behövde användandet av anticipation i lika hög grad eftersom de visste vad
de hade att förvänta sig.
En person nämnde även att karaktären var mindre virrig utan anticipation
medan en annan tyckte att det var monotona och linjära huvudrörelser. Dessa
två framstår som motsägelser men så är inte fallet. Karaktären skulle framstå
som aningen virrig för att passa in till ljudklippet. Dessa två uppmärksammanden är således egentligen densamma; utan anticipation ser det monotont
och stelt ut. Intressant att nämna kan vara att deltagarna generellt uppfattade
avsaknaden av anticipation mer när det rörde sig om stora rörelser, såsom
huvudet än med små rörelser som till exempel ögonbryn.
Ser animationsklippet naturligt ut och varför/varför inte?
Fyra av de fem kvarvarande deltagarna tyckte inte att animationen utan
anticipation såg särskilt naturlig ut. Detta är någonting vi förväntade oss då,
liksom Lasseter (1987) skriver:
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“Without anticipation many actions are abrupt, stiff and unnatural.”
(Lasseter, 1987)
Den deltagare som tyckte att animationen såg mer naturlig ut var fokuserad på
ögonen och deras rörelser. Utan anticipation flyttade sig ögonen från punkt A till
punkt B betydligt snabbare och utan förvarning. Det är möjligt att vi i de andra
klippen använt oss av för mycket anticipation, vilket gjort att ögonen rör sig för
mjukt och långsamt, någonting som inte ser helt naturligt ut. Dock var detta
någonting som bara uppfattades av en deltagare. Vikten av det i jämförelse med
till exempel huvudets rörelser kan därför ifrågasättas.
Det nämndes även att animationen såg lite “floaty” ut då anticipation inte
användes. Vi förväntade oss snarare motsatsen, att allting skulle hända mer
plötsligt och utan förvarning. Det är dock en fråga om hur man tolkar “floaty”.
Skall “floaty” tolkas som att animationen rör sig mjukt från ett steg till ett annat
var det inte de resultat vi förväntade oss. Om floaty å andra sidan tolkas som om
det inte ligger någon vikt i animationen, som om rörelserna är monotona och
linjära, rör det sig om samma sak som nämnts ovan, vilket ytterligare skulle visa
på vikten av anticipation i en animation.
Hur kan animationen göras mer naturlig?
Denna fråga ställdes till varje klipp för att se huruvida deltagarna hade en
förståelse för vilken animationsprincip det var som var borttagen, även fast de
inte visste att en princip var borttagen. De svar vi fick på denna fråga var överlag
inte de svar som vi förväntade oss, och hade mycket att göra med lip sync.
Till detta klipp låg fokusen mycket på att saker kändes stela. Öronen var stela,
näsan hangde inte med resten av animationen, ögonen var livlösa och läpparna
slappa. Vi fick svaret att för att göra animationen mer naturlig skulle vi kunna
studera människor som pratar och försöka efterlikna det. Det tycktes även att
det mesta var linjärt och onaturligt.
Det som nämns här är i princip det som nämnts tidigare under diskussionen för
klipp 1. Men det som inte nämns är minst lika intressant. Ingen av deltagarna
kunde peka på exakt vad det var som vi hade ändrat på, utan fokuserade istället
på effekterna det gav. Detta leder oss till att tro att anticipation inte är en särskilt
självförklarande princip. Alla har vi sett någon börja springa, slå ett slag eller
resa sig från en stol, men det är inte säkert att vi uppmärksammat rörelsen som
oundvikligen sker innan vi börjar springa (det lilla steget bakåt), slå ett slag (att
armen dras bak) eller resa oss från en stol (att vi lutar oss framåt och lägger vikt
på våra knän). Som nämnts tidigare i uppsatsen är människor bra på att se om
någonting ser fel ut, men vi kan inte alltid sätta fingret på vad som är fel.
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Klipp 2 - Ingen secondary action
För att illustrera denna princip begränsades rörelserna för de delar av kroppen
som inte var essentiella för historien som höll på att berättas. I en monolog
måste karaktären givetvis röra på munnen för att prata, men att hästsvansen rör
sig när huvudet flyttar på sig är inte viktigt för historien - det är en sekundär
rörelse. Det var dock viss diskussion om huruvida ögonens rörelse var viktig för
historieberättandet eller inte. Då det finns ett flertal exempel på karaktärer som
inte har en munn att kommunicera med, utan gör det med kroppsspråk och
ögonrörelser (till exempel Marvin the Martian) beslutades det att ögonen var en
central del av framförandet.
Beskrivning av animationsklippet.
Animationen beskrevs i stort som “flytig”. Huvudet uppfattades som stelt medan
ansiktet rörde sig mer. Munrörelserna var inte skarpa nog, vilket gjorde att det
såg dubbat ut och blicken rörde sig för mjukt. Ingenting av detta verkar ha
någonting med secondary action att göra direkt, förutom huvudet. Att huvudet
uppfattades som stelt medan ansiktet rörde sig mer är en intressant observation
då huvudets rörelser i detta klipp inte har förändrats på något sätt. Det som har
förändrats är till exempel hästsvansen. Den svänger inte längre runt bakom
huvudet när karaktären rör på sig, vilket troligtvis gör att rörelsen inte är lika
tydlig och lätt att uppfatta. Det är intressant eftersom secondary action enligt
Lasseter (1987), som nämnts tidigare, är till för att ge mer liv till en scen och att
ta bort användandet av secondary action verkar ha gjort scenen mindre livfull.
Det är även intressant att inte alla deltagare uppfattade huvudet som stelt i
denna animation. Var åskådarens fokus ligger i animationen verkar spela stor
roll för hur den uppfattas. Då fokus verkar ligga vid läpparna, vars lip sync inte
uppnår önskvärd kvalitet, missar åskådaren de större dragen i animationen. Om
fokus å andra sidan ligger på animationen i sin helhet blir detaljerna mindre
viktiga och åskådaren verkar acceptera fler misstag från animatörens sida.
Ser animationsklippet naturligt ut och varför/varför inte?
Animationsklippet uppfattades i stort som relativt stelt och ganska onaturligt. De
flesta hade dock problem med att sätta fingret på exakt vad som var problemet.
Vi fick kommentarer såsom att det kändes “osynkat” och att rörelserna borde
stanna och starta snabbare. Vi fick även höra att det var för lite rörelse på
huvudet. En deltagare gissade att detta var på grund av att munnen och ögonen
rörde sig väldigt lite.
Detta är intressant då munnen och ögonen rör sig lika mycket som i
originalanimationen. Det har dock förändrats saker i deras närhet. Kinderna rör
sig betydligt mindre vilket kan ha gjort att ögon och munn kändes stelare. Att
huvudet känns stelt kan mycket väl ha med hästsvansen att göra, som diskuteras
ovan. Att alla deltagare ser någonting fel med animationen, som direkt kan
kopplas till secondary action, bådar dock gott för principens relevans för
ansiktsanimation i 3D.
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Vad som gör att det känns som att rörelserna borde stanna och starta snabbare
är dock inte helt klart. Det kan även det ha med hästsvansen att göra, då med
fokus på principen follow through and overlapping action. Eftersom hästsvansen
inte rör sig alls bakom huvudet fortsätter den inte heller efter att huvudet har
slutat röra på sig. Det blir ingen follow through. Men det betyder också att det
inte finns en lika klar indikation på när rörelsen startar och stannar. Om
hästsvansen dras efter huvudet när den rör sig känns det som om huvudet rör
sig snabbare, och om den fortsätter att röra sig efter att huvudet har stannat
känns det som att huvudet har stannat tvärare (detta givetvis beroende på hur
mycket hästsvansen rör sig och hur snabbt). I och med att vi tagit bort
hästsvansen som en del av secondary action har vi även eliminerat en stor aktör i
principen follow through and overlapping action och det kan mycket väl vara
därför detta problem uppstod.
Hur kan animationen göras mer naturlig?
Denna fråga var överlag svår för deltagarna att svara på. Utöver det vanliga
behovet av bättre lip sync tyckte de att man skulle kunna göra animationen mer
naturlig genom att röra mer på saker i ansiktet, såsom ögon och öron, så att det
inte märktes att huvudet inte rör på sig särskilt mycket. Anledningen till att det
framstår som att huvudet inte rör på sig mycket har vi diskuterat ovan, men det
är intressant att ingen av deltagarna lade märke till att hästsvansen inte rör på
sig. Det framstår som en relativt central del i varför huvudet är stelt, men ingen
deltagare påpekar avsaknaden av rörelse.
En deltagare var dock osäker på hur man skulle göra animationen mer naturlig,
men föreslog att man kanske skulle göra så att kinderna rörde på sig mer. Detta
är intressant då ingen annan deltagare har påpekat ett exakt problemområde.
Huruvida deltagaren i fråga märkte att kinderna inte rörde så mycket på sig, och
att det kan ha påverkat munnen och ögonen, eller om deltagaren bara generellt
lade fokus vid de områdena är svårt att svara på men oavsett anledning visar det,
tillsammans med de andra problemen som deltagarna påpekad om animation,
att secondary action är en viktig princip.
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Klipp 3 - Original
I detta klipp försökte vi använda oss av alla principer och skapa en animation
som både såg naturlig och och som var engagerande för våra åskådare att se på.
Som tidigare nämnts fick vi en del återkoppling om speciellt lip sync och hur den
inte var bra. Det nämns även senare i kapitlet att ingen av oss är en professionell
animatör och att animationen således inte håller en professionell kvalitet. Med
det sagt hade troligtvis ett antal av de missar som gjordes med animationen
kunnat undvikas om vi tagit någon dag där vi inte animerat och sedan sett på
animationen igen. Vi fann nämligen att när vi satt och animerade varje dag blev
vi vana med hur animationen såg ut, vilket mycket väl kan ha lett till att fel och
misstag inte rättades till. Vi såg dem helt enkelt inte. Att originalanimationen inte
håller den höga kvalitet vi önskat kan ha påverkat resultaten då det inte blir lika
tydligt för deltagarna att någonting ser konstigt ut om de inte har någonting att
jämföra med. Det hade dock varit betydligt viktigare om vi valt att använda oss
av metod två: att jämföra två klipp med varandra, istället för den metod av
slumpmässigt uppvisade klipp som vi använde oss av.
Beskrivning av animationsklippet.
Animationsklippet fick i stort positiv återkoppling, om dålig lip sync kan bortses
ifrån. Till skillnad från klipp 4 var det inga tvivel om karaktärens kön och utöver
lip sync framstår det största problemet som att karaktären har stela öron. Lip
syncen går dock inte att ignorera då en deltagare beskrev den som väldigt dålig
till just detta klipp, och inte till andra. Är det möjligtvis så att när alla principer
används så framstår fel, såsom lip sync, mycket större än när det finns andra,
“viktigare”, problem att granska? Det skulle i sådanna fall vara ett bra argument
för hur viktiga animationsprinciperna är för en animation.
En deltagare lade även märke till att karaktären använde tungan när hon talade,
vilket var intressant då ingen annan deltagare kommenterade på det. Det kan
antingen vara för att alla såg det, och uppfattade det som normalt, eller att ingen
såg det. Men att en deltagare såg det först i originalklippet kan tolkas, precis som
lip sync problemet nämnt i stycket ovan, som att det inte längre finns stora
problemområden att granska och att man därför tar sig tid att uppskatta
detaljerna i animationen. Det kan dock också betyda att deltagaren blivit så van
vid animationen att allt annat som händer inte längre är av intresse och att
deltagaren därför uppfattar detaljer, såsom att tungan rör sig, i jakt på någonting
nytt.

Ser animationsklippet naturligt ut och varför/varför inte?
Här skillde sig deltgarnas åsikter avsevärt men en deltagare sammanfattade
resultaten väl. Om man fokuserar på ögonen ser animationen väldigt naturlig ut
medan den ser ytterst onaturlig ut om man fokuserar på munnen. En annan
deltagare tyckte att ögonbrynen rörde på sig som de borde om det var en riktig
person som talade, samt att karaktären flackade med blicken på ett naturtroget
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sätt. Problemen med animationen låg till stor del vid lip sync. Som tidigare är
detta ett problemområde men det framstår som än mer av ett problem i denna
animation. Troligtvis på grund av att det inte finns lika många andra stora
problemområden som drar fokus från lip syncen.
Hur kan animationen göras mer naturlig?
Återkoppling angående denna fråga rörde nästan exklusivt munnen. Munnen
måste göra mer extrema former och vi bör överdriva hur den pratar. Den bör
även röra sig snabbare och mer exakt. Det sades även att öronen borde röra sig
mer med kinderna och att ögonen kanske skulle överdrivas de också, för att
förmedla mer känsla. Det är mycket möjligt att vi inte på ett korrekt sätt utnyttjat
principen exaggeration, troligtvis då vi blivit vana med animationens utseende
efter att ha suttit med den länge, men det intressanta kring denna fråga är de
svar som inte är gavs. Det är, till skillnad från de andra animationerna, ingen
deltagare som anmärker på hur huvudet rör sig eller att animationen som helhet
känns stel eller “floaty”. Det är inte heller någon som anmärker på karaktärens
utseende eller avsaknad av rynkor och dylikt. Detta är en stor indikator på hur
viktiga animationsprinciperna är, speciellt när man ställer det i jämförelse med
resultaten från de andra animationsklippen.
Klipp 4 - Ingen appeal
Till det här klippet ändrades ingenting med animationerna, de behölls exakt
likadana som i originalanimationen. Det som ändrades med klippet var
utseendet på riggen. Den kvinna vi använt oss av i de andra klippen fick en bred,
maskulin haka, ett utskjutet pannben och en platt, stor näsa. Detta för att se
huruvida karaktärens utseende påverkade hur klippet uppfattades. Att
karaktären blev mer maskulin gjorde också att det blev ett brott mellan
karaktärens utseende och rösten i ljudklippet. Om klipp 2 sade en deltagare att
det var bättre än förra (Klipp 4) och att karaktären var mer feminin. Detta tyder
initiellt på att appeal kan vara en viktig princip.
Beskrivning av animationsklippet.
Problemen våra deltagare hade med denna animation hade mycket att göra med
att det var en man som talade med en kvinnas röst. Deltagarna tyckte inte om
animationen och de störde sig på utseendet hos karaktären. Återigen önskas
bättre lip sync, men det var betydligt mindre fokus på den punkten till det här
animationsklippet. Ogillandet verkade istället komma ifrån karaktärens
utseende, vilket understryker vikten av appeal. En deltagare sade att det kändes
som om det var någonting fel i ansiktet och en annan undrade om det var
inbillning eller om karaktärens näsa såg annorlunda ut jämfört med i de andra
klippen. Det var även lite tvivel om rörelserna var desamma som i tidigare klipp,
vilket är intressant då rörelserna i sig inte förändrats alls. Men allting var inte
negativt. De andetag karaktären tar i ljudfilen passade tydligen bättre med
karaktärens nya utseende än vad de gjorde i klipp 2 - secondary action.
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Alla dessa punkter pekar på att lip sync och andra problem är mindre viktiga när
någonting så stort som karaktärens hela utseende är fel. Deltagarna verkade mer
villiga att acceptera jämförelsevis små problem då det fanns ett stort problem att
hantera. Även om det nämndes att karaktärens ögonbryn rörde sig mycket men
inte dess ögon, vilket gav ett onaturligt utseende, och att lip syncen inte var lika
bra som den borde vara, låg fokus vid ansiktsformen.
Vi förväntade oss att appeal skulle spela stor roll i en animation, liksom karisma
spelar stor roll för en skådespelare, men att det skulle vara en så pass betydande
princip att det fick deltagarna att i vissa fall undra om det rörde sig om en annan
animation var överraskning. Att appeal spelar en stor roll är nyttig kunskap då
det innebär att det kan vara värt att lägga lite extra tid på designen av en
karaktär och dess rörelser för att få ett överlag bättre resultat.
Ser animationsklippet naturligt ut och varför/varför inte?
Animationsklippet uppfattades över lag som onaturligt. Saker som stela öron och
dålig lip sync påpekades men framförallt var det karaktärens utseende som inte
kunde ignoreras. Det anmärktes att det inte finns någonting som har en sådan
näsrygg och att det var för mycket som distraherar för att animationen skall
kunna se verklighetstrogen ut.
Men det anmärktes även på saker som vi inte förväntat oss. Karaktären rörde sig
på ett onaturligt sätt med huvudet, enligt en deltagare, vilket är intressant då
animationen är identisk den i originalklippet, medan en annan deltagar tyckte att
animationen såg ganska naturlig ut. Inget av dessa resultat är vad vi förväntade
oss. Att animationen inte såg ut att vara densamma som tidigare har diskuterats
under föregående fråga, men att animationen såg naturlig ut för en deltagare är
även det av intresse att diskutera.
Appeal är till sin natur en subjektiv princip. Människor tycker om olika saker
olika mycket. En person föredrar klassisk musik och en annan rock. Någon tycker
om X, någon annan föredrar Y. Därför är det inte konstigt att en person kan tycka
att en animation ser bra ut medan andra inte gör det. Det som är intressant med
det är dock att det bara var en person som tyckte att det såg bra ut medan fyra
inte gjorde det. Det tyder på att appeal är en viktig princip, men en som
behandlas lite olika av olika människor. Det betyder också att det är svårt att
skapa en karaktär som alla tycker om och att det kan vara värt tiden det tar att
göra en undersökning med en fokusgrupp angående karaktärsdesign innan ett
stort projekt startas.
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Hur kan animationen göras mer naturlig?
För att göra animationen mer naturlig låg det återigen lite fokus vid lip sync men
det stod i skuggan av problemen med karaktärens utseende. En väldigt talande
kommentar från en deltagare var att man borde skapa ett ansikte som man kan
tänka sig att en människa har.

Till Vänster ses karaktären som den presenteras i originalklippet.
Till höger den modifierade karaktären.

Klipp 5 - Ingen follow through
Förändringarna till den här animationen låg till största del i att allting stannar av
mycket snabbare. Rörelserna tar tvärt slut och de tar framför allt slut samtidigt.
Lasseter (1987) skriver om hur rörelser sker i olika steg beroende på hur
centrala de är. Höften rör sig före bröstkorgen, som i sin tur rör armen, handen
och fingrarna. Allting beror på någonting annat och allting stannar och startar
vid olika tillfällen. Vi har i detta animationsklipp försökt att eliminera det genom
att få alla rörelser att börja och sluta samtidigt.
Beskrivning av animationsklippet.
Över lag klassades animationen som adekvat. Problem med lip sync framgår
likväl som problem med ögonen. Det uppfattades av en deltagare som om
karaktären pratade med deltagaren men kollade på någonting annat, kanske på
grund av att ögonen i detta klipp stannar av snabbare och inte följer huvudets
rörelser lika väl. Animationen kändes även mildare än ljudet. Den hade uttryck,
men de samspelade inte helt med ljudfilen. De två sista kommentarerna är av
intresse då de är unika för klipp 5.
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En nervös eller timid människa har ofta begränsat kroppsspråk. Människan i
fråga kanske inte vågar röra sig lika fritt och stort, vilket ger ett mildare uttryck.
Detta är i princip vad follow through innebär. Att ta bort användandet av
principen från animationen gör att rörelserna blir mindre naturliga. En sak följer
inte en annan, som i exemplet höft, bröstkorg, arm, hand, fingrar, utan rörelserna
blir mer mekaniska, som om karaktären var spänd och nervös. Follow through
ger mer kraft och naturlighet i rörelserna. Hade dessa två kommentarer varit
frekvent återkommande hade vi tolkat det som ett resultat av våra begränsade
animationskunskaper, men då de presenterar sig enbart när principen follow
through inte används är det kanske troligare att de är ett resultat av att
principen tagits ut bruk. Detta skulle i sådanna fall tyda på att principen fyller en
viktig funktion. Den framstår dock inte som lika uppenbar som till exempel
appeal eller secondary action.
Ser animationsklippet naturligt ut och varför/varför inte?
Alla deltagare var eniga om att animationsklippet inte var helt naturligt. De
uppfattade varierande grader av naturlighet men överlag sågs animationen som
onaturlig. Återigen nämns den livlösa blicken och de dåligt synkroniserade
läpprörelserna, men deltagarna nämner också att det känns som om det är svaga
och släpiga rörelser till vissa animationer. Det känns som om animationerna inte
är tillräckligt energiska, att energin i rösten inte återspeglas i rörelserna. Även
detta tyder på att follow through är en viktigt princip, då det pekar på samma
problem som nämns i stycket ovan. Att dessa kommentarer bara återfinns när
follow through principen inte används är ytterligare ett tecken på detta.
En intressant kommentar från en av deltagarna var att animationerna i sig ser
naturliga ut, men inte om man kombinerar dem med ljudfilen. Detta var lite
oväntat då principen i sig inte kräver att det finns en tillhörande ljudfil för att
den skall kunna appliceras. Klipp 5 var även det första klipp denna deltagare såg,
så det var inte på grund av påverkan från de tidigare klippen som denna
kommentar uppkom. Det kan dock hända att personen i fråga ville vara snäll och
inte kritisera vår animation som sin första handling, ett problem som diskuterats
senare i kapitlet, eller att personen helt enkelt uppfattade klippet annorlunda än
de andra deltagarna. Ställer man resultatet i jämförelse med vad de andra
deltagarna tyckte framstår dock follow through fortfarande som en viktig princip,
om än inte lika viktig som appeal eller secondary action.
Hur kan animationen göras mer naturlig?
Här efterfrågades mer förutsägbara och förstärkta rörelser, samt mer detaljer.
Karaktären skulle även göras mjukare. Att rörelserna behövde göras mer
förutsägbara var lite förvånande då principen anticipation testades i ett annat
klipp, men det kanske kan vara på grund av att follow through är borttaget. Om
en karaktär till exempel skall slå framåt med kraft vill vi först se karaktären vrida
på höften, för att ta sats, varpå bröstkorgen följer, och sedan armen och handen i
sin tur. Om karaktären inte gör det, utan det händer samtidigt som slaget, får
åskådaren ingen förvarning om att slaget kommer att inträffa. I det fallet
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fungerar follow through och anticipation på ett liknande sätt. Det är möjligt att så
också var fallet för oss. Det är givetvis också möjligt att så icke är fallet och att
borttagandet av principen belyser ett mer djupliggande problem, men då det
bara rör sig om en av deltagarna anser vi inte att detta problem, om så är fallet,
är stort nog för att avsevärt ha påverkat de föregående resultaten.
Att rörelserna skall förstärkas och göras mjukare är båda direkta konsekvenser
av borttagandet av principen follow through, då det är precis de områdena
principen behandlar. Att follow through kan göra en rörelse både starkare och
mjukare kan vid en första anblick se ut som en motsägelse, men principen kan
användas lika väl för att slå ett hårt slag som för att lätt stryka ett finger mot en
kind.
Att animationen skall göras mer detaljerad kan även det ha med follow through
att göra, då det innebär att fler saker händer vid en viss tidpunkt. Det är inte
säkert att det var det deltagaren menade, men om avsaknaden av detaljer var
generell hade vi förväntat oss att se samma kommentar till de andra klippen,
framförallt till klipp 3, då det är originalet.

5.2 Metodkritik
Det finns ett antal parametrar som är värda att diskutera kring de resultat som
uppnåddes med intervjuerna. Till exempel nämndes det att området kring näsan
var dåligt modellerat. Då detta uppenbarligen tog fokus från animationen har det
påverkat våra resultat. Det är dock oklart till vilken grad resultaten påverkades
av det, då det bara var en person som uppmärksammade, eller åtminstone
uttalade sig om, problemet. Det kan dock ha gjort ansiktet mer livlöst som helhet
om fokus lades på problemen kring näsan, då den delen av ansiktet inte är den
mest aktiva.
Ett liknande bekymmer var avsaknaden av rynkor i ansiktet. Även små rynkor
runt till exempel ögonen vid ett leende hade kunnat hjälpa till med att förmedla
ett budskap, då det bidrar till att ge liv och trovärdighet till karaktären. Detta är
ett resultat av hur riggen är uppbyggd och inte animationen men det kan mycket
väl ha påverkat hur animationen uppfattades.
Ett annat problemområde, kanske det största i en undersökning som denna, är
våra animationskunskaper. Då ingen av oss är en professionell animatör når inte
heller animationerna en professionell nivå. Som syns tydligt i transkriptet fick
speciellt lip sync mycket kritik. Detta drar givetvis ned resultatet över lag,
speciellt i de fall där den intervjuade parten fokuserade mycket av sin
återkoppling kring just munnen och dess rörelser. Intervjuerna har dock gett
många intressanta resultat utöver munnen och dess rörelser och
undersökningen har således inte lidit alltför mycket av dålig lip sync.
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Det kan argumenteras för att dålig lip sync har hjälpt undersökningen i det
avseende att det kan ha tagit fokus ifrån munnen, vilket har låtit de intervjuade
personerna fokusera på andra delar av karaktären som de kanske annars hade
missat. Då inte alla principer som testades hade stor inverkan på munnen kan
detta vara anledningen till att vissa aspekter av animationen uppmärksammades
som kanske inte annars hade uppmärksammats.
En annan felkälla kan vara riggens utseende. Som nämnts ovan finns det ingen
möjlighet till att skapa rynkor i mitten av en animation, vilket gör att till exempel
ett leende kan bli mindre kraftfullt. Det nämndes även vid ett par tillfällen under
intervjuerna att personerna var osäkra på huruvida karaktären var en man eller
en kvinna. Detta är troligtvis på grund av ett antal olika faktorer men är i
grunden vårt fel då vi har modifierat riggen för att se mer kvinnlig ut. En lösning
på detta hade kunnat vara att med en snabb enkät tillfråga ett antal personer om
vilket kön karaktären uppfattas ha, för att försäkra oss om att karaktärens kön
inte är ett problem under intervjuerna. Att presentera animationen ur en annan
kameravinkel hade även det kunnat hjälpa, då karaktärens hästsvans blivit
tydligare och ansiktet hade presenterats mer i profil. Att tänka mer på siluetten,
och principen staging, hade kanske kunnat få karaktären att framstå som mer
feminin.
Vi funderade även på hur animationerna skulle presenteras. En risk med att
ställa frågor efter varje animation är att testpersonerna inte minns de tidigare
animationerna och därför inte ser någon skillnad eller någonting fel med en
efterföljande animation. Vi löste detta genom att ha de första två testpersonerna
som en måttstock. Hade de inte givit intressanta och relevanta svar hade vi
presenterat animationerna på ett annat sätt, nämligen originalet före en
modifierad animation, och sedan ställt frågor om animationerna som par. Denna
metod kanske hade givit mer relevanta svar för vår frågeställning men då vi
ansåg att de svar vi fick var intressanta, inte alltid det vi hade förväntat oss,
beslöt vi att fortsätta med animationerna en i taget.
Att presentera animationerna en i taget har dock även ett annat problem. Om en
animation påverkar hur man uppfattar nästa. För att lösa detta visades
animationerna i olika ordning för alla deltagare. Det är fortfarande möjligt att en
tidigare animation påverkade svaren till en senare men om en animation var
speciellt benägen att påverka resultaten av en annan har i alla fall inte alla
deltagare påverkats på samma sätt.
Att påverka deltagarna är dock någonting som vi kan ha gjort. Som alltid är en
fara med en intervju kan hur vi presenterat frågorna ha påverkat personens svar.
Vi har dock försökt hålla oss neutrala och försökt undvika att styra deltagaren
med frågorna. De gånger vi har gått ifrån vår standardmodell på frågorna har det
gjorts för att deltagaren antingen inte gav något svar alls, eller för att deltagaren
sett ut att vilja säga mer, men inte vågat.
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Att deltagarna ibland tvekade att säga vissa saker kan ha att göra med att de alla
känner igen oss och troligtvis vet att vi gjort animationerna själva. Alla deltagare
var, liksom vi, studenter vid Södertörns Högskolas Spelprogram och det kan
hända att de varit snällare, eller elakare, än vad de normalt sätt skulle vara vid en
intervju med en främling. Vi hade kunnat minska risken för detta genom att visa
animationerna för kompletta främlingar, men då vi ville ha personer som vi
visste har en viss vana med spel och således är vana att se på animationer
passade spelstudenter bra. Det rörde sig även om ett bekvämlighetsurval då vi
utförde intervjuerna med de spelstudenter som var närvarande vid
intervjutillfället.
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5.3 Avslutande diskussion
Av resultaten ovan att döma fyller animationsprinciperna en funktion även i
ansiktsanimation för 3D, men alla principer verkar inte vara lika viktiga. Speciellt
secondary action och appeal verkar ha en central roll medan anticipation och
follow through, om än viktiga, inte ger lika drastiska förändringar i animationens
kvalitet.
Vi har dock bara testat ett fåtal animationsprinciper och det är rimligt att undra
varför vi valde just de principer vi gjorde. Vi valde anticipation, follow through,
appeal och secondary action då både Lasseter (1987),Thomas & Johnston (1981)
och Williams (2012) framställer dessa principer som centrala. De talar givetvis
om alla principer och deras vikt för animation, men utöver deras tankar om
principerna har vi även märkt stor skillnad på resultaten i de animationer vi
gjort när dessa principer har tillämpats. Ett argument skulle kunna göras för att
det hade varit intressant att testa principer som vi inte vet är lika viktiga, men
som denna undersökning har visat uppfattar alla deltagare användandet av olika
principer på lite olika sätt och de resultat vi har fått har, trots våra föraningar,
varit intressanta.
Vilken princip som är mest viktig utav de vi har testar är även det en intressant
fråga, men en som vi känner att vi skulle behöva mer data för att kunna ge ett bra
svar på. Initiellt framstår det som att secondary action och appeal är de två mest
betyande principerna utav de fyra vi testade. Utav dem framstår det som om
appeal är den viktigare då det, under intervjuerna för klipp 2 (utan secondary
action), framkom att den animationen såg mer naturlig ut än animationen i klipp
4 (utan appeal). Det är dock inga tvivel om att alla fyra principer är viktiga i
någon mån. Ett annat intressant resultat av intervjuerna var att en deltagare fann
klipp 2 (utan secondary action) lika naturligt som klipp 5 (utan follow through).
En annan sak som skulle ha varit intressant att testa är hur väl vi lyckades få
karaktären att förmedla de känslor som ljudklippet tar fram, då det kan ha
påverkat animationens trovärdighet i sin helhet. Då vi inte ställde denna fråga till
deltagarna kan vi inte vara säkra på det, men de svar vi fick i intervjuerna tyder
på att det överlag har gjorts ett adekvat jobb med detta. Det nämns ibland att
karaktären inte är lika energisk som ljudklippet får den att framstå, men då är
det i relation till att en animationsprincip testas och kan mycket väl vara på
grund av att den principer är borttagen. I intervjuerna till originalklippet (klipp
3) märks inget signifikant brott mellan känslorna i ljudklippet och de som
försöker framhävas via animationen.
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6 Slutsatser
Animationsprinciperna “Anticipation”, “Follow Through and Overlapping Action”,
“Secondary Action” och “Appeal” har definitivt vikt i ansiktsanimation för 3D.
Utav dessa principer framstår “Secondary Action” och “Appeal” som de två
viktigaste men en animation tjänar mycket på att använda sig av alla. Man kan
dock, för ett intressant resultat, testa att minska ned användandet av dem.
Vi kunde inte testa alla 12 animationsprinciper i denna undersökning men vi tror
att det vore av intresse för både spel- och filmskapare att utöka undersökningen
för att innefatta även resterande principer och på en större grupp människor. Då
även en så liten undersökning som denna gav intressanta svar är vi av åsikten att
ämnet bör utforskas vidare.
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Appendix A
Detta appendix presenterar transkriptet från de intervjuer som utförts under
undersökningen. Person 1 presenteras inte då ljudfilen var skadad och således
inte kunde transkriberas. Understruken är den text vi fann extra intressant.
Fetstilt är det vi sagt och i normal text är deras ord.

Person 2
(klipp 5)
Hur skulle du beskriva den här animationen?
Det är en tjej som pratar om att hon är galen. Animationen är väl... bra. Det är lite
dåligt med lip syncen tycker jag väl men och att hon kollar på konstiga ställen
tycker jag. För att det känns som att hon pratar med mig men sen så sitter hon
kollar på annat och så ser det ut som hon kollar på något som rör sig, som inte
finns. Annars är det en bra animation.
Ser animationen naturlig ut?
ehm... till större delen, det finns vissa bitar som fortfarande känns lite konstiga.
Som just till exempel det här med fokusen på öron, inte öron... ögonen. Öronen
känns stela också tycker jag, så då..hmm..sen vet jag inte, det är väl det.
Varför ser den naturlig ut eller inte? Specifikt.
Den känns mer stel än normalt.
Hur skulle man kunna göra den mer naturlig då?
Göra den lite mer mjuk, men ehm... va ska...mjuk, vi säg... det är ett bra ord, mjuk
kör vi. Mjuka.
(Klipp 2)
Aah, är det samma frågor?
Samma frågor.
Hur beskriver du den här då?
Det är samma person, det är det. Lite mer ögonbrynsrörelser tror jag. Annars så
tycker jag den ser likadan ut. Fortfarande samma förvirrande blick.
Mhm, Ser den här naturlig ut då?
Öh, tycker fortfarande den ser lika naturlig ut. Det är ju fortfarande öronen som
är skrämmande stela.
Aa, nån speciell anledning varför den ser naturlig ut eller inte?
Öh, fortfarande... öronen är det enda som inte rör sig.
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Hur skulle man göra allting mer naturligt då?
Rör på öronen...de är bara stela.
(Klipp 4)
Hur beskriver vi den här då?
Jag vet inte om det är en kvinnlig eller manlig längre. Näsan har blviit större,
vilket jag chansar på är ett väldigt manligt drag. Men, det är fortfarande en
kvinnlig röst och jag chansar på att hon fortfarande har en hästsvans eller något.
Så jag är inte helt säker på om det är en kille eller tjej nu.
Aa, ser det naturligt ut då?
Att näsan är så platt? Näej. Jag tycker...
Ser animationen...
Animationen ser fortfarande naturlig ut, fast det är fortfarande öronen som
fortfarande är konstiga. Det är bara näsan jag fokuserar på......... Den är så platt.
Varför ser det här inte naturligt ut då?
Öronen rör sig inte. Näsan ser ut som skidhoppsbana..uh..backe. uh, finns
ingenting som har såhär näsryggen, eller vad man kallar det, helt platt hela vägen
ner till nässpetsen, jag tror inte det finns någon som har det.
Ok, hur skulle du göra allting mer naturlig då?
Ta bort skidbacken.
Nånting du vill tillägga?
Ta bort skidbacken.
(Klipp 3)
Ja, hur beskriver du det där?
Den här gången är jag väldigt säker på att det är en tjej. Det är fortfarande en
konstig, galen kvinna- tjej nånting. Och det jag stör mig mest på nu, det är
området kring näsan, faktist. Där, jag vet inte om man ska plocka det så här,
vertisiserna ser ut att gå rakt in så det blir stora färgskillnader. Istället för en
ganska avrundad ton som resten av ansiktet har. Och sen öronen så klart. De är
dumma.
Ja, ser det här naturlig ut då?
Den ser lika naturlig ut som resten, förutom just det här med att allting blir så
kantigt runt näsan.
Mhm. Ja, varför ser det naturligt ut eller inte?
Allting är runt förutom området, här, vid näsan. Så det området är inte bra. Sen
så har vi kantiga öron också, som inte rör sig.
Vad du hatar på öron.
Ja. Men de rör sig inte med kinderna när hon pratar, liksom, de är helt statiska
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jämfört med resten.
Hur ska vi göra allting mer naturlig då?
För det första, plocka bort, jämna ut det. Så att området kring näsan blir...bättre.
Och sen...andra öron.
(Klipp 1)
Ja, hur beskriver du den här?
Fortfarande samma person. Jag vet fortfarande att det är en kvinna. Uuh. Hon är
mindre...virrig, känns det som. Men hon sitter fortfande och kollar på, eller hon
kollar fortfande på helt skumma saker. Plus att hon verkar kolla snett också,
vilket är jätteirriterande.
Mm, ser det naturligt ut det här då?
ehm, det ser naturligt ut förutom, som förra gången, området kring näsan. Det är
också vädligt kantigt just nu. Så det sticker ut, väldigt mycket. Annars så tycker
jag väl att...resten ser bra ut förutom, jag tror att pupillerrörelsen har ändrat sig.
Så att den är mindre...ofokuserad på samma punkt. Däremot sitter den och kollar
snett hela tiden...med den vänstra pupillern. Det är irriterande.
Varför ser det här naturligt eller inte naturligt ut?
Euhm, ja...det ser ju bra ut.
Är det någon speciell sak som gör att det ser eller inte ser naturligt ut?
Ja det är ju fortfarande området kring näsan som inte passar inte riktigt. Sen har
vi öronen, som tidigare. Annars så ser det bra ut.
Hur skulle du göra det här mer naturligt då?
Jämna ut området kring näsan. Öronen, skall lite mer... Eventuellt göra så att
näsan hänger med lite grann i animationen. För att den känns ganska stel just nu
och nässaken här under verkar inte hänga med läppen.
Då var vi klara.
Yaay.

Person 3
(Klipp 4)
Hur skulle du beskriva klippet?:
Eh.. Ja, asså jag gillar den inte riktigt måste jag säga. För att.. till och börja med så
stör det mig att det ser ut som att en man talar med en kvinnas röst. Ehh.. lip
syncingen kunde ha varit bättre. Och det som gör att det ser ut som en man också är
den breda näsan, den breda hakan. En annan sak som jag tycker skulle kunna
förbätras också är ögonen i allmänhet. Ögonbrynen rörde sig väldigt mycket men
ögonlocken kändes väldigt stela. Vilket gav ett onaturligt intryck. And that's about it.
Ser det naturligt ut då?:
Nej.
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Varför gör det inte det?:
Aah.. Jag tror jag har främst med att göra med lip syncingen. Ehh.. Det kändes inte
alltid som att det var rätt ord som artikulerades men det kan också ha med själva
ljudfilen att göra att jag inte kände att den.. meh.. Det lät inte som om ljuden kom
ifrån den här karaktären.
Hur skulle man göra det mer naturligt?:
Nja.. Det är frågan. Ehm.. Som sagt jag skulle tro att det skulle hjälpa om man lade
ned mer tid på lip syncingen och mer fokus på ögonen just.

(Klipp 2)
Hur beskriver du det här då?:
Ja den var definitivt bättre än den förra. Ehh.. Den här känns.. karaktären känns mer
feminin. Eh.. Smalare näsa, smalare haka. Ehh.. Det kändes som att ögonen, eh, var
mer aktiva under den här animationen också än den förra. Däremot är lip syncingen
fortfarande ett problem och det smärtsamt dubbat ut.
Är det naturligt?:
Njae, men det ser mer naturligt ut än den förra. Men det ser inte naturligt ut, det gör
det inte.
Varför inte?:
Ja, återigen på grund av lip syncingen som inte riktigt syncar.
Hur gör vi det mer naturligt?:
Göra bättre lip syncing.
Någonting annat?:
Nej, inte speciellt tror jag. Det är väl det som stör mig mest.
(Klipp 3)
Hur beskriver du klippet?:
Hmm.. Jag upplevde inte överdrivet stor skillnad på den här och den förra egentligen.
Mmh.. En sak jag lade märke till nu, jag vet inte om, eh, det var en av skillnaderna,
men.. Jag lade i alla fall mer märke till att den här karaktären faktiskt använder tungan
när den talade, men återigen så syncar inte riktigt läpparna tillräkligt mycket.
Är det naturligt då?:
Nej.
Varför inte då?:
Ja, återigen dålig lip syncing. Eh, sen karaktär.. asså, det.. man ser tydligt att, asså den
känns inte levande. Jag tror det åter.. främst har med ögonen att göra. Man tittar
väldigt mycket på ögonen på karaktären i allmänhet men det händer inte särskilt
mycket i det området. Och jag tror att man kan göra det bättre för att förmedla lite
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mer känsla. Lite mer dramatiska rörelser.
Ja, hur gör vi det här mer naturligt? Var det bara ögonen eller var det någonting
annat?:
Nej det är bara ögonen jag känner. OCH bättre lip syncing.
(Klipp 5)
Hur beskriver du det här?:
Ja den kändes lite mer aktiv kring ögonen men.. Eh, jag tror att när just när karaktären
tittar mot en, det är då man ser så tydligt att det är en ganska livlös blick. Och det har
att göra med formen på, asså som ögonlocken utgör. Eh.. och karaktären låter ju
relativt uppjagad så jag tänker mig att hon borde ha mer uppspärrade ögon men..
Karaktären ser väldigt trött ut, hehe. Som att hon har påsar ovanför ögonen på något
märkligt sätt. Ehm.. Men jag lade märke till att den blinkade, vilket gjorde en hel del.
Eh, lip syncingen såg jag ingen större skillnad på.
Ser det naturligt ut då?:
Tja, mer naturligt. Men fortfarande inte helt naturligt.
Mer naturligt som i den mest hittils, eller...?:
Ja, jag skulle nog säga det.
Vad är det som gör den naturlig eller inte?:
Livlös blick och osynkad lip syncing.
Hur gör vi det mer naturligt då, är det någonting speciellt?:
Ja det är ögon och läppar och det är mer, mer.. Jag vill ha mer dramatiska rörelser på
båda de områdena. Det... Det känns väldigt stelt som det är nu.
(Klipp 1)
Hur beskriver du klippet?:
Mmh, jag skulle nog säga ungefär samma sak som jag sade vid den förra där vid, nu,
vid femman. Ehm.. Nja.. Jag kan inte tydligt se några större skillnader mellan den här
och nummer fem faktiskt. Eh.. Men det jag gillar är vid vissa tillfällen när karaktären
bara höjer ena ögonbrynet och, eh.. Vid ett tillfälle här så såg jag att den verkligen
spärrade upp ögonen och det, det gav effekt, det gjorde det. Men eh.. I allmänhet är
det fortfarande för lite rörelser på ögonen och, eh, för dålig lip syncing.
Är det naturligt?:
Nej.
Varför inte då?:
Det har främst att göra med läppar och ögonen.
Hur gör vi det mer naturligt?:
Mer fokus på läppar och ögon. Eh.. Ja. Det ser inte ut som om karaktären artikulerar
rätt ord utan det är väldigt slappa läpprörelser. Och ögonen känns fortfarande livlösa.

42

Ehm, är det någonting speciellt utöver läppar och ögon som..?:
Ja, jag tror att en sak som gör att det känns så fruktansvärt onaturligt också är att
ansiktet är så.. otexturerat, i allmänhet. Det finns inga, inga.. Rynkor eller några
sådanna grejer som kan förstärka, ehm.. Ansiktsrörelserna. Vilket gör också att det ser
livlöst ut.

Person 4
(Klipp 1)
Hur skulle du beskriva det här?
Eehm, jaa.. jag vet inte, det kändes ganska bra men det var lite såhär att det
disconnectade från, eh vahetere, rösten disconnectades lite från ansiktet... till och
från, men vid vissa tillfällen var det jävligt bra faktist. Det kändes verkligen som
det var karaktären som pratade.
Tycker du det ser naturligt ut?
Eeh, också där till och från. Det var vissa tillfällen som det kändes..eh..bra men
andra tillfällen som kändes lite...
Varför ser det inte...Varför ser det naturligt eller inte naturligt ut?
Vissa...vissa rörelser var lite överdrivna tyckte jag. Inte riktigt så en människa
snackar tycker jag. Man är mer statisk och lite mer...bara pratar liksom.
Hur skulle man kunna göra det här mer naturligt då?
Bara...jag vet inte, fokusera mer på...ehm...jag vet inte. Studera när riktiga
människor pratar. Ta från dem, hur de skulle säga saker.
Men det är ingen speciell detalj som ska ändras?
Hmm...ehhmm......jag vet inte riktigt. Inte vad jag kan säga riktigt. Inte vad jag
kommer på.
(Klipp 2)
Hur beskriver du den här då?
Eehm. Det var jävligt såhär, i början tyckte jag hon flackade med blicken och höll
på lite konstigt, javenne. Väldigt, jag vet inte, kändes som rörelserna var lite för
smooth för att liksom vara mänskliga.
Ser det naturligt ut då?
Tjja, ganska. De...de...jag vet inte, svårt att säga men... Klart det inte är helt
mänskligt, eh, helt naturligt.
Ja, vad är det som gör att det ser naturligt eller inte naturligt ut?
Ehhm.......... Hmmm..... Hmph.. Jag vet inte riktigt. Det är fan svårt att säga.
Hur skulle man göra det här mer naturligt då?
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Eehhmm....vet inte. Nu kändes det som.... Eh... Fan, jag vet faktist inte. Så jäkla
svårt att svara på.
(Klipp 3)
Hur beskriver vi den här?
Jävligt keff....ehh..vad hetere...lip sync kan jag säga. Munnen rörde sig knappt alls
som den sa tycker jag.
Ser det naturligt ut då?
Naej. Såg ut som det var typ dubbat.
Varför ser det inte naturligt ut? Är det något mer än att det ser ut som att
det är dubbat?
Munnen rörde sig bara liksom, drogs ut och tillbaka, ut och tillbaka. Väldigt
långsamma, konstiga, onaturliga rörseler på munnen.
Hur skulle man göra detta mer naturligt då?
Hmm... att munnen rör sig snabbare, till exemepel när karaktären pratade snabbt
så såg man att munnen rörde sig väldigt långsamt, skulle man kanske göra den
lite snabbare och mer exakt.
(Klipp 4)
Hur beskriver vi det här?
Jaa, det var ju bättre munnrörelser, mer detaljer i det, i själva munrörelsen. Jag
vetefan vad som är fel på ansiktet bara. Does not look like a woman.
Okej, ser det naturligt ut?
...Jag vete fan....Naej, jag vet inte om det finns någon människa som ser ut sådär.
Naej, inte så jättenaturligt.
Vad är det som gör att det ser naturligt eller inte ser naturligt ut?
Dat Face alltså.
Är det någoting mer utöver facet?
Nn..näsan ba. Ba, nä jag vet inte. Kaos.
Hur skulle man göra det här mer naturligt?
Ansiktet som man skulle kunna tänka sig att en människa har. Tror jag.
Nånting utöver det?
Naaaej, det tror jag inte, inte vad jag kommer på riktigt.

(Klipp 5)
Hur beskriver vi det här?
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Eeuh...ganska bra men...lite... osync med munnen tyckte jag.
Ser det naturligt ut?
Uuh, nja. Jag vet inte, kändes inte som det var...ansiktet som pratade riktigt. Var
lite osyncat.
Varför ser det inte naturligt ut då?
Det var återigen munnen, att den, den var lite keff och inte så jävla många
detaljer tyckte jag, inte så detaljerat.
Hur ska vi göra det mer naturligt?
More details. More...subtle mouth movements.
Är det någonting utöver munnen som skall ändras för att göra det mer
naturligt?
Jag vet inte...ansiktsformen. Kaos.
Person 5
(Klipp 2)
Ja, hur skulle du beskriva den här animationen?
Uuhm, lite flytiga på något vis. Det är som att de inte riktigt är så skarpa som
munrörelser brukar va. Brukar vara så här snabbt och..tvära. De kändes väldigt
floaty på något vis.
Ser det naturligt ut?
Inte riktigt, såg ut som att, liksom... jag vet inte, var inte riktigt syncat kändes det
som på något vis, men det är nog för samma anledning liksom.
Varför ser det här inte naturligt ut?
Aa, som sagt då det känns liksom såhär, som att rörelserna borde stanna tvär,
mer tvärt och börja röra sig snabbare.
Hur skulle vi kunna göra den mer naturlig?
Uhhm, man skulle kunna göra så att, liksom, kurvorna är skarpare, så att när de
slutar snacka så blir det skarpare rörelser också. Och sen så tycker jag att det var
lite lågmälda drag i animationerna, det skulle kunna nästan tydligare.
Är det några andra saker man skulle kunna ändra på?
Hmmm, jag vet inte. Jag funderade på om kinderna rörde sig skärskilt mycket.
Men...det kanske bara spekulation att man kanske skulle röra kinderna lite mer.
(Klipp 4)
Hur beskriver du det här?
Uuh, den här känns bättre än den förra. Det var, jag tror det var mycket att det
kändes som att andningen passade in bättre i animationen. För va...jag märkte,
tänkte inte på det första klippet men hon andas in väldigt ofta och just de delarna
kändes som de inte passade in på den första.
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Ser det naturligt ut då?
Aa, den här såg ganska naturlig ut tyckte jag.
Ok, varför såg den naturlig ut?
Mmm, jag vet inte, det kändes som att... det såg mer ut som att, liksom orden
kommer hennes munn eller vad man ska säga. Det var, det var som att det var
bättre syncat på något vis.
Ok, skulle man kunna göra det ännu mer naturligt på något vis?
Det var lite i början tycker jag, som vara samma floaty känsla som i.. första, men
det slutade vara så senare tycker jag.
(Klipp 1)
Ja, hur beskriver du den här?
Den var lite mer lik den första, att det var lite mer så här floaty känsla igen och
det var inte samma...det kändes som det inte var samma kraft i and...i de här
andningarna som den andra hade. Så det var lite mer tillbaka till den första, i
samma stuk.
Uh, ser det naturligt ut då?
Inte särskilt, det var bättre än första tror jag, men den var fortfarande lite såhär
för floaty.
Ja, varför ser det inte naturligt ut?
Uuuh, det är väl den här floaty känslan och sen så vare att andningarna inte
representerades så bra av animationerna kändes det som.
Något annat du tänkte på där eller är det bara dem?
Mmm, det var nog som första också, det kändes som ansiksdragen inte liks...eller
ansiktsuttrycken var lika...så jättestarka. Det kändes som det var starkare uttryck
i andra.
Hur skulle man kunna göra det mer naturligt då?
Uuhhmm. Oj, jag vet inte, jag tror att det är mycket just de här andningarna och
floatinessen som gör mycket när jag ser på det iallafall.
(Klipp 5)
Hur beskriver du den där då?
Den här var ganska bra, det var lite samma problem som med förra och första,
men det var, kändes bättre för att...uhhm...jag tror att det är mycket för att
ansiktet ser mer ut som jag tänker mig att rösten, eh personen som rösten är.
Liksom...är den, det ansiktet.
Eh, ser det naturligt ut?
Ja, det tycker jag, men det är som sagt lite såhär svaga...drag på vissa
animationer.
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Varför ser det naturligt ut då?
hmm, för att det känns som att, det, den här... personen som pratar, mer än de
andra.
Jaa...uhm, hur skulle man kunna göra det här ännu mer naturligt?
Uuh, det skulle nog vara att förstärka rörelserna lite och...kanske göra de
li...animationerna lite skarpare.
Något annat du har att tillägga?
Uuh, inget särskilt sådär.
(Klipp 3)
Hur beskriver du den här?
Uuhh, jag tycker den är ganska lik de tidigare. Uuuh, lite såhär floaty animationer
och så. Jag noterade inte så mycket nytt med den här egentligen.
Såg den naturlig ut då?
Ja...aa, ganska. Det är samma sak som med de tidigare, samma pointers liksom.
Ok samma på varför den inte ser naturlig ut och hur man skall göra den
mer naturlig och sådanna grejer?
Precis.
Något annat du vill tillägga om just den här?
Naej, det var inget som jag noterade. Jag tyckte den var ganska lik just de
tidigare, i ansiktsdrag också.

Person 6
(Klipp 5)
Hur skulle du beskriva den här?: Ehm.. I korrelation till ljudet eller bara
överhuvudtaget? Nej men jag tyckte att den var inte
lika.. Den var mycket mildare i uttrycket än ljudet som låg på den. Eh, och eh, det är
väl det. Den var bra, den hade uttryck men uttrycken samspelade kanske inte med
ljudet.
Ser det naturligt ut?:
Eh, det ser naturligt ut men det.. Animationen ser naturlig ut men inte för ljudet sett.
Varför?:
För att den.. I ljudet så trodde man att den skulle göra mycket mer.. Mycket mer
rörelser och munnen skulle röra sig mycket mer. Ehn.. Energiskt, eller vad skall man
säga. Och samma sak med ögonen, den här hade lite sådär släpiga rörelser så det var
nästan som om den skulle prata i lite mer mildare ton. Det var vissa ställen då det
spelade in men sen när den blev lite mer.. Såhär energi i rösten så återspeglades inte
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det. Det återspeglades ett lugn mer i ans.. I liksom, i animationen.
Hur gör vi det mer naturligt?:
Ehm.. Ja mer naturligt vet jag inte men eh.. För det ser, det ser relativt naturligt ut nu
men lite mer kanske.. Oh.. Asså.. Vad skall man säga.. Predictable movements, nej jag
vet inte, ehm.. Nej jag vet inte, lite mer eh.. Ja.. Det är svårt att säga. Försök få in, eh..
Rörelserna mer till ljudet liksom och jag, och det, ja, genom att.. Ja hur skall man
uttrycka det här, jag vet inte. Nej jag vet faktiskt inte.
(Klipp 3)
Hur beskriver vi den här då?: Ehm, den var mer, asså, mer verklighetstrogen än den
förra. Men det kändes som att den rörde mer på ögonbrynen den här gången. Och asså
ögonanimationerna verkade mycket mer verklighetstrogna däremot så kändes munnen
som att den var.. fortfarande pratade, eller, rörde sig alldeles för långsamt för.. Liksom
talet, så det.. Ögonen, om man fokuserade på ögonen så var det väldigt
verklighetstroget och kändes naturligt men munnen kändes inte lika naturlig.
Så.. Ser det naturligt ut då i sin helhet?:
Hmm.. Ja i sin helhet tycker jag det ser relativt naturligt ut.
Varför då?:
Eh, nej men det är just ögonen, att den rör på ögonbrynen när den säger vissa saker
som man skulle tänka sig att en, att den skulle göra även att den flackar med blicken
är väldigt verklighetstroget med hur den pratar liksom.
Hur ska vi göra den mer naturlig?:
Ehm, ja men det är väl munnen skulle ha lite mer rörelse i sig. Röra sig.. Göra mer
former, mer extrema former för att liksom verkligen.. Exu.. liksom, överdriva...
liksom hur den pratar.
(Klipp 1)
Beskriv den här för oss.:
Eh den såg rätt stel ut egentligen, jag vet inte om det var någon skillnad men det
känndes som att den rörde mindre på både ögonbrynen och munnen. Det känndes så
här även att huvudrörelserna var ganska så här.. Monotona och linjära, liksom.
Är det naturligt?:
Ehm, det ser mindre naturligt ut än de båda andra så jag tyckte att.. Jag föredrog de
båda över den här liksom.
Varför då?:
Nej men, lite för, lite för linjära rörelser. Den rör sig lite för så här, smooth för hur den
egentligen liksom.. Och, ja, och features som ögon och ögonbryn rör sig lite för lite
och för långsamt.
Var det någonting annat du vill tillägga?:
Ehm.. Nej, inte vad jag vet, men det var säkert någonting jag skulle lagt märke till
antar jag.
48

Nej, det var.. -rycker lite på axlarnaHur gör vi det mer naturligt?:
Ehm, ja men lite mer rörelser i allmänhet. På både munnen och ögonen och på
huvudet. Det känns som att den.. Den rörde sig väldigt så här linjärt fram och tillbaka,
långsamt.
(Klipp 2)
Hur beskriver du den här?:
Det, det känndes som att den nästan inte.. Den rörde inte så mycket på huvudet, det
stod väldigt still och sen så var det bara, ehm, själva ansiktet som rörde sig. Men även
där så var det ögonen rörde sig mer än vad munnen gjorde. Ehm så det, ehm ja. Det
såg inte så verklighetstroget ut.
Yes, då tar jag det som ett nej på om det är naturligt eller inte..?:
Mmh.
Någonting du vill lägga till där, varför ser den inte naturlig ut?:
Ja, för lite rörelse det ser ut som att den nästan stod still med huvudet och med tanke
på att munnen och ögonen rörde sig väldigt lite så gjorde det att man såg att huvudet
inte rörde sig speciellt mycket.
Hur gör vi det mer naturligt?:
Ehm, ja men mer rörelser på an.. På liksom features i ansiktet så att det inte märks att
huvudet inte rör sig så mycket, kanske.
(Klipp 4)
Hur beskriver du det här?:
Eh.. jag vet inte, ansiktet såg lite så här, jag vet inte.. Det såg ut som att det blev en
annan näsa så hela ansiktsfeaturen ser mer utrdragen ut och det gör så att den ser lite
mindre verklighetstrogen ut än.. Än vad den gjorde tidigare. Rörelserna vet jag inte,
de var väl ungefär samma som den förra.
Var det naturligt?:
Ehm.. Naej, jag vet inte. Det är lite för mycket som distraherar från att det skall se
verklighetstroget ut, jag vet inte.. Nej inte speciellt, mindre än de förra, än de andra i
alla fall som.. Som såg verklighetstrogna ut.
Varför inte då?:
Ehm, jag vet inte nu är det bara, det är väl lite i modellen och sen tyckte jag även att
precis som den förra så rörde den sig ganska.. Den rörde sig på ett onaturligt sätt med
huvudet och med munnen.
Hur skulle du göra den mer naturlig?:
Ehm.. Ja det blir väl å.. Lägga ja, samma sak, lägga till fler rörelser på munnen
framför allt, på den här.. Kanske på käken i allmänhet liksom.
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Något du vill tillägga?:
Alltså, ja som sagt, näsan såg annorlunda ut här än i de andra men de kan ju bara vara
jag som.. hehe, som inbillar mig saker.
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