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Sammanfattning 
 

Hur en text beskrivandes en karaktärs fysionomik och egenskaper kan ligga till grund 
vid karaktärsdesignen för en 3D-modellerad figur och hur denna remediering från 
text till 3D-grafik ser ut är vad som undersökts i detta arbete. Arbetet utgår från 
Bolter och Grusins begrepp remediering för att beskriva arbetsgången och teorier 
inom personperception för skapandet av karaktären. Utifrån Bram Stoker´s Dracula 
har koncept i textform tagits fram som legat till grund för skapandet av en parafras 
på texten i form av en 3D-modellerad karaktär. Det fysionomiskt beskrivande citatet 
och karaktären har sedan ställs mot varandra i en kvantitativ undersökning i form av 
en enkät där respondenterna fått jämföra och utvärdera hur denna remediering har 
fungerat. Undersökningen visade att egenskaper hos karaktären överfördes väl och 
att drag i karaktärsdesignen var något svårare att gestalta. Särskilt viktigt var 
posering och ljussättning för att förmedla egenskaper hos karaktären. Avslutningsvis 
diskuteras hur det vore intressant att göra en liknande undersökning på en karaktär 
som inte på samma vis är känd sedan tidigare av respondenterna som ikonen Dracula 
är. 

Nyckelord: Karaktärsdesign, remediering, Dracula, personperception  
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1 Introduktion 
Detta arbete har undersökt processen från koncept till färdig 3D-modell inom 
karaktärsdesign. Studien kretsar kring hur mycket av en karaktärs personlighet och drag man 
kan förmedla endast via karaktärsdesignen. Som grundkoncept för karaktären som skapats 
ligger den litterära beskrivningen av Dracula i Bram Stokers novell Dracula (1987/2001).  
Vad händer när man tar något från ett medium, i detta fall en litterär text, till ett annat, en 
visuell 3D-modell? Vad påverkas eller påverkas inte, vad faller eventuellt bort på vägen och 
vad tillkommer?  

Som grund för arbetet har begrepp som remediering och parafras legat, detta främst för att 
beskriva arbetsgången. En tidigare skapad scen med karaktärer har använts som den 
gällande grafiska stilen för arbetet. Karaktären skulle alltså kunna placeras in i samma scen 
och följa den redan existerande stilen. Begrepp och teorier som fysionomik, karikatyr och 
personperception inom socialpsykologin har använts som grund och utgångspunkt för 
karaktärsdesignen. 

Förutom de rent visuella aspekterna av en gestalts design studerades i en andra del av 
undersökningen på om posering, scenisk kontext och ljussättning påverkar hur karaktären 
och dess egenskaper uppfattas. Även för denna del har den ovan angivna texten använts som 
grund för hur karaktären ska framställas. 

En karaktär i 3D skapades utifrån ett fysionomiskt beskrivande citat som i så stor mån som 
möjligt skulle efterlikna beskrivningen och samtidigt följa den grafiska stilen. Karaktären 
poserades därefter utifrån den lista med egenskaper som plockades ur texten och placerades i 
en ljussatt scen. En kvantitativ undersökning i form av en webbenkät med 
bekvämlighetsurval användes för att utvärdera arbetet. I enkäten ställdes text och karaktär 
mot varandra där respondenterna genom ett antal slutna och öppna frågor fick jämföra och 
utvärdera hur väl remedieringen fungerat. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs de teorier och begrepp som legat till grund för arbetet.  Begreppen 
remediering, parafras, fysionomik och affordances beskrivs och förklaras. Från 
socialpsykologin har begreppet personperception valts för att skapa förståelse för hur vi som 
människor varseblir andra människor.  

2.1 Remediering 
 Bolter och Grusin (2000) använder begreppet remediering för att beskriva hur något 
överförs eller ”översätts” mellan olika medier. Eftersom alla medier är olika i sin natur och 
har olika förutsättningar så är en direkt översättning inte möjlig. Genom att ta något från till 
exempel ett äldre medium till ett nytt så förändras innehållet på så vis att vissa aspekter kan 
försvinna och vissa tillkomma, även om en del kan lämnas opåverkade. Enligt Bolter och 
Grusin (2000) kan inget medium existera isolerat, utan de lever i ständig relation till 
varandra. Där nya medier försöker visa sin plats genom att remediera tidigare existerande 
medier och äldre medier behåller sin plats genom att remediera de nyare medierna. Något 
som även behandlas i Jenkins (2006/2008) . Jenkins beskriver hur olika medier konstant 
omdefinierar varandra. Som i ett exempel med radion som berättande medium istället blev 
den stora kanalen för musik i och med TV:ns genombrott. . Nya medier slår inte ut de gamla 
medierna utan de befinner sig i ett flöde där de ständigt omdefinierar varandra, det som 
Jenkins kallar mediekonvergens. Mediekonvergens fungerar åt båda hållen, äldre media 
omdefinierar även de nyare medieformerna.   

I det här arbetet har denna remediering från en beskrivande text av en karaktär till en 
visualisering av karaktären i 3D att undersökts för att se vad svårigheterna består i . Vad som 
möjligen förlorats på vägen, vad som lämnats opåverkat och vad som tillkommit i den 
visuella tredimensionella presentationen. Undersökningen i detta arbete gäller endast den 
specifika karaktären som skapas i just denna remediering, men genom ett metodiskt 
tillvägagångssätt så bör ändå delar av studien kunna ses som allmängiltig och generaliserbar. 

2.2 Stil 
Gombrich (2002) har ur ett psykologiskt perspektiv undersökt hur stilar vuxit fram och 
ändrats genom konstens historia. Han beskriver också hur sambandet mellan representation 
och form har ändrats genom tiderna. Först kommer framsteg och sedan förenkling. Stil är en 
omöjlighet att komma ifrån menar Gombrich, genom begränsningar i det medium som man 
valt för sin avbildning samt sina egna kunskaper och föreställningar om motivet så sker alltid 
en tolkning av det. Den tid, då konstnären verkar och de föreställningar och traditioner som 
finns inom konsten för den tiden är också faktorer som påverkar och begränsar. 

2.2.1 Replika 
Det medium, den tid och det tankesätt som skaparen/konstnären valt och befinner sig i 
kommer att påverka dennes tolkning av motivet som ska avbildas (Gombrich, 2002). En 
direkt och exakt avbildning, en replika av naturen eller ett motiv, är inte möjlig utan 
konstnären kommer alltid sätta sin prägel på verket. Verket blir ett ”transkript” av motivet i 
fråga och inte en replika. Även om det i detta arbete inte finns ett motiv eller någon visuell 
förlaga som utgångspunkt utan istället en text så är Gombrichs slutsatser om 
skaparen/konstnären och epok, medium med mera som variabler för tolkningen fortfarande 
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användbara. Detta för fram till begreppet parafras som definieras som: ”omskrivning, 
vanligtvis om satser och meningar med samma betydelse”. En bearbetning av en bild eller 
målning är en parafras, Bibeln är exempel på en text som flitigt parafraseras 
(Nationalencyklopedins nätversion, 2012-02-02). I detta arbete har en parafras gjorts genom 
en tolkning av den text som ligger till grund för skapandet av karaktären. 

2.2.2 Fysionomik & karikatyrer 
Fysionomiken kan dateras ända tillbaka till antiken (Twine, 2002) men nådde sina största 
framgångar och popularitet under 1800-talet mycket tack vare Johann Caspar Lavater som 
mot slutet av 1700-talet gav ut sitt verk Physiognomische fragmente (Nilsson, 1996 & Twine, 
2002). Fysionomiken går kortfattat ut på att man genom att studera en människas utseende 
och fysiska attribut kan dra slutsatser kring personens inre egenskaper såsom intelligens, 
moral och mod. Lavater var bland annat inspirerad av Giambattista Della Portas De humana 
physiognomia där Della Porta drar paralleller mellan människor och djurs inre och yttre 
egenskaper (Nilsson, 1996 & Twine 2002). I sitt arbete studerar Lavater även teorier om 
skönhet, som enligt honom visar på godhet och moral. Lavater analyserar skönhet genom 
geometriska mätningar för att hitta en mall för vad som utgör ett vackert ansikte. (Twine, 
2002) 

Twine (2002) beskriver fysionomikens inflytande inom både konst och litteratur under 1800-
talet och detta bidrog också till fysionomikens popularitet . Twine menar att vi ser spår av 
fysionomiken även in på 1900-talet och dagens populärkultur, främst inom teckning och 
animation. Han lyfter fram exemplet ”ond är ful” och ”god är vacker”. Fysionomiken fick 
aldrig någon riktig status som vetenskap men har ändå genom sitt formspråk påverkat 
fenomen som idag ger sig i uttryck i utseendefixering, där det yttre är en viktig del av vår 
identitet och hur vi uppfattas av samhället.. (Twine, 2002 & Keating, Randall, & Kendrick, 
1999) 

En karikatyr identifierar särdrag och defekter hos motivet och överdriver och framhäver 
dessa för att skapa en teckenliknande referens till motivet. Detta i motsats till att sträva efter 
en analog likhet till motivet (Gombrich, 2002). En karikatyr syftar till att istället för att likna 
motivet skapa en igenkänning. Bilder saknar en tidsdimension och därmed de rörelser och 
känsla av tidens gång som finns i verkligheten. Ett foto taget på en person som vi känner väl 
kan ibland kännas främmande. . Eftersom ett foto bara är en stillbild av ett ögonblick i 
personens liv är det inte alltid det lyckas fånga alla de särdrag som vi anser personen har. I en 
karikatyr kan man i en bild fånga flera av de särdragen eftersom man inte är intresserad av 
exakt likhet utan av att hitta och framhäva särdragen som gör personen igenkännbar. 
(Gombrich, 2002). 

I  Tversky  och Baratz (1985) ställs en tvådelad hypotes upp. Dels att bilder av en person som 
bäst stämmer överens med hur vårt minne representerar personen leder till snabbast 
identifikation och minne av personen. Dels att karikatyrer som innehåller de varaktiga 
dragen hos en person och framhäver de distinkta dragen är närmare representationer av våra 
minnesbilder än fotografier som innehåller både varaktiga och flyktiga drag. Vilket borde 
betyda bättre igenkänning av personen och att man snabbare identifierar personen med 
karikatyrer. Resultaten av undersökningen visade dock på att både igenkänning av personen 
och identifiering av personerna var bättre på fotografierna. Fotografierna fick även högre 
poäng än karikatyrerna på hur karakteristiska för personen de ansågs vara. Undersökningen 
gick alltså tvärtemot de hypoteser som Tversky och Bratatz (1985) ställt upp i början. 
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Eftersom fotografierna ansågs vara bättre representationer av personerna än karikatyrerna 
menar författarna att den andra delen av hypotesen inte höll men att första delen höll, de 
bilder som bäst representerade personen var dock fotografier och inte karikatyrer. 

2.3 Affordances 
Vår visuella perception av objekt, består inte enbart av information om objektets visuella 
karaktär utan även om dess värde och mening.  Med ett objekts affordances menas vad 
objektet har för användningsområden; hur vi kan interagera med objektet. Vi kan till 
exempel sitta på en stol, öppna och stänga en dörr.  Affordance uppfattas till stor del genom 
ett föremåls textur, hur ljuset sprids över ytan och avslöjar dess ytstruktur och detaljer. 
(Gibson, i Goldstein, 1981)  

Mcgrenere och Ho (2000) gör ett försök till klargörande av begreppet affordance som de 
menar ofta används på ett luddigt sätt inom formgivning och design av föremål, men även av 
mjukvara inom HCI-området (Human-computer-Interaction). Det är viktigt att skilja på ett 
objekts affordances och de tecken (signifiers) hos ett objekt som pekar ut objektets 
affordance för oss.  Ett affordance existerar oavsett om aktören missar att upptäcka/förstå 
det eller inte, ett affordance kan finnas tillgängligt för en aktör men inte hos en annan, 
exempelvis en platta som är stark nog att hålla den lättare aktören men inte den tyngre. Men 
det finns där för den lättare aktören oavsett om aktören lyckas avgöra att plattan är stark nog 
att hålla henne.  

En interaktiv värld, såsom en spelmiljö där man ska interagera med olika föremål är ett 
exempel där föremåls design av tecken (signifiers) för att framhäva dess affordances kan vara 
till hjälp och därför kan vara bra att tänka på när man designar en sådan värld. Den lilla scen 
som skapats för detta arbete, är visserligen ingen interaktiv scen där tanken är att man ska 
kunna röra sig runt. Men det kan ändå anses vara relevant i sammanhanget att ha i åtanke 
hur föremåls material och textur påverkar hur vi uppfattar dem. 

 Gibson (1979/1986) menar att ekologi och visuell perception är grunden för affordances. Det 
handlar om  hur vi  uppfattar och tar in information om världen omkring oss och vi anpassar 
oss efter de möjligheter, affordances, som omgivningen erbjuder. Att objekt i världen man 
skapar har ett värde och en mening och att de också ser ut att vara byggda för de möjligheter 
och affordances som de besitter, kan vara en viktig del av att skapa en trovärdig miljö i 3D. 
Trots att Gibsons ursprungliga begrepp affordances handlar om ekologi och visuell 
perception kan det därmed ändå vara en bra utgångspunkt för skapandet av 3D-miljöer. Hur 
relevant det är kan också vara beroende på hur realistisk/stilistisk den grafiska stilen för 3D-
miljön är där man kan tänka sig att trovärdigheten har en större i relevans i en miljö som 
utger sig för att realistisk. 

2.4 Personperception 
Socialpsykologin, som är en gren inom beteendevetenskaperna, studerar det sociala 
samspelet i samhället och hur detta påverkar individerna. Personperception är ett begrepp 
inom socialpsykologin som används för att beskriva den process genom vilken vi varseblir 
andra människor. Hur vi skapar ett helhetsintryck av en person och vilka de bakomliggande 
processerna är. Vilka faktorer, både inre och yttre som påverkar vårt intryck av en annan 
människa, är sådant som studeras inom socialpsykologin. (Nationalencyklopedins nätversion 
2012-02-06 & Isbister, 2006) 
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2.4.1 Första intrycket 
När vi möter en människa första gången är utseendet det första vi har att gå på för att skapa 
oss en uppfattning om personen (Isbister, 2006 & Keating, m.fl., 1999). Vi drar snabbt 
slutsatser kring en person baserat på fysiska attribut kopplade till stereotyper vi har med oss. 
Dessa tankeprocesser sker omedvetet men avgör hur vi sedan ställer oss till personen och 
påverkar också hur vi fortsättningsvis uppfattar personen. Forskning visar exempelvis att vi 
har tendenser till att automatiskt vara mer positivt inställda till attraktiva personer, vi är 
snabbare och villigare att tillskriva en attraktiv person positiva egenskaper (Isbister, 2006) 

Förutom just attraktivitet, så finns det även teorier kring hur vi uppfattar en person beroende 
på dess ansiktsdrag (Isbister, 2006 & Keating, m.fl., 1999). En person med mognare, mer 
vuxna ansiktsdrag, såsom mindre och smalare ögon, smala läppar och en stark, fyrkantigare 
käklinje, ses som mer dominanta, respektingivande och självständiga. Ett mer omoget, 
barnliknande ansikte, vilket innebär större ögon, fylliga läppar och en mer rundad 
ansiktsform, ger oss intrycket av en mer undergiven och osjälvständig person som inte inger 
samma respekt. Dessa drag ger däremot ett varmare, ärligare och mer sympatiskt intryck. 

Keating m.fl., (1999) har i en undersökning digitalt manipulerat fotografier på tre kända 
amerikanska presidenter genom att förminska eller förstora ögonen och munnen och på så 
sätt ge dem antingen vuxnare eller mer barnliknande drag. Detta för att se om ändringar i 
ansiktsdragen ändrar vår uppfattning om personens egenskaper. Undersökningen visade på 
att genom att ändra dessa drag utan respondenternas vetskap så förändrades bland annat 
synen på personens makt, ärlighet och värme. 

2.4.2 Kroppspråk 
Förutom att göra en allra första bedömning av en person helt utifrån dess utseende så är det 
nästa vi gör enligt teorier inom socialpsykologin att försöka avgöra om personen är vänligt 
inställd och vilken social status personen kan tänkas ha. (Isbister, 2006) Detta för att avgöra 
hur stort hot personen potentiellt skulle kunna vara om hon/han skulle visa sig vara mer 
fientligt inställd mot oss. Dessa två psykologiska signaler avgör vi främst utifrån 
kroppsspråket. En persons hållning och ansiktsuttryck avslöjar för oss om personen är 
vänligt, fientligt eller likgiltigt inställd till oss. En fientlig inställning enligt Isbister (2006) 
visar sig i kroppsspråket genom en spänd ställning, och ett mer närgånget kroppsspråk där 
man till exempel lutar sig in mot den andra personen. Intensiv ögonkontakt och avsaknad av 
ett leende är andra signaler på fientlighet som visar sig i ansiktet. 

För att avgöra om personen är högre i den sociala hierarkin (eller i alla fall rankar sig själv 
högt) observerar man hur personen rör sig och dennes kroppshållning. På ena sidan har vi 
den dominanta typen, hon/han visar ett lugn, använder sig av stora gester, tar upp mer 
utrymme, och har ofta en ståtlig och stark kroppshållning. På den andra sidan har vi den 
undergivna typen, hon/han har ett mer nervöst uttryck, med händer och armar nära 
kroppen, huvudet nedböjt och ler oftare. (Isbister, 2006) 
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2.5 Dracula 

 

Figur 1 – Exempel på olika tolkningar av Dracula. Översta raden från vänster: Count Chocula, maskot för 
chokladflingor av General Mills. The Tomb of Dracula, serietidning (1972-79), Marvel Comics. Bela Lugosi som 

Dracula i Dracula (1931). Nedre raden: Count Duckula, Tv-serie (1988), Cosgrove Hall. Gary Oldman som 
Dracula i Bram Stoker’s Dracula (1992). Nosferatu (1922).la i Bram Stoker’s Dracula (1992). Nosferatu (1922). 

Stoker (1897/2001) skrev sin gotiska novell om Dracula i slutet av 1800-talet. Historier om 
vampyrer är äldre än så men Stokers Dracula blev grunden för den moderna vampyren så 
som han ser ut i dagens populärkultur (Wikipedia, 2012-02-04). Som synes i bilden ovan, 
figur 1, så har Dracula vuxit till att bli en ikon och en karaktär vi är vana vid att se i otaliga 
tolkningar och tappningar, där det parafraseras friskt på hans ursprungliga utseende och 
personlighet (Nationalencyklopedins nätversion, 2012-05-07,). 

Hawes (2009) skriver i en artikel om hur myter och berättelser genom tiderna skrivs om och 
återberättas men i nya kontexter och tolkningar för att passa i den tidens sociala och 
kulturella miljö. Signifikansen i berättelsen kan ändras till oändliga variabler men kärnan 
som gör att vi känner igen berättelsen finns fortfarande kvar. Dracula skulle kunna vara ett 
exempel på detta, där berättelsen och omgivningarna ändras, men Dracula som karaktär har 
en kärna av vissa särdrag som bibehålls och som gör att vi känner igen honom även i 
kontexter vi tidigare inte sett honom i.  

Bram Stokers (1897/2001) novell om Dracula består av bland annat dagboksanteckningar, 
dokument och brev från personer som på ett eller annat sätt möter eller umgås med Dracula 
och vi får därigenom en bild av Dracula som person men får aldrig möta honom ”direkt” i 
boken. Till det här arbetet har de första fyra kapitlen stått som grund. Det är den inledande 
delen av boken där vi genom Jonathan Harkers dagboksanteckningar får följa hans resa till 
Transsylvanien för ett besök i Draculas slott. Harker anländer som Draculas gäst men med 
tiden blir det allt klarare för honom att han egentligen är fången på slottet och att Dracula 
inte är den artige och vänlige man som han ger ett första intryck av att vara.  
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2.6 Konceptgrafik 
Concept art används inom film, spel och serietidningar i förproduktionsstadiet för att 
förmedla exempelvis atmosfär/stämning, färgskala, grafisk stil samt visuella idéer om miljö 
och karaktärer innan dessa går vidare till det slutgiltiga produktionsstadiet. Konceptbilder 
kan se ut på många olika sätt beroende på deras syfte, de kan vara allt från snabba idéskisser 
till väldetaljerade målningar (Wikipedia, 2012-01-31). Concept art refereras till i denna text 
som konceptbilder eller konceptgrafik då den direkta översättningen till svenska, 
konceptkonst, syftar på en konstinriktning. 

2.7 Grafisk stil 

 

Figur 2 - Bild på scenen och karaktärerna från det tidigare projektet. 

De karaktärer och deras grafiska stil som i detta arbete använts som ramverk skapades till en 
tidigare kurs och karaktärerna till den kursen utgick från den franska animerade filmen 
Trion från Belleville (2003/2004). Karaktärerna, en kvinnlig turist och en liten pojke, är 
stiliserade med framhävda och överdrivna drag och proportioner åt det karikerande hållet. 
Fokus i karaktärsdesignen har legat på att skapa intressanta och distinkta siluetter. De 
överdrivna dragen och proportionerna finns till viss del redan hos Stokers Dracula 
(1897/2001), vilket gör att siluetten inte behöver drivas alltför långt för att passa in med de 
redan existerande karaktärerna. Den stiliserade och aningen överdrivna stilen kan å andra 
sidan ses som ganska lättsam, något som möjligen kan skapa lite av en krock ihop med 
Draculas hotfulla och skrämmande karaktär. Det är möjligt att detta blir svårt att förmedla 
med en sådan karaktärsdesign. I dagens populärkultur figurerar Dracula i alla möjliga sorters 
sammanhang, lättsamma som skrämmande, som bov och som god, vilket skulle kunna 
betyda att det ändå inte blir något problem att få betraktare att ”köpa” Dracula i en lite 
överdriven och stiliserad tappning. I och med stilen kan det dock hända att Draculas hotfulla 
atmosfär och ondska inte känns särskilt skrämmande för åskådaren själv, däremot borde 
man genom bland annat posering, kontext och ljussättning kunna förmedla att Dracula i 
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världen där han existerar är hotfull, mäktig och skrämmande för de andra karaktärer som 
existerar i denna värld. 
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3 Problemformulering  
Att Dracula blivit en ikon med kultstatus och finns i otaliga filmer och serier, i tecknad form 
såväl som i spelfilm och dockform borde göra honom till en lämplig karaktär att göra en 
parafras på. Då betraktaren kanske är mer öppen för att se honom i olika sammanhang, både 
komiska och mer skrämmande sådana (se figur 1.), men också i olika tappningar 
utseendemässigt, både i spelfilm och animerad, ung och gammal. 

 När man vid skapandet av en karaktär utgår från en förlaga från ett annat medium, såsom 
film, litteratur eller illustrationer innebär det att en tolkning och bearbetning av innehållet 
kommer ske. Ett överförande genom en sådan remediering utan att någon aspekt påverkas är 
inte möjligt (Bolter & Grusin, 2000). 3D-modellen blir en parafras på det ursprungliga 
konceptet istället för en replika (Gombrich, 2002). Det är hur denna parafraseringsprocess 
ser ut och vilka svårigheter som uppstår som detta arbete syftar till att undersöka. Vad faller 
bort, vad påverkas, vad lämnas opåverkat och vad tillkommer vid parafraseringen är de 
frågor som studien i denna del söker svar på. 

Genom att utgå ifrån karaktärsbeskrivande delar ur Stokers (1897/2001) novell Dracula, som 
grund för karaktärsdesignen och sedan i en undersökning ställa remedieringen mot 
originalet så går det att få l svar kring hur parafraseringen fungerat. Den grafiska stil som 
karaktären kommer att skapas i är stiliserad, nära karikatyrhållet där proportioner och drag 
är överdrivna och framhävande. Att skapa en parafras på Dracula i en sådan stil som kan 
uppfattas som lättsam och humoristisk kan innebära att den skrämmande och kusliga 
aspekten hos Dracula försvinner. Men beroende på hur man senare poserar karaktären och 
presenterar honom med hjälp av scen, ljussättning och perspektivvinkel undersöks om det 
ändå går att skapa en mer kuslig än lättsam stämning kring karaktären. Frågeställningen för 
denna undersökningsdel lyder; går det att förmedla att karaktären Dracula ska uppfattas som 
farlig för andra karaktärer, trots att de alla ingår i en miljö som kan uppfattas som lättsam 
eller karikerande? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka frågeställningen har en 3D-modell av Dracula skapats efter utvalda 
beskrivande delar av novellen Dracula (Stoker, 1897/2001). I de fyra första kapitlen 
beskriver Harker ingående sina intryck av Dracula. För den rent visuella delen av arbetet 
med karaktärsdesignen och skapandet av Dracula så har ett stycke där Harker, med grund i 
fysionomiken, ger en detaljerad beskrivning av Draculas fysiska attribut och övergripande 
utseende använts (Stoker, 1897/2001, s. 32-33); 

”I had now an opportunity of observing him, and found him of a very marked 
physiognomy. His face was a strong— a very strong— aquiline, with high bridge 
of the thin nose and peculiarly arched nostrils; with lofty domed forehead, and 
hair growing scantily round the temples but profusely elsewhere. His eyebrows 
were very massive, almost meeting over the nose, and with bushy hair that 
seemed to curl in its own profusion. The mouth, so far as I could see it under 
the heavy moustache, was fixed and rather cruel-looking, with peculiarly sharp 
white teeth; these protruded over the lips, whose remarkable ruddiness showed 
astonishing vitality in a man of his years. For the rest, his ears were pale, and at 
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the tops extremely pointed; the chin was broad and strong, and the cheeks firm 
though thin. The general effect was one of extraordinary pallor.” 

Genom dessa dagboksanteckningar så beskrivs också Draculas egenskaper som personlighet 
och beteenden. Dessa egenskaper har kartlagts i de första fyra kapitlen och sammanställts i 
en tabell, se nedan. Dessa användes sedan som grund för den andra delen av undersökningen 
där posering, scen och ljussättning undersökts.  

- Lång  
- Stark 
- Artig  
- Elegant  
- Ståtlig 
- Skarpsinnig  
- Arrogant 
- Mästrande 
- Sträng/hård 
- Diabolisk/djävulsk 

 

Tabell 1 - Lista över Draculas egenskaper beskrivna i kapitel 1-4 i Stoker (1897/2001) 

Utifrån det beskrivande citatet från novellen har konceptbilder tagits fram i början av arbetet 
för att snabbt kunna testa olika idéer och få en ungefärlig helhetsbild av karaktärsdesignen 
och hur väl de olika dragen framträder. Konceptbilderna har sedan stått till grund för det 
fortsatta arbetet med att modellera karaktären i 3D. För den andra delen av undersökningen 
har karaktären därefter poseras och placeras in i en enkel scen som skapats och slutligen 
ljussatts. Den andra delen av arbetet utgår från den lista med egenskaper (Tabell 1, ovan) 
som plockats ur kapitlen som ska förmedlas via pose, scen och ljussättning. 

3.1.1 Textanalys 
Det första steget i arbetet var att försöka fastställa ett koncept av Dracula, vilka drag och 
egenskaper han ska ha, som sedan skulle försöka efterföljas och förmedlas i karaktären som 
skapats. Detta för att sedan ha ett underlag att göra undersökningen på. Hur överförs de drag 
och egenskaper som beskrivs från koncept till modell genom en parafrasering? 

Genom att läsa de första fyra kapitlen av Stoker (1897/2001) och kartlägga dels en rent 
fysionomiskt beskrivande del och sedan göra en sammanställning av egenskaper som 
används i kapitlen för att beskriva hans personlighet och uppförande har koncept för den 
rent visuella karaktärsdesignen fastställts. En sammanställning av de egenskaper som ska 
förmedlas genom posering, scen och ljussättning togs fram. Processen med att identifiera 
dessa ”text-koncept” gjordes genom en innehållsanalys av texten. Eftersom analysen i detta 
fall inte tagit hänsyn till varken avsändare eller social kontext blir det en objektiverande 
analys där det genom en närläsning av texten letats efter och tagits ut beskrivande ord för att 
på så vis undersöka just hur Dracula beskrivs i texten genom att se vilka ord som används 
(Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003). 

Östbye., m.fl. (2003) beskriver hur en textanalys bör läggas upp på ett sådant sätt att man 
ställer texten frågor. Frågor om hur eller vad. I detta fall var frågan som ställts texten: ”Hur 
uppfattar och beskriver Jonathan Harker Dracula i sina dagboksanteckningar i de inledande 
fyra kapitlen?” 
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3.1.2 Undersökningsmetod 
För att undersöka frågeställningen så skapades en internetbaserad frågeenkät där 
respondenter fick gå in och svara på frågorna och skicka in när de är klara. Ett webbformulär 
gör att respondenterna blir anonyma och kan sitta i lugn och ro hemma för sig själva och 
tänka igenom frågorna, anonymiteten kan bidra till att man är mer ärlig i sina svar och inte 
svarar av ”snällhet”. (Östbye, H. m.fl., 2003) Något som varit viktigt då urvalet av 
respondenter varit ett bekvämlighetsurval med snöbollseffekt, där jag tillfrågat personer både 
inom och utanför dataspelsutvecklings-programmet som jag känner svara och skicka vidare 
enkäten. Spridningen av enkäten har skett genom Facebook då det är ett lätt sätt att nå ut till 
många bekanta och inte endast nära vänner och familj.  

Enkäten bestod mestadels av slutna frågor men även någon öppen fråga. I Östbye m.fl., 
(2003) skriver författarna om slutna och öppna frågors för- och nackdelar. Slutna frågor är 
bra när man kan se de möjliga utfallen en fråga kan ha, eller tror sig på ett ungefär kunna 
förutse dem, så som en ja/nej-fråga. En sluten fråga kan ta längre tid att formulera då just 
formuleringen av frågan avgör om man faktiskt får svar på det man vill eller om frågan kan 
missförstås. Men svaren går snabbare att sammanställa. Om en frågeställning lämpar sig bäst 
för öppna eller slutna frågor beror också på precisionsnivån, då en öppen fråga kan vara mer 
allmän och övergripande än en sluten fråga . Till den här undersökningen så har slutna frågor 
lämpat sig på många av delarna då frågorna varit preciserade kring olika egenskaper hos 
karaktären eller dess design. Men enkäten innehöll också ett antal öppna frågor för att få en 
lite mer nyanserad bild. Att blanda in några öppna frågor i en enkät med i övrigt slutna frågor 
bryter också upp så att enkäten inte känns alltför monoton  

Första delen av enkäten kretsade kring karaktärsdesignen och det fysionomiskt beskrivande 
citatet från novellen. Respondenterna ombads att läsa citatet från Dracula (1897/2001) och 
därefter visas karaktären mot en neutral bakgrund utan något signifikant ljus och i 
modelleringspose. I samband med bilden ställdes ett antal frågor kring hur väl de anser att 
karaktären stämmer med citatet. När karaktären gentemot citatet undersökts studerade en 
andra del av enkäten hur posering, scen och ljussättning kan förstärka förmedlingen av 
Draculas egenskaper där listan med adjektiv användes som grund för poseringen och 
ljussättningen. 

 



 

 13 

4 Relaterad/tidigare forskning 
Här presenteras kortfattat de böcker och artiklar från vilka begrepp och teorier tagits som 
tillsammans utgör den teoretiska grunden för detta arbete.  

4.1 Socialpsykologi 
Katherine Isbister är docent i kommunikation och människa-datorinteraktion (förkortat 
MDI, human-computer interaction, HCI) och har i boken Better Game Characters by 
Design: A Psychological Approach (2006) beskrivit hur man kan använda sig av teorier 
inom socialpsykologin för att skapa mer emotionellt tilltalande karaktärer för spel. Boken tar 
upp de rent estetiska delarna, med första intrycket och hur det formas beroende på utseende 
och kroppsspråk för att sedan gå vidare med interaktionen med karaktären och hur vi 
människor beter oss i grupp. Boken är en handbok i hur man skapar en övertygande karaktär 
från grunden, där utseende, kroppsspråk, personlighet och rörelsemönster tillsammans 
skapar en enhetlig karaktär. För detta arbete är det främst de första två kapitlen i boken, med 
första intrycket och kroppsspråk, som varit intressanta. Dessa två begrepp beskrivs i 
bakgrundskapitlet, under 2.4 Socialpsykologi. 

4.2 Konsthistoria 
Konsthistorikern E.H. Gombrich (2002) söker i sin bok Art and Illusion efter svar på varför 
det finns stilar inom konst genom att gå igenom konsthistorien och se på hur stilar och 
bildrepresentationen utvecklats genom tiderna ur ett psykologiskt perspektiv. Han 
undersöker och ifrågasätter huruvida en direkt avbildning av naturen är möjlig och tar upp 
medium, vårt eget tankesätt och våra föreställningar som variabler för hur vi kommer tolka 
och avbilda det vi ser. I boken tas upp hur en stil utvecklas, från ett tekniskt framsteg till hur 
tekniken sedan förenklas, hur de stora mästarna, exempelvis Rembrandt, använde sig av 
abstraktion genom att förenkla detaljer för att skapa mindre ”rörighet” och motsägelser i 
bilden. I detta arbete har det, som beskrivs i bakgrunden, under ”2.2 Stil”, Gombrichs idéer 
om omöjligheten i att skapa en replika av motivet och hur en tolkning av motivet alltid måste 
ske samt att denna tolkning ser olika ut via en mängd variabler som konstnär, medium och 
tankesätt vilka alla varit aktuella för detta arbete. 

4.3 Medieforskning 
Medieforskarna Bolter och Grusin har i sin bok Remediation. Understanding New Media 
(2000) undersökt hur de nya medierna, som exempelvis Internet och datorgrafik utvecklas 
och påverkar de äldre medierna. De beskriver och förklarar begrepp som remediering, 
hypermediacy och immediacy och ger exempel genom att gå igenom ett antal områden inom 
de nya medierna, som digital konst, fotorealistisk datorgrafik och hemsidor. Författarna 
menar att ett medium inte existerar isolerat utan är i en ständig relation till andra medier och 
att de remedierar varandra. Boken tar även upp och diskuterar mediernas strävan efter 
transparent immediacy som kan förklaras som ett försök att osynliggöra mediumet i 
interaktionen med det, att exempelvis göra ett gränssnitt så intuitivt att det osynliggör sig för 
användaren. Samtidigt finns en tendens åt det motsatta, Hypermediacy, där användaren 
istället interagerar med gränssnittet. En webbsida med bilder, text och ljud är ett exempel på 
hypermedia där användaren hela tiden är medveten om gränssnittet och använder sig av det. 
För detta arbete har begreppet remediering använts för att förklara processen att översätta 
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något från ett medium till ett annat. Som att utgå från en skönlitterär text och överföra 
element från texten till tredimensionell datorgrafik och hur denna process alltid på ett eller 
annat sätt påverkar innehållet. 

4.4 Den gotiska novellen 
För den andra delen av undersökningen där en scen skapats och ljussatts har det varit en 
fördel att satt sig in i den gotiska novellen som genre och dess miljöer. Lisa Hopkins, 
professor på Sheffield Hallam University, har i sin bok Screening the Gothic (2005) studerat 
hur det gotiska använts i filmer, dels hur filmatiseringar av gotiska noveller sett ut men även 
hur filmatiseringar av noveller eller romaner, som från början inte är gotiska har fått gotiska 
inslag. För att återvända till Bolter och Grusin (2000) så kan man säga att det är 
remedieringen av det gotiska till filmatiseringar av olika slag som Hopkins (2005) studerar i 
sin bok.  

Den gotiska novellen är en genre främst i England runt 1750-1820, en typisk gotisk novell 
utspelar sig ofta i ett gammalt nedgånget slott eller herrgård som är hemsökt och hotas av 
någon övernaturlig kraft. Ofta förekommande karaktärer är mystisk, äldre man, en sårbar 
kvinna och någon som slits mellan gott och ont (Hopkins, 2005). Vidare menar Hopkins att 
det som främst karakteriserar gotiken som genre, och som gör att en film anses som gotisk är 
dess ”dubbelhet”. Dels i det att gotiken ofta har en extrem polaritet mellan det goda och det 
onda, det oskyldiga och makten, mellan ungdom och åldring. Denna extrema polaritet är väl 
använd även inom filmen, resonerar Hopkins, men dubbelheten i det gotiska ligger även i att 
dessa två så tydliga extremer inte alltid är så självklara som vi först tror utan istället kan visa 
sig vara obehagligt lika varandra. Hopkins menar därmed att introduktionen av denna 
polarisering som den gotiska novellen innebar och dess utsuddning av dessa före detta säkra 
extremer är det som karakteriserar något som gotiskt. 

Hopkins (2005) fortsätter efter detta att titta på dels hur filmatiseringar av gotiska noveller 
faktiskt har gjort dem mindre gotiska och hur en del filmatiseringar av noveller har lagt till 
gotiska inslag där det från början inte finns några. För detta arbete där frågeställningen 
kretsar kring om det är möjligt att förmedla en kuslig och hotfull känsla i en grafisk stil som 
uppfattas som lättsam, är speciellt sista kapitlet, som tittar på hur gotiska inslag används i 
familjefilm som varit intressant. Hopkins tar bland annat upp filmatiseringen av Harry 
Potter och de vises sten där visserligen boken i sig redan har gotiska inslag, men där dessa 
blir allt tydligare i filmen.  

4.5 Tidigare examensarbeten 
I sitt arbete Visualisering av karaktärer har Filip Gyllström (2007) utgått ifrån 
fysionomiken och olika områden inom psykologin för att undersöka dels, om man endast 
genom karaktärens yttre kan visualisera dess egenskaper. I detta arbete är egenskaperna 
begränsade till ond och god, och om man läser av dessa egenskaper bättre om man sätter 
karaktären i en kontext. Utifrån teorin ”what is good is beautiful” har han tagit fram en lista 
av egenskaper för ond och god karaktärsdesign som han sedan genom att göra ett 30-tal olika 
karaktärer i gråskala testar mot en panel som får gradera karaktärerna på en skala från 0-10, 
där noll är god och tio är ond. Förutom de rent onda och goda karaktärerna fanns även 
ambivalenta och neutrala, där de ambivalenta lånade från extremdragen både inom de goda 
och onda dragen. 
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Gyllström (2007) kommer fram till att ögon och ansiktsform hade betydelse för hur man 
uppfattade karaktärerna och att avvikande kroppsform tydligt gjorde att karaktären tolkades 
som ondare. De bilder i färg som skapades för den andra undersökningsdelen där karaktären 
sattes i en kontext genom färg, ljus och bakgrund fick tydliga utslag mot ond och god vilket 
Gyllström anser visar på att färgval och kontext har stor betydelse för hur man tolkar en 
karaktär. 

Ett annat närliggande examensarbete är Amanda Krauses Bergaporten – En undersökning 
av John Bauers stilmässiga uttryck som koncept för datorspelsmiljö (2011) där hon syftar 
till att undersöka hur John Bauers miljöer överförs till en 3D-modellerad spelmiljö med en 
låg grafisk budget och vad detta har för påverkan på överföringen. Precis som detta arbete så 
använder sig Krause av begrepp som remediering och parafras för att beskriva arbetet med 
att översätta något från ett medium till ett annat. 
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5 Genomförande 
Här beskrivs arbetsprocessen med att skapa karaktären och scenen. De olika delarna, 
koncept, modellering, texturering, posering och slutligen ljussättning tas upp i tur och 
ordning för att ge förståelse och inblick i processen fram till slutresultatet och därmed ge en 
förklaring till hur de olika valen och processerna på vägen gått till.  

5.1 Research 
Citatet som står till grund för själva karaktären är ingående beskrivande av allting ovanför 
axlarna, som ansiktsdrag och huvudform. Här har därför citatet haft en stor inverkan på de 
konceptskisser som gjorts i den inledande fasen. De drag som Stoker (1897/2001) gett 
Dracula kan man också se faktiskt stämmer bra överens med de teorier inom t.ex. 
socialpsykologin som tidigare tagits upp. Dracula, med sitt smala ansikte, skarpa käklinje, 
smala ögon & läppar och krypande hårfäste är exempel på typiska drag i ett vuxet ansikte, 
som Isbister (2006) menar kan uppfattas som respektingivande och mer dominant. I citatet 
beskrivs även Draculas ögonbryn som stora, yviga och buskiga och som nästan hopvuxna, 
något som passar bra in på Lundqvist, Esteves och Öhmans (1999, i Lundqvist, 2003) 
undersökning kring hur ögonbrynen spelar en stor roll i hur man uppfattar känslor i ett 
ansikte. I ett par undersökningar har de undersökt vilka ansiktsdrag som spelar in i hur vi 
läser av ansikten och uppfattar ett ansikte som hotfullt eller vänligt. De fann att ögonbryn 
spelar en avgörande roll för att uppfatta ett ansikte som hotfullt eller vänligt. V-formade, eller 
rynkade ögonbryn uppfattas som hotfulla, och det motsatta, ^-formade, uppfattas som 
vänliga. Avläsningen av ett ansikte görs på ett hierarkiskt sätt där ordningen går ögonbryn, 
mun och sedan ögon. Ögonbrynen avgör om ett ansikte uppfattas som hotfullt eller vänligt. 
Ett par stora yviga ögonbryn som Draculas i en V-formation borde då kunna ge ett effektfullt 
intryck av ett hotfullt ansikte. 

Eftersom citatet inte beskriver något under axelhöjd utan fokuserar på Draculas ansiktsdrag 
så har istället orden på egenskapslistan varit till hjälp för att hitta passande proportioner. 
Dracula ska bland annat vara lång, stark och ståtlig. Återigen så passar många av Draculas 
egenskaper in på Isbisters (2006) beskrivning av kroppshållning, kroppsspråk och 
proportioner på vad vi uppfattar som en dominant person som anser sig högre upp i den 
sociala hierarkin. 

Ljussättningen i scenen utgår ifrån en klassisk hollywood-ljussättning, kallad low-key, som 
använts mycket i skräckfilmer och film noir. En low-keyljussättning innebär att 
karaktären/objektet till allra största del belyses av en riktad stark ljuskälla, och andra 
ljuskällor, om de finns, dämpas för att skapa en ljussättning med höga kontraster mellan 
högdagrar och skuggor och med en övervägande mörk och skuggfylld bild. Detta att jämföras 
med High-key ljussättning, där alla ljuskällor i scenen ligger på ungefär samma ljusstyrka 
vilket ger ett mjukt ljus som sprider sig över hela scenen med mindre konstraster mellan 
högdager och skugga. High-key ger ett mer harmoniskt ljus och används ofta inom komedier 
och draman (Bordwell & Thompson 2008). 

Joakim Stigssons examensarbete (2011) om hur man kan skapa stämning med ljussättning i 
en 3D-miljö undersöker hur High-key- kontra Low-key-ljussättning påverkar stämningen i 
en 3D-scen och skapar en scen som han sedan ljussätter med high-key-ljussättning för att 
skapa en harmonisk känsla och med low-key för mer dramatik. Informanterna upplever 
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miljöer på det stora hela på det sätt som det var tänkt och Stigsson menar därför att denna, 
välanvända ljussättningsteknik inom film, även kan vara applicerbar och användbar inom 
spel- och 3d-miljöer. 

5.2 Progression och designval 

5.2.1 Konceptskissande 

 

Figur 3 - Konceptbilder på Dracula. Längst ner till vänster; spread sheet. 

 

Konceptstadiet är till för att testa idéer och att leta sig fram till en grundläggande design och 
siluett. Under den här delen gjordes snabba skisser i försök att få ner en första övergripande 
skiss av karaktären. Flera siluettskisser och lite mer detaljerade bilder ledde fram till ett så 
kallat spread sheet, som är ett antal bilder på karaktären ur olika vinklar som sedan används 
som referens under modelleringen. I detta fall en bild framifrån och en bild från sidan. 
Eftersom konceptskissandet och sedan även spread sheeten endast var till för egen del har 
skisserna på karaktären inte blivit särskilt precisa. Skisserna och spread sheeten har mest 
varit till för att blockera ut de större formerna och siluetten och inte haft som mål att vara 
slutgiltiga och helt korrekta. När karaktären senare börjar ta form i 3D är det lätt att i det 
tidiga skedet se vad som fungerar och inte fungerar och testa sig fram med att forma om och 
dra ut, minska och så vidare på olika delar av karaktären.  

Hade dessa konceptbilder och referensbilder för modelleringen varit tänkta att lämnas över 
till en annan person som skulle utföra själva modelleringen hade förstås proportioner och 
detaljer behövt vara mer genomtänkta och testade i detta stadium så att det funnits en klar 
referens för modelleraren att modellera efter. 

De egenskaper som beskrivs i citatet har försökts arbetas in i karaktärsdesignen i så stor mån 
som möjligt. Några av dem som känts extra passande har det tagits fasta på och dessa 
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framhävdes lite extra. Han har en lång och gänglig siluett och markerade axlar med hjälp av 
hans mantel. Hans huvuds örnliknande profil har framhävts med en stor, krökt näsa och en 
låg panna och hans spetsiga öron har överdrivits ordentligt. Det viktigaste i 
karaktärsdesignen har varit att försöka få in alla de drag som beskrivs i citatet samt att ge 
honom en intressant siluett och ett utseende som inte väger över alltför mycket åt varken 
snäll eller elak. Det är möjligt att vissa av dragen skulle kunna framhävts mer än vad som 
gjordes i och med den avvägning som skett. Ett exempel på detta var Draculas enligt citatet 
massiva och nästan hopvuxna ögonbryn som på den 3D-modellerade karaktären förmodligen 
skulle kunna komma att anses för mesiga av respondenterna. 

5.2.2 Modellering och Skulptering 
Arbetsprocessen som använts för att skapa karaktären går ut på att man använder sig av ett 
skulpteringsprogram där man digitalt skulpterar fram en högupplöst modell med detaljer, 
såsom rynkor på kläderna och knappar. Utifrån denna gör man sedan en lågupplöst variant 
som man sedan med hjälp av texturer projicerar detaljerna från den skulpterade högupplösta 
modellen på. 

 

Figur 4 - Övre raden: Jämförelse av basmesh med siluetterna av de tidigare karaktärerna. Undre raden: Den 
slutgiltiga basmeshen. 

 

Först skapas en så kallad basmesh i ett modelleringsprogram, till basmeshen har 
referensbilderna på fram och sida av karaktären som skapades under konceptstadiet 
importerats in och använts som referens vid modellerandet. Basmeshen är en snabb 
utblockning av formerna där man försöker fånga de grundläggande formerna och siluetten 
för att ha något att skulptera vidare på senare. I detta steg har en hel del ändringar gjorts på 
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Draculas proportioner från konceptskisserna (se figur 4). Dessa kändes inte helt rätt när de 
ställdes mot karaktärerna med vilka Dracula ska stämma överens med vad gäller grafisk stil. 
Genom att ställa Dracula mot turisten och den lille pojken och jämföra siluetterna så kan det 
vara lättare att avgöra huruvida de fungerar ihop eller inte. I detta fall så förminskades 
Draculas huvud och han behövde bli längre då det var tanken att det skulle vara ett av hans 
huvudattribut. Han drogs ut lite i överkroppen men mestadels så fick han längre ben, vilket 
resulterade i en lång, slank siluett som är tänkt ska vara passande ihop med hans egenskaper 
såsom som ståtlig och elegant. 

Dracula beskrivs som lång och ståtlig, men också oerhört stark. Läser man egenskapslistan 
rakt av kan man tycka att han inte riktigt förmedlar detta i sin slanka kroppsform. Han 
beskrivs även som en äldre lång man, hans styrka är något som snarare kommer från hans 
övernaturliga sida än något som sitter i hans fysiska muskler. Att göra honom lång och 
muskulös skulle göra honom stor som ett hus och skulle också göra det svårare att förmedla 
många av hans andra egenskaper som elegant och listig. 

 

Figur 5 - Dracula och scenen i färdiga versioner. 
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Till scenen valdes en typisk omgivning för skräck- och monstergenren, nämligen en 
kyrkogård. Eftersom Dracula även sover i en kista i sin krypta så kändes kyrkogården som en 
passande plats för honom att befinna sig på. Det kan tyckas lite väl klichéartat och inte så 
originellt, men passar med den grafiska stilen i övrigt som ju till mycket går ut på att finna 
typiska egenskaper/drag hos karaktärerna och överdriva dessa lite extra. Scenen har därför 
följt samma mall och har fått fladdermöss, krokiga staket, sneda gravstenar och snirkliga, 
klättrande växter. 

Textureringen har till stor del utgått från hur de två tidigare karaktärerna är texturerade, de 
har ganska enkla färgtexturer för att inte stjäla uppmärksamhet ifrån deras skulpterade 
detaljer. Dracula har därför en ganska enkel och ren textur. I övrigt håller han sig väl inom 
det färgschema man ofta ser Dracula i, mörka kläder med en mantel med siden-fodring. 

5.2.3 Posering & Ljussättning 
Att täcka in alla de egenskaper som finns på den sammanställda listan i en enda statisk pose 
är svårt om inte omöjligt. Dock är egenskaperna på listan inte tänkta att vara en exakt lista 
som ska prickas av, de ska ge en helhetsbild av Dracula som karaktär och en utgångspunkt 
för gestaltningen av honom. Därför utgick poseringen från att försöka täcka in så mycket som 
möjligt av egenskaperna och den övergripande personligheten. Genom poseringen 
framträder Dracula förhoppningsvis som en smart och elegant gentleman med något hotfullt 
som lurar under ytan. I poseringen var det därför viktigt att försöka ge intryck av både 
vänlighet och aggressivitet och att ingen av dem får ett alltför stort övertag. 

Isbisters (2006) exempel på kroppshållning och kroppsspråk hos en person som visar på 
dominans och självsäkerhet har legat till grund för Draculas kroppspose. En person med 
självförtroende, som är dominant och högt i den sociala hierarkin sträcker på sig, tar mer 
utrymme och tar mer ögonkontakt (Isbister, 2006) Genom en överdrivet rakryggad och 
korrekt hållning var också tanken att hans arroganta och eleganta/graciösa sida ska få sitt 
uttryck i karaktären. Armarnas och händernas rörelser och posering är även de tänkta att visa 
på hans eleganta sida. 

Ekman (1978)  beskriver hur vi läser av uttryck och rörelser i människors ansikten, som ger 
oss en bild av ålder, kön, personlighet och temperament.  Bland de visuella tecknen i ansiktet, 
menar Ekman, visar sig känslor främst genom rörelser i ansiktet, som att le och rynka på 
ögonbrynen, hudton, pupillstorlek och huvudets position. Lundqvist m.fl. (1999, i Lundqvist, 
2003) undersökningar om i hur vi avläser ett ansikte som hotfullt eller vänligt, menar att de 
viktigaste dragen är ögonbryn, mun och ögon i fallande ordning. I en annan undersökning av 
Öhman, Lundqvist och Esteves (2001) så visar sig hotfulla ansikten kunna plockas ut i en 
grupp av neutrala eller vänliga ansikten snabbare än vänliga ansikten uppfattas bland 
neutrala och hotfulla. Detta visade sig vara speciellt tydligt vid större antal ansikten där tiden 
för att upptäcka de hotfulla ansiktena inte påverkades nämnvärt men blev markant längre för 
vänliga ansikten ju större mängden ansikten var. 

Draculas ansiktsuttryck har formats så att han inte ska se endast hotfull och arg ut. Hans 
ögonbryn är rynkade men inte till det extrema, detta för att ögonbrynen inte ska ta övertaget 
och att det enda man kan läsa ur hans ansikte är aggressivitet. Han har fått ett leende på 
läpparna. Tanken med det är att ge en känsla av list hos honom. Huvudet är aningen vridet 
och vinklat neråt, för att ge en mer intensiv blick och förstärka hans längd genom att han 
tittar aningen ner på en annan karaktär.  
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Figur 6 - Till vänster början på en pose som inte behölls då den blev alltför pampig och statylik. Högra bilden är 
Dracula i sin slutgiltiga pose. 

 
Att hitta en pose som passade och som på ett så bra sätt som möjligt framhäver Draculas 
egenskaper var svårt och ett par idéer testades och förkastades innan den slutgiltiga 
versionen valdes (se figur 6). Även den nuvarande posen är kan hända inte optimal, möjligen 
kan Dracula istället för att ses som listig och hotfull uppfattas som lite för passiv. Eventuellt 
kunde de hotfulla dragen tagits lite längre. 

Genom kroppshållningen kan förhoppningsvis en del av hans ståtliga och stränga drag 
förmedlas, via kroppsspråk, med till exempel armar och händer kan en del av hans elegans 
och artighet komma fram. Slutligen kan karaktärens ansiktsuttryck visa på hans ondskefulla 
och hotfulla sida och möjligen även den skarpsinniga. 
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Figur 7 - Bild till andra undersökningsdelen. Dracula poserad i scenen med ljussättning. 

Ljussättningen utgick från principerna inom low-key-ljussättning. Den bestod av två 
ljuskällor, dels ett mjukare och mer dämpat månljus som kommer in från sidan genom 
stenvalvet, detta för att ljusa upp och mjuka upp scenen en aning så att man kan urskilja 
formerna på föremålen i scenen och för att kasta skuggor. Den andra ljuskällan är en starkare 
spotlight som är direkt riktad mot Dracula, denna ljuskälla har begränsats så att den inte 
spiller ljus på de andra föremålen i scenen utan endast på Dracula. Resultatet är en 
övervägande mörk och skuggig bild med en tydligt ljussatt Dracula med kontrastrika 
högdagrar och skuggor (se figur 7).    
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6 Analys 

6.1 Utformning av frågeformulär 
För att undersöka de frågor som problemformuleringen innehåller kring hur remedieringen 
av en karaktär från beskrivande text till 3D-modell fungerat och påverkat innehållet så 
skapades ett frågeformulär att distribueras som en webbenkät. Formuläret bestod av de tre 
bilder på karaktären som gås igenom i kapitel 5. Till varje bild följde ett antal frågor, dessa 
var mestadels slutna men med en avslutande öppen fråga till varje bild för att ge 
respondenterna möjlighet att beskriva närmare hur de resonerat kring frågorna. Tanken med 
detta var att på så sätt kunna få mer detaljerade svar. Totalt bestod formuläret av tretton 
frågor.  

Efter att ha svarat på de inledande kontrollfrågorna kring kön, ålder och vana av skräck- och 
monstergenren så fick respondenterna läsa igenom det beskrivande citatet av Dracula innan 
de klickade sig vidare till de första frågorna där citatet och en bild på Dracula ställdes upp 
bredvid varandra med tillhörande frågor. Att respondenterna fått läsa igenom citatet en gång 
innan de fick se bilden på den 3D-modellerade karaktären var viktigt för att de skulle få tid 
på sig att skapa sin egen bild av karaktären som beskrivs i citatet. Hade den 3D-modellerade 
karaktären presenterats ihop med texten på en gång hade respondenterna läst citatet med 
bilden i åtanke och därmed förmodligen format sin bild av citatet utifrån den 3D-
modellerade karaktären. 

6.2 Respondenterna och bortfall 

 

Tabell 2 - Kön och ålder på respondenterna 

Totalt trettiotvå svar kom in på enkäten, i analysen och utvärderingen av svaren har 
dock endast trettioen av respondenterna använts. En av respondenterna har fallit 
bort då dennes kommentarer på de öppna frågorna var av sådan karaktär att dess 
svar får antas inte vara fullt på allvar och det var därför svårt att avgöra huruvida 
svaren på de slutna frågorna var genomtänkta eller inte. Denna respondents svar 
valdes därför att tas bort helt från undersökningen. 
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Tabell 3 - Respondenternas vana av genretypiska element 

Av de trettioen respondenterna är 65 % män (tjugo personer) och 35 % kvinnor (elva 
personer).  90 % av respondenterna (28 personer) var mellan femton och trettio år. 10 % (3 
personer) var trettioen- femtio år gamla. När det gäller vana av genren och genretypiska 
element så anger tjugosju av de trettioen respondenterna att de tar del av medieinnehåll med 
element från skräck- eller monstergenren flera gånger om året, upp till flera gånger i 
månaden (se tabell 2). 42 %, har angett att de tar del av sådana medieupplevelser flera gånger 
i månaden. De allra flesta av respondenterna verkar därmed vara ”hemma” inom genren och 
har alltså viss erfarenhet av den. 
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6.3 Analys av frågor till bild 1 

 

Figur 8 - Bild 1, Dracula framifrån och i profil. 

 

Tabell 4 - fråga 1 

På fråga 1: ”Hur väl anser du att den 3D-modellerade karaktären överensstämmer med 
citatet?” är svaren ganska spridda. På skalan är alternativ 4 det svar som har största andel 
med 42 % (tretton respondenter). Sju respondenter, 23 %, har kryssat i mycket väl. 
Tillsammans har 65 % av respondenterna svarat alternativ 4 eller -5 på hur väl karaktären 
stämmer in. Fyra respondenter har kryssat i alternativ 2 och de resterande sju 
respondenterna har angett alternativ 3 som svar vilket innebär att ingen har lagt sig på den 
lägsta delen av skalan, ”inte alls”. Överlag kan man se att de flesta lagt sig i mitten eller över. 
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Tabell 5 - Fråga 2 

När respondenterna själva fått ange egenskaper de tycker passar in på Dracula fråga 2: kan 
man se att 84 % av respondenterna kryssat i ”Blek”, vilket också är ett av hans kännemärken 
ur citatet där han beskrivs som med en ”extraordinärt blekhet”. Något som att döma av 
respondenternas svar har förmedlats väl även i den 3D-modellerade karaktären. Vidare är 
svaren ganska utspridda. Tre av egenskaperna har endast angetts en eller två gånger. Dessa 
är ”ungdomlig”, ”vital” och ”realistisk”.  Att ”ungdomlig” och ”realistisk” inte valts kan ha att 
göra med att särskilt ”karikatyr” (61 %) men även ”ålderdomlig” (58 %) varit populära 
alternativ vilka kanske av respondenterna då ansetts stå i rak motsats till ungdomlig och 
realistisk. ”Vital” var en av de egenskaper som valdes utifrån att det nämns i citatet, där hans 
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rödlätta läppar ger honom en viss vitalitet trots hans i övrigt åldrande drag. Här är det 
möjligt att många ser vital som en direkt synonym till ungdomlig istället för med en betydelse 
i stil med ”livskraftig” eller liknande. 

Flera av de egenskaper som är tagna direkt från citatet har också valts ut av flera av 
respondenterna, ”örnliknande” har valts av nära hälften av respondenterna och 
”ålderdomlig” av något fler, 58 %. ”Besynnerlig” har valts av elva respondenter, vilket är strax 
över en tredjedel av dem (35 %).  

Vidare kan ses att både ”komisk” och ”karikatyr” valts av över hälften av respondenterna, 
komisk sexton gånger (52 %) och karikatyr nitton gånger (61 %). Dessa resultat skulle kunna 
säga en del om hur den grafiska stilen fungerat och påverkat karaktärsdesignen. Vilket 
kommer diskuteras mer längre fram i arbetet. 

 

Tabell 6 - Fråga 3 

Efter denna flervalsfråga fick respondenterna gradera två egenskaper eller sinnestämningar 
hos karaktären, ”vänlig-hotfull” och ”undergiven-dominant”. På ”vänlig-hotfull” kan man se 
att svaren är utspridda över mittalternativen, något som var ganska väntat då den grafiska 
stilen som nämnts tidigare skulle kunna påverka hur det hotfulla hos karaktären 
förmedlades. Alternativ 3, vilket var lika med neutralt, har fått flest svar med 39 % av 
respondenterna. Därefter är det dock inte alternativ 2, som ligger närmare ”vänlig” utan 
alternativ 4 som har flest respondenter med 32 %. I den förra frågan såg vi att både 
”karikatyr” och ”komisk” varit populära egenskaper att beskriva karaktärens utseende med, 
varför man skulle kunna tänkt sig att alternativ 1 – 2 på skalan skulle kunna varit ett 
vanligare svar än det blivit. ”Kuslig” kan vi se har blivit ikryssad av 42 % av respondenterna 
på frågan innan dock, vilket är nästan lika stor andel som sedan placerat honom på en fyra på 
skalan. Huruvida det är karaktärens utseende eller den kunskap man har med sig om 
vampyrer och Dracula som spelar in i att man upplevde honom som kuslig och hotfull trots 
den karikerande stilen är svårt att säga. 
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Intressant att se är att en majoritet har lagt sitt svar på den övervägande ”dominanta” sidan 
av skalan, 71 % av respondenterna har fyllt i alternativ 4 eller - 5 på skalan. På de två bilderna 
av Draculas ansikte i en neutral pose har många ändå upplevt karaktären som ”dominant”. 
En förklaring kan förstås vara som precis nämnts att vi redan har idéer och bilder med oss 
om hur en vampyr är och hur Dracula är som karaktär. En annan del som kanske kan spela in 
är, som Isbister (2006) beskriver det, hur vi uppfattar någon som ”dominant/undergiven” 
genom utseendet. Draculas mogna ansiktsdrag skulle kunna indikera dominans. Vidare 
skulle då också kunna vara fallet att orsaken till att hans hotfulla karaktär inte framkommer 
så väl på dessa bilder kan förklaras genom att, huruvida någon är vänligt eller hotfullt 
inställd, faktiskt är något vi avgör genom dennes pose och kroppsspråk (Isbister, 2006). Mer 
om detta kommer att diskuteras under analysen av den andra delen av enkäten där 
karaktären är poserad och ljussatt. 

6.3.1 Utvärdering av fråga 4 – öppen fråga 
För att kunna få en mer nyanserad och detaljerad bild av hur dragen i karaktärsdesignen 
överförts avslutades frågorna kring bild ett med en öppen fråga som löd: ”Beskriv med egna 
ord hur du anser citatet har fungerat som koncept för den modellerade karaktären. 
Exempelvis: Vilka delar/drag tycker du förmedlas bra alternativt förmedlas sämre i den 3D-
modellerade karaktären? Finns det något som saknas i den 3D-modellerade karaktären 
gentemot citatet anser du?”. Precis som de slutna frågorna kring bild 1 var spridda i sina svar 
så var svaren även på den öppna frågan detta. Frågan var obligatorisk vilket innebär att 
textfältet behövdes fyllas i för att komma vidare i enkäten, 5 respondenter har valt att inte 
svara på frågan genom att fylla i fältet med ”vet ej” eller liknande. 

Många respondenter tycker att karaktären stämmer bra överens med citatet men de allra 
flesta påpekar att de hade förväntat sig större och mer hopsittande ögonbryn. Detta är det 
drag som allra flest respondenter påpekat inte stämmer med den bild de får i huvudet från 
citatet. Något som också var väntat och som förutsågs i kapitel 5. Några av respondenterna 
nämner ”örnliknande” som ett drag som de inte riktigt tycker förmedlats men en av dem 
nämner också att han/hon inte riktigt kan se hur det skulle kunna förmedlas heller på ett bra 
sätt.  

Stilen tas också upp av många av dem som satt ett lägre svar på fråga 1. Kring hur de tycker 
att karaktären i helhet stämmer överens med citatet. Där citatet gett dem en helt annan bild 
än den komiska lättsamma stil som den 3D-modellerade karaktären återges i. Någon 
föreställde sig mänskliga proportioner och en annan en ”ohygglig best”. Här blir det tydligt 
hur många olika vägar man kan gå och det blir svårt att göra en representation som passar 
alla. Något som för tillbaka tankarna till Gombrich (2002) och kring hur en replika av något 
inte är möjligt samt hur ett och samma motiv kommer se annorlunda ut för varje konstnär 
som avbildar det. 

I övrigt visar svaren, som väntat varierade uppfattningar om vilka delar/drag som förmedlas 
bra eller sämre. En del tycker att Draculafiguren har för mycket hårväxt vid tinningarna, eller 
att hans hår kunde varit lockigare och spretigare som i citatet och någon nämner att pannan 
och munnen stämmer bra. 
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6.4 Utvärdering av frågor till bild 2 

Svaren på frågorna till den andra bilden kring den grafiska stilen är ganska spridda på 
samtliga av frågorna. Dels kan man i efterhand se att frågorna möjligen skulle kunnat 
formuleras om eller göras om helt för att kunna få ut svar som är lättare att utvärdera. Men 
det kan också vara så att detta är en del där åsikterna naturligt skiljer sig mycket från person 
till person och att svaren inte nödvändigtvis hade ändrats för att enkäten gjorts på ett annat 
sätt 

 

Tabell 7 – Fråga 5 

På frågan om respondenterna finner det trovärdigt att de tre karaktärerna uppradade skulle 
kunna befinna sig i samma scen har 71 % av respondenterna svarat ”Ja”. Intressant är dock 
att så många som 29 %, nio personer svarat ”Nej”. 

Figur 9 - Bild 2, Dracula tillsammans med de två tidigare karaktärerna. 
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Tabell 8 - Fråga 6 

Även på fråga 6, som handlar om hur väl den grafiska stilen stämmer överens mellan 
Dracula och de tidigare karaktärerna är svaren ganska spridda. På hur väl Dracula stämmer 
överens i helhet har 55 % svarat Mycket väl (alternativ 5) och 10 % har svarat med alternativ 
4, vilket tillsammans innebär att 65 % av respondenterna tycker att den grafiska stilen 
överförts väl till Dracula-karaktären. Dock har 19 % av respondenterna valt alternativ 2 vilket 
är ett lågt resultat. Alla dessa respondenter har också kryssat i ”Nej” på fråga 5. Att de inte 
anser att Dracula passar ihop med de andra karaktärerna skulle kunna vara en förklaring till 
att de då svarade ”Nej” på fråga 5. Tyvärr har endast två av dessa respondenter valt att skriva 
något på den öppna frågan kring andra bilden, vilket gör det svårt att dra några egentliga 
slutsatser kring den tredjedel av respondenterna som svarat ”Nej” på fråga 5. 

Även på de mer ingående ”siluett” och ”färgskala” (under fråga 6) är svaren relativt spridda 
eftersom alla graderingar på skalan valts av flera respondenter. Att svaren är så spridda kan 
bero på att respondenterna har tolkat frågan på olika vis. Draculas kroppsproportioner kan 
möjligen anses skilja sig från de två andra karaktärerna då de båda är kurviga till skillnad 
från Draculas smala och spetsiga proportioner. Respondenter kanske därför valt ett lägre 
värde på skalan utan att för den skull tycka att siluetterna i sin helhet inte fungerar 
tillsammans. Samma kan sägas om ”färgskala” där Draculas blekhet framträder tydligt och 
hans mörkare kläder står i kontrast till de andra två karaktärernas mer färgglada utstyrslar. 
Återigen kan det vara en tolkning huruvida färgskalan stämmer, att man kryssar i ett lågt 
värde på skalan behöver inte nödvändigtvis vara negativt utan möjligen bara ett tecken på att 
hans blekhet framgår med önskvärd tydlighet. Man kan i efterhand se att fråga 5 och 6 är 
svåra att utvärdera och att formuleringen av frågorna hade kunnat formuleras bättre eller 
annorlunda. 
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Tabell 9 - Fråga 7 

Den sista av de slutna frågorna kring bild 2 lyder ”Hur tycker du att kusligheten i Draculas 
karaktär framgår i jämförelse med de två andra karaktärerna?”. Trots att alla tre karaktärer 
syns rakt framifrån, inte är poserade samt att ljussättningen är jämn och neutral har 
alternativ 5 och -4 på skalan erhållit 23 % vardera. Detta kan visa på att det finns delar i 
karaktärens yttre som vissa av respondenterna tolkar som attribut för mer kusliga/hotfulla 
karaktärer. 

6.4.1 Utvärdering av fråga 8 – öppen fråga 
På den öppna följdfrågan till fråga 7, som var frivillig, så har tjugo av respondenterna valt att 
svara. Ett antal av respondenterna nämner just att den neutrala ljussättningen och att han 
inte är poserad gör det svårt att få någon känsla för kusligheten/hotfullheten hos karaktären 
och några av dem säger också att posering och ljussättning skulle kunna förstärka 
uppfattningen av Draculas kuslighet. Men nästan hälften av svaren nämner också att just 
färgskalan hos Dracula, med blekare hudton och mörkare kläder, ger en antydan om att 
karaktären är tänkt att uppfattas som mer kuslig/hotfull.  

Ett par respondenter nämner också hans siluett och kroppsproportioner; ”Skarpa kanter i 
hans utstyrsel, han är konkav i kropp i förhållande till de konvexa, rundare turisterna.” en 
annan respondent skriver; ”Det som utmärker sig är Draculas spetsiga delar. (Axlar på 
cape:en, tänder, öronsnibbar.) Jag tror att jag upplever dessa som tecken på mer hotfullhet.” 
och en tredje; ”Den grafiska stilen hjälper till genom att ge han extremt smal kropp, vilket 
medför en känsla för ett skrämmande rörelsemönster.” 

För att sammanfatta den öppna frågan på bild 2 så kan man säga att många av 
respondenterna ansåg att hans färgschema, som blev tydligare när han ställdes mot de två 
andra mer färgglada karaktärerna, gjorde att han kunde uppfattas som kuslig men att det 
utan några emotionsattribut (posering) blir svårt att utläsa alltför mycket ur karaktären. 
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6.5 Utvärdering av frågor till bild 3 

 

Figur 10 - Bild 3, Dracula poserad i en ljussatt scen. 

Del 2 av enkäten bestod av en bild på karaktären där han var poserad, placerad i en scen och 
ljussatt. Till bilden följde fem slutna frågor och en avslutande öppen fråga. Svaren från 
respondenterna på denna del är överlag mer sammanhängande än under den förra. 
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Tabell 10 - Fråga 9 

En övervägande majoritet anser att den sammansatta bilden på karaktären fungerar bra i 
dess delar och i helhet. 55 % respektive 32 % har svarat alternativ 5 eller -4 vilket får ses som 
ett gott betyg. En respondent har valt att svara alternativ 2 och beskriver också i den öppna 
frågan att avsaknad av de fysiska ljuskällorna gör att bilden inte stämmer helt; ”Det som jag 
saknar är ljuskällorna - vad är det som lyser upp Dracula? Hade det funnits en måne i 
bakgrunden och kanske en lykta eller något som kastar det skarpa ljuset framifrån så hade 
bilden blivit mycket mer övertygande som helhet.” Tre respondenter har även har placerat sig 
i mitten.  

 

Tabell 11 - Fråga 11 

När respondenterna nu åter ställs inför samma skalor om ”vänlig-hotfull” och ”undergiven-
dominant” som under första bilden blir svaren helt klart mer likartade och både ”hotfull” och 
”dominant” får klart högre utslag. Vad gäller ”hotfull” har 97 % av respondenterna placerat 
Dracula på den hotfulla sidan av skalan. En av respondenterna har placerat Dracula på en 3:a 
vilket innebär ”neutral”. Ingen av respondenterna har alltså valt att placera Dracula på den 
vänliga sidan av skalan, förutom en respondent så upplever samtliga denna version av 
Dracula som hotfull. 
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Än mer tydligt blir det på den ”undergivna-dominanta” skalan där samtliga respondenter 
placerar Dracula på den dominanta sidan av skalan, 65 % procent av respondenterna har valt 
att ge honom det högsta steget på skalan, en femma. Både ”hotfull” och ”dominant” får man 
säga har fått entydiga svar och det är en klar höjning sedan de tidigare svaren. Vilket visar på 
att ljussättning och scen har en stor betydelse för hur karaktären uppfattas. Detta nämnde 
också några av respondenterna i de öppna frågorna. 

 

Tabell 12 - Fråga 12 

På Fråga 12 fick respondenterna kryssa i egenskaper de tycker passar ihop med hur de 
uppfattar karaktären i den sista bilden. Egenskaper som finns som alternativ utgår ifrån 
sammanställningen som togs fram för poseringen av karaktären och fylldes på med fler ord, 
mestadels sådana som inte ”stämmer” med de ord som egenskapslistan bestod av. Här kan 
man se att alla de egenskaper som var med på egenskapslistan har blivit valda, ”artig” är den 
egenskap som var på listan som blivit vald av minst antal respondenter.  Man kan också se 
tydligt att de ord som lades till för att frågan inte skulle kännas ledande och som alltså inte 
var sådana egenskaper som försökts gestaltas i karaktären inte varit särskilt frekventa 



 

 35 

alternativ bland respondenterna. ”Trevlig, snäll, korkad, vänlig” och ”försiktig” har inte valts 
av någon respondent. ”Rolig” och ”klumpig” har fått ett svar vardera och” ängslig” två 
stycken. ”Kuslig” har angivits av 84 % av respondenterna och är den egenskap som angivits 
flest gånger följt av ”sträng” med 77 %. Intressant att se är att ”diabolisk/djävulsk” fått 58 %. 
Trots att ”karikatyr” och ”komisk” var populära ikryssningar kring karaktärsdesignen tidigare 
i enkäten så har runt hälften av respondenterna nu valt ett så pass starkt ord för att beskriva 
Dracula när han är poserad och ljussatt, trots att svagare ord såsom ”elak” och ”kuslig” fanns 
med som alternativ. 

 

Tabell 13 - Fråga 10 

Svaren på fråga 10 är på det stora hela entydiga och stärker det som tidigare nämnts med 
hur posering och ljussättning verkar ha förstärkt bilden av Dracula hos många av 
respondenterna. ”Ljussättning” kan man se är det som de allra flesta respondenter ansett 
spelat stor roll i deras uppfattning av karaktären där 90 % svarat att det ”spelar stor roll” och 
de resterande 10 procenten svarat ”spelar viss roll”. ”Scen” är den del som fått mest spridda 
svar och minst antal ”spelar stor roll” som svar. 

6.5.1 Utvärdering av fråga 13 – öppen fråga 
Den avslutande öppna frågan för bild 3 löd ”Beskriv med egna ord hur du tror att posering, 
scen och ljussättning påverkar hur du uppfattar karaktärens personlighet.” Frågan var 
obligatorisk precis som Fråga 4 och de allra flesta av respondenterna har svarat med ett par 
meningar men några stycken, 5 respondenter, har valt att svara genom ”vet ej”.  

Det som tas upp av de allra flesta av respondenterna är ljussättningen. De allra flesta kopplar 
den direkt till skräckfilms-temat och på så vis också till en kuslig och hotfull atmosfär. Många 
av dem nämner just att skuggorna som skapas på Dracula, exempelvis av hans fingrar och i 
hans ansiktsdrag förstärker hans hotfulla karaktär. Ett par tar upp att ljuskällorna saknas 
vilket de anser förstör illusionen en aning. En respondent tycker istället att just den starka 
ljuskällan mot Dracula förstör illusionen istället då han/hon får känslan av att någon står och 
lyser på karaktären med en ficklampa. 

Förutom ljussättningen är poseringen det som respondenterna har kommenterat mest om 
och som de allra flesta uppfattar som ”hotfullt” i ansiktsuttrycket och ”dominant” och 
”elegant” i hållningen. Flera av respondenterna nämner just Draculas rakryggade hållning 
och pose och nämner ord såsom ”dominant, hotfull, stolt, arrogant och nobel”. Hans armar 
och händer nämns också där hans högra hand känns inbjudande men att ansiktet med de 
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sänkta ögonbrynen visar att allt inte står rätt till anser en respondent.  En annan respondent 
tänker sig att handen bakom ryggen skvallrar om att han döljer något. Hans ansiktsuttryck 
med de sänkta ögonbrynen har många sett som ”hotfullt” och någon har nämnt att detta 
tillsammans med hans leende på läpparna gör att han känns ”skarpsinnig/listig”. Poseringen 
har utgått ifrån teorier kring personperception inom socialpsykologin, där den rakryggade 
hållningen var tänkt att visa på just ”dominans, självsäkerhet och elegans”, de sänkta 
ögonbrynen ”aggressivitet/hotfullhet” och den leende munnen ge honom ett listigt uttryck. 
Av det man kan utläsa av respondenternas svar verkar poseringen ha fungerat väl, ingen hade 
något negativt att säga om poseringen och alla de som nämnde poseringen i sina svar ringar 
också in något av det som poseringen försökt förmedla. Vilket också förstärks av svaren på 
fråga 12, som gicks igenom i förra kapitlet där respondenterna nästan uteslutande kryssat i 
orden från egenskapslistan. 

Scenen har varit det som respondenterna ansett spelat minst roll i hur karaktären uppfattas 
vilket också speglas i svaren på den öppna frågan där många av respondenterna ansåg att 
poseringen och ljussättningen räcker.  Med ljussättningen och poseringen hade Dracula 
kunnat befinna sig lite var som helst och ändå uppfattas som hotfull och kuslig. Några 
respondenter menar att om Dracula placerats i en miljö där han inte passar in, såsom ”en 
strand med ljusa färger”, hade han inte blivit lika skrämmande. Här är det möjligt att alla 
respondenter inte har så lätt för att skilja på ljussättning och scen då ”en strand med ljusa 
färger” lär ha en ljusare mer dagsliknande ljussättning. Förmodligen hade även dessa 
respondenter uppfattat scenen och karaktären som hotfullare och kusligare om det var en 
strand med samma ljussättning som på kyrkogården i bilden. Detta jämfört med om de fått 
se en bild på karaktären i kyrkogårdsscenen fast med en solig dagsljussättning med starka 
färger. Några av respondenterna menar att scenen förstärker genom att ge känslan av att 
Dracula är på ”hemmaplan” och därmed har övertaget.  

Som nämnts tidigare under utvärderingen av de slutna frågorna så ansåg en av 
respondenterna att avsaknaden av faktiska representationer av ljuskällorna i scenen gjorde 
att bilden som helhet tappade en del. Respondenten som associerade den riktade ljuskällan 
mot Dracula som en ficklampa och därför tyckte illusionen förstördes fortsätter med; ”Tror 
det kan bli mer effektfullt ifall månen eller en fackla lyser upp.” Respondenten skulle kunna 
vara inne på samma spår som respondenten innan. Om en visuell representation av 
ljuskällan riktad mot karaktären hade funnits med i scenen i form av en lykta så hade 
respondenten förmodligen inte fått associationen till en ficklampa. En annan respondent 
nämner att scenens detaljrikedom skiljer sig från karaktärens, speciellt på fladdermössen 
som endast blir till svarta siluetter, vilket respondenten menar ger bilden en lite mer 
”halloween-komisk” känsla snarare än kuslig. Av respondenternas svar kan man se att scenen 
verkar spelat minst roll för hur karaktären uppfattas, men spelat en roll i hur respondenterna 
uppfattat bilden som helhet där det helt klart finns förbättringar i scenen att göra såsom av 
avsaknaden av presentationer av ljuskällorna. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 
I arbetets problemformulering formulerades ett antal frågor kring remediering och hur 
innehållet kan påverkas av en sådan. Ett citat som beskriver fysionomin hos Dracula 
användes tillsammans med en lista på egenskaper som han beskrivs med i de inledande 
kapitlen i novellen. Citatet och listan med egenskaper har stått som grund för den parafras i 
3D som skapats under projektdelen i detta arbete. Dessa har sedan ställts mot varandra i en 
enkät med ett antal slutna och öppna frågor kring citatet och den 3D-modellerade karaktären 
för att på så vis försöka få svar på frågorna i kapitel ”3. Problemformuleringen”. 

Första delen av frågeställningen sökte svar på frågor kring hur överföringen påverkar 
innehållet, vilka delar som lämnas opåverkade, vad som överförs bra/mindre bra och vad 
som eventuellt faller bort vid remedieringen. Till denna del ställdes citatet mot en bild på den 
3D-modellerade karaktären från axlarna och uppåt i två vinklar, framifrån och från sidan, 
samt en bild på karaktären i helkropp tillsammans med de två tidigare karaktärerna utifrån 
vilka Draculas grafiska stil är tagen. Slutligen poserades karaktären och sattes in i en ljussatt 
scen för att undersöka den sista frågan i frågeställningen, om huruvida posering, scen och 
ljussättning kan ge en hotfull karaktär åt Dracula trots den lättsamma grafiska stilen. 

De första frågorna i enkäten sökte svar på hur de olika delarna och dragen ur 
karaktärsdesignen överförts från citat till karaktär. Svaren på dessa var till viss del spridda 
men visade ändå att överföringen på det stora hela fungerade bra. Dock angav de flesta 
respondenter något drag de tyckte avvek mer eller mindre från deras bild av karaktären från 
citatet. Ett återkommande sådant var ögonbrynen som tas upp av de flesta av respondenterna 
som svarat på den öppna frågan. Ögonbrynen var inte tillräckligt massiva och hopvuxna på 
den 3D-modellerade karaktären, vilket också tagits upp i genomförandekapitlet som en av de 
saker i den gestaltade karaktären som skiljer sig från citatet. En del av respondenterna hade 
svårt för den lättsamma grafiska stilen som skiljde sig från den bild de fick utifrån citatet, 
vilket hade en mörkare ton. Att den 3D-modellerade karaktären överlag ändå ansågs stämma 
överens med citatet får ses som ett acceptabelt resultat. Detta trots att respondenterna fick 
läsa texten först och därmed skapa sig sin helt egna bild av karaktären i texten innan de såg 
den gestaltade figuren och att den grafiska stilen skiljde sig från tonen i texten. Att svaren 
blev så pass spridda var kanske svårt att komma ifrån då alla visualiseringar av en 
beskrivande text får en egen unik version. Precis som Gombrich (2002) menar att konstnären 
alltid påverkar motiven och stilen, samma landskap avbildat av flera konstnärer kommer 
alltid skilja sig åt på någon punkt på grund av konstnärens tankesätt, tidsepok med mera så 
är det inte möjligt att skapa en avbild av en text som i detta fall i form av en 3D-modellerad 
karaktär vilken faller inom allas mentala bild från citatet.  

Några frågor ställdes även kring den grafiska stilen och hur den kan tänkas påverka Draculas 
hotfulla karaktär. På dessa frågor var svaren relativt spridda och det var svårt att riktigt 
utvärdera och dra några slutsatser kring dem. I efterhand kan man se att några av frågorna 
möjligen hade kunnat formuleras om för att kanske ge ett mer utvärderingsbart material. 
Men vad man kunde utläsa av svaren var att när Dracula ställdes mot de andra karaktärerna 
så framhävdes en del av hans hotfulla drag, som blekhet och siluett. Flera av respondenterna 
nämnde även redan här att utan posering och ljussättning var det svårt att utläsa särskilt 
mycket ur karaktärerna. Men färgskalan på karaktärerna och siluett skulle kunna vara små 
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indikatorer kring karaktärers hotfullhet/kuslighet eller vänlighet. Detta är samtidigt en 
lärdom man kan dra, att det vid konceptskapande kan vara av signifikant betydelse att posera 
och ljussätta figurer för att gör dem ”tydliga” för mottagaren. 

På den sista bilden med tillhörande frågor, som handlade om hur posering, scen och 
ljussättning kan förstärka en karaktärs hotfulla och dominanta uttryck samt förmedla 
egenskaper hos karaktären så var svaren mer entydiga. Karaktären upplevdes som klart mer 
hotfull och dominant och det som främst spelade in var ljussättningen följt av poseringen. 
Poseringen utifrån den lista på egenskaper som kartlagts ur novellen och som med hjälp ifrån 
socialpsykologins teorier kring hur vi genom kroppsspråk och hållning uppfattar en annan 
person verkar också ha fungerat över förväntan bra. De egenskaper från listan som det 
fokuserades särskilt på att förmedla genom posen, har också varit frekventa egenskaper att 
välja för att beskriva karaktären på flervalsfrågan med beskrivande egenskaper.  

Kortfattat kan man säga att utifrån enkätens svar verkar egenskaper vara det som överförts 
bättre än något annat och att de visuella dragen i karaktärsdesignen, ansiktsdrag och 
liknande var det som var svårast att förmedla mellan texten och 3D-modellen. Att ställa 
figuren mot andra karaktärer i samma tänkta stil hjälpte en aning när det gällde att förstärka 
förmedlingen av vissa av hans drag och hotfulla karaktär men huruvida den grafiska stilen 
överförts väl till Dracula var svårt att utvärdera. 

Detta kan visa på dels att egenskaper överförs lättare hos karaktärer mellan olika medier men 
också att den grafiska stilen inte nödvändigtvis påverkar karaktärens egenskaper i samma 
grad som fysionomin. Den grafiska stilen har däremot, påverkat hur väl man ansett att de 
visuella dragen hos karaktären förmedlats mellan text till 3D-modell. Egenskaper och 
känslouttryck är mer generellt, i studien som nämndes tidigare (Lundqvist m.fl. 1999, i 
Lundqvist, 2003) så är ögonbryn en avgörande faktor för om en person uppfattas som 
aggressiv eller inte, det är hur ögonbrynen är placerade i en V-formation som är det viktiga 
för att kunna utläsa denna känsla och inte hur ögonbrynen i sig ser ut. Däremot skulle 
effekten kunna förstärkas av ett par större mörkare ögonbryn och det är där 
karaktärsdesignen kommer in. 

7.2 Diskussion 
Urvalet av respondenter för webbenkäten hade både för- och nackdelar. Att skicka ut till 
samtliga man känner på Facebook via sin status visade sig vara ett snabbt och lätt sätt att få 
in tillräckligt många svar på enkäten. Hade enkäten skickats till folk man inte har någon 
relation till överhuvudettaget hade förmodligen färre tagit sig tid att svara vilket hade 
inneburit att enkäten hade behövts skickas ut till många fler och möjligen hade insamlingen 
av tillräckligt många svar tagit längre tid vilket gett mindre tid till analys och 
sammanställning av svaren. En nackdel med metoden som använts kan vara att gruppen med 
respondenter blir homogen, i detta fall särskilt gällande åldern på respondenterna. Är 
undersökningen av ett sådant slag att spridning på exempelvis ålder är viktig så är denna 
metod för utskick av enkät därmed förmodligen inte att föredra.  

Huruvida det faktum att urvalet av respondenter i denna undersökning inte tagit hänsyn till 
respondenternas kunskap och intresse inom datorgrafik och 3D-modellering är en för- eller 
nackdel kan diskuteras. Men oavsett om man själv har kunskap om svårigheter och förståelse 
för processen av att skapa en 3D-modell så är vi alla konsumenter av medier och vi tar alla in, 
uppfattar och tolkar det vi ser och karaktärerna vi följer. Eftersom fokus i detta arbete inte 
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legat på tekniska aspekterna av 3D-modelleringen, såsom en grafisk budget som spel ofta har 
vilket kan medföra kompromisser i detaljrikedom och siluetter på 3D-modellerna så är 
kunskap om de hinder och begränsningar som finns inom 3D-modellering inget som är 
nödvändigt att ha för att kunna utvärdera resultatet. Eftersom arbetet snarare fokuserat på 
hur väl utseende och egenskaper överförts borde teknisk kunskap inom området hos 
respondenterna varken vara till för- eller nackdel. I detta arbete har därför egenskapen att 
respondenterna är ”vanliga” mediekonsumenter setts som en fördel då det är till dem den 
slutgiltiga produkten är tänkt att tilltala och förstås av. Däremot hade möjligen en fråga i 
början av enkäten kunnat läggas till där respondenten fått ange om de har kunskap inom 
området för att på så sätt kanske kunnat se om det funnits skillnader i hur respondenterna 
från vardera grupp upplevt karaktären. 

En remediering kan inte ske utan att någonting i innehållet påverkas (Bolter & Grusin 2000), 
att skapa en exakt kopia av innehållet i ett medium i ett nytt medium borde därför inte vara 
något att eftersträva. Det här arbetet har försökt se hur väl ett citat beskrivande en karaktär 
kan överföras till en 3D-karaktär och vad som går förlorat i processen. Detta för att se om 
man kan finnas delar som kan vara värda att fokusera extra på att förmedla och saker som 
kanske inte är lika viktiga och därför kan låtas falla bort. Eftersom alla medium är olika och 
har olika förutsättningar så är det viktiga med en remediering kanske inte att försöka 
överföra så mycket som möjligt av innehållet från det ursprungliga mediet utan snarare att 
fokusera på kärnan i innehållet och att sedan utnyttja styrkorna i mediet man överför till för 
att skapa en karaktär som fungerar i just det mediet. Det som gör en litterär karaktär bra är 
inte nödvändigtvis samma som gör en 3D-modellerad karaktär bra. 
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Figur 11 - Del av Bild 1 från webbenkäten där ett par massivare och mer hopvuxna ögonbryn målats dit. 

På bilden ovan (Figur 11) föreställandes Dracula har ett par massivare och mer hopvuxna 
ögonbryn målats dit som ett exempel på hur karaktären möjligen kunnat se ut om 
ögonbrynen överdrivits mer och därmed bättre stämt överens med citatet. Ögonbrynen var 
det som allra flest respondenter tyckte avvek från citatet, vilket även förutsågs i ”kapitel 5. 
Genomförande”. Huruvida att ögonbrynen stämmer bättre överens med citatet också gör 
honom till en mer välfungerande karaktär i 3D, är däremot inte självklart. Bram Stoker skrev 
sin bok utifrån ett 1800-tals perspektiv där idéer om att man kunde avläsa en persons inre 
genom dess yttre, som inom fysionomiken, var populära. Ett par buskiga ögonbryn på 1800-
talets slut ansågs kanske säga mer om personen och hade större effekt på dåtidens människor 
och än vad de säger oss och har för effekt på oss idag.  
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Att utgå från teorier inom socialpsykologin kring hur vi uppfattar andra människor och 
avläser känslouttryck hos dem verkar i detta arbete varit en fördel, många av de avvägningar 
som gjordes i poseringen av karaktären som utgick just från sådana teorier var sådant som 
respondenter sedan nämnde i den avslutande öppna fråga 13 som förklaringar till varför de 
upplevde karaktären på ett speciellt vis. I samtliga fall hade dessa respondenter också läst av 
just den delen av posen på det sätt som det var tänkt. Många av dessa faktorer som påverkar 
vår uppfattning bygger på stereotyper vi har, många av dem undermedvetna men även 
sådana vi är medvetna om trots att vi kanske inte är medvetna om riktigt hur mycket de 
påverkar vår uppfattning av personer (Isbister, 2006). Att använda sig av stereotyper i 
karaktärsdesign är förstås ett vanligt och effektivt knep men det är alltid viktigt att vara på 
sin vakt när det kommer till att förmedla stereotyper och man bör vara kritisk och fråga sig 
vilka sådana man vill förmedla och vilka man inte anser okej att föra vidare, då de kanske kan 
vara ”skadliga”. Stereotyper kring kön och etnicitet är exempel på sådant man bör vara 
varsam med hur man framställer i en karaktär. Isbister (2006) nämner i sin bok i slutet av 
kapitlet som handlar om det absolut första intrycket där vi endast ”går på utseendet” hur 
stereotyper är bra då de hjälper oss avläsa en karaktär i ett spel snabbt, men att de också 
snabbt känns tråkiga och intetsägande. Viktigt är då att ”bryta upp” en stereotyp med att ge 
den drag som går emot vad man kanske skulle förvänta sig av en sådan. Detta tillsammans 
med en kritisk syn på vilka stereotyper man förmedlar vidare, tror jag, är viktiga aspekter att 
ha med sig om man inom karaktärsdesign vill ta hjälp av teorier inom exempelvis 
socialpsykologin. 

7.3 Framtida arbete 
 Hade detta arbete fortsatt ett tag till hade det varit intressant att kunna göra undersökningen 
på mer än en karaktär för att se om det i samtliga karaktärer skulle vara egenskaperna som 
förmedlas och överförs bäst i remedieringen. En till karaktär som istället befinner sig på 
andra sidan skalan, som är vänlig och undergiven skulle kunna vara en bra motpol och hade 
varit intressant att kunna få ställa mot den hotfulla karaktären Dracula som undersökts i 
detta arbete. I utvärderingen av enkäten så diskuteras huruvida att respondenterna redan har 
en uppfattning om hur Dracula är som karaktär kan påverka hur de uppfattar honom i 
enkäten. Att göra undersökningen på andra karaktärer än en redan så känd ikon som Dracula 
skulle därför varit intressant. Där karaktärens egenskaper och kännetecken inte är kända 
sedan innan för respondenterna och se hur detta påverkar utgången för remedieringen och 
hur respondenterna skulle tolka en sådan karaktär. 

Om mer tid funnits till att undersöka problemformuleringen hade ett provutskick av 
frågeformuläret varit bra, då vissa fel i frågeformuleringarna har hittats under utvärderingen 
och ett provutskick hade kunnat minska chanserna för sådana felmätningar. Ett provutskick 
skulle också kunna visa på om det finns frågor som ör onödiga eller kanske om någon behövs 
läggas till, som exempelvis att i slutet lägga till en fråga kring hur respondenterna efter att ha 
fått se alla tre bilder på karaktären nu tycker att karaktären stämmer överens med citatet 
skulle kunna vara intressant att ha med. Om tid funnits hade det varit intressant att också få 
göra en mindre kvalitativ undersökning där några semistrukturerade intervjuer hade kunnat 
göras och användas ihop med den mer kvantitativa enkäten för att tillsammans möjligen ge 
ännu en dimension till utvärderingen och analysen. 

Att fortsätta undersöka remedieringsprocessen genom att skapa flera varianter av det man 
försöker avbilda, exempelvis av samma karaktär, och sedan ställa dessa mot varandra i en 
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undersökning skulle kunna vara intressant och ge mer svar kring vad som påverkar och inte 
påverkar huruvida man upplever remedieringen som lyckad eller inte. Man skulle också 
kunna fortsätta på samma spår som detta arbete men istället för karaktärer se hur miljöer 
kan överföras från en litterär beskrivning. 

Om man riktar in sig mer på hur teorier från socialpsykologin skulle kunna användas inom 
karaktärsdesign och även animering så skulle man bland annat kunna i en undersökning ge 
en utseendemässigt neutral karaktär ett rörelsemönster som utgår från socialpsykologins 
teorier om hållning och kroppsspråk hos en hotfull och dominant person och se huruvida 
detta skulle kunna vara tillräckligt för att uppfatta karaktären som ”ond”. Detta skulle kunna 
visa på huruvida att fokusera på att förmedla hotfullhet och dominans skulle kunna vara en 
bra grund för att animera en ”ond” skurkkaraktär till ett spel eller animerad film. 

Utvärderingen i detta arbete visade på hur stor del posering och ljussättning hade i hur 
karaktären uppfattades och hur dess egenskaper förmedlades. Det har tidigare nämnts att 
detta är en lärdom att ta med sig när det kommer till att skapa konceptbilder till en karaktär 
där en bild på karaktären poserad och ljussatt skulle kunna vara till stor hjälp för den som 
sedan ska modellera karaktären. Detta skulle kunna undersökas vidare genom att samarbeta 
med en konceptgrafiker och se hur slutresultatet, en 3D-modellerad karaktär, påverkas av 
vilka konceptbilder som framställs av konceptgrafikern och hur dessa förmedlas vidare till 
3D-grafikern. 
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Bilaga 1 – Frågeformuläret 
Frågeformuläret i webbversion: 
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Bilaga 2 – Svar på de öppna frågorna 
 
Svar på Fråga 4 
Fråga 4: Beskriv med egna ord hur anser citatet har fungerat som koncept för den 
modellerade karaktären. Exempelvis: Vilka delar/drag från citatet tycker du förmedlas bra 
alternativt förmedlas sämre i den 3D-modellerade karaktären? Finns det något som saknas i 
den 3D-modellerade karaktären gentemot citatet anser du? 

Svar 1: jag tycker att 3d-modellen förmedlar beskrivningen från citatet väldigt väl. Alla 
element finns där och är tydliga. 

Svar 2: Ögonbrynen stämmer inte 

Svar 3: Texten förmedlade aldrig vad för stil (som kanske är svårt/eller var menat), därav 
föreställde jag mig karaktären i realistiska proportioner. 

Svar 4: . 

Svar 5: 3D-modellen stämmer mycket bra överens med texten, det enda jag reagerade på var 
att öronen kunde vara ännu spetsigare. 

Svar 6: Kanske det att ögonbrynen nästan möttes vid näsan enligt texten och inte på 3d 
modellen 

Svar 7: han ser alkoholiserad ut 

Svar 8: - 

Svar 9: Jag tycker inte att han har så smal näsa eller att ögonbrynen nästan går ihop. 
Toppiga öron och ovanligt blek stämmer bra. Jag upplever inteatt han har så bred och stark 
haka. 

Svar 10: Jag hade väntat mig en ohygglig best men jag tänker mest på en 3D-animerad 
Count von Count från Mupparna när jag ser bilden. Eller mer tillförlitlig Igor från Shin 
Megami Tensei: Persona-serien. 

Svar 11: Jag tycker att det mesta fungerar bra, men när jag läste texten fastnade jag för 
beskrivningen av ögonbrynen och jag tyckte inte att de hade gjorts fullt efter det som skrevs. 

Svar 12: Jag trycker den liknar beskrivningen väl. Men pga att att det är en ganska stort 
huvud jämfört med kroppen ger det ett visst komiskt intryck som får mig att tänka på en 
vampyr som vill vara elak men som ingen tar seriös. 

Svar 13: Stilen stör lite från texten. Större ögonbryn. Kanske lite mer muskolös för att höja 
dominans och hotfullhet. 

Svar 14: Tinning, örnliknande 
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Svar 15: Jag tycker det mesta som beskrivs om karaktären stämmer med bilden men det 
enda jag kan påpeka är att det står i beskrivningen att hans ögonbryn nästan går ihop över 
näsan men att på bilden ser det inte ut som det. 

Svar 16: Kanske vill man se lite mer av ett "unibrow". Annars fångar karaktären nästan allt i 
citatet. Mkt nära den bild jag fick när jag läste det innan jag sett karaktären. 

Svar 17: Särskilt örnliknande var den inte. I övrigt bra! 

Svar 18: Ögonbrynen är för långt ifrån varandra. För mycket hår vid tinningen. Näsan är 
inte särskilt örnliknande (den går för mycket framåt). Allt annat stämmer. 

Svar 19: Det mesta stämmer väl överens med citatet utom ögonbrynen som borde vara 
buskigare och mer  sammanvuxna. 

Svar 20: hair growing scantily around the temples speglas dåligt, eyebrows almost meeting 
over the nose speglas inte. Peculiarly arched nostrils är ett uttryck som inte lämpar sig för 
grafisk översättning, då drag måste visas, och därmed blir beskrivningsbara. 

Svar 21: Eftersom att karaktären har komiska proportioner upplever jag karaktären som 
komisk snarare än exempelvis hotfull eller kuslig. Det här gäller huvudsakligen karaktärens 
huvud och hur stort det är i jämförelse med bål och armar. Bortsett från beskrivningen av 
karaktärens hår, vilket i citatet beskrivs som att växa endast runt karaktärens tinningar men 
som på modellen täcker hela skalpen, så stämmer modellens egenskaper mycket väl överrens 
med beskrivningen i textform. Det kan hända att jag upplevt karaktären som hotfull ifall 
denne poserat annorlunda, presenterats tillsammans med andra karaktärer som i förhållande 
till denna modell sett mer vänliga ut och/eller om bilden av modellen hade dramatiserats 
med hjälp av en annan kameravinkel och exempelvis ljussättning. 

Svar 22: tycker det är lite för lite hår, inte så "bushy" och "curly" som i beskrivningen samt 
att ögonbrynen inte är så massiva samt går inte riktigt ihop över näsan. Tycker inte den ser så 
örnliknande ut, men det känns svårt att förmedla på en människa :O tycker att munpartiet 
med mustache/tänder fungerade mycket bra. pannan och att han är blek stämmer bra också. 

Svar 23: Tyckte inte att örnliknande var så träffande. Han ser mer ut som en smalarmad 
sömndepraverad gnagare med Tom Selleck-mustasch och allmänt dålig klädsmak. 

Svar 24: Dragen förmedlas bra i texten men modellen passar inte Min tänkta bild 

Svar 25: nej 

Svar 26: Vet ej 

Svar 27: ! 

Svar 28: Texten har en mörk ton. Ordvalen påpekar en seriositet som saknas i 3D-modellen, 
där beskrivningarna dras till extremer och därmed får en komisk effekt. 

Svar 29: Klockren 3D-karaktär. 

Svar 30: Ögonbrynen är nog det enda jag reagerar på. Fick en bild på att de skulle vara 
större än vad de är i modellen. Annars känns det som att allt är med. 
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Svar 31: Tycker det fungerar bra. Det enda jag saknar är "örnlikheten". Men det är inget 
problem, den är najs ändå. 

 
Svar på Fråga 8 
Fråga 8: Utveckla gärna, om du vill, hur du resonerar kring fråga 7. Hur tycker du att 
faran/kusligheten framgår hos Draculas karaktär jämfört med de två andra karaktärerna? 
Hur tycker du den grafiska stilen påverkar kuslighet? (frivillig) 

Svar 1: Den komiska grafiska stilen försvagar Draculas kuslighet och gör honom mer komisk 
och lättsam. jag tror dock att kusligheten kan förstärkas markant vid animation och genom 
olika kameravinklar. 

Svar 2: Draculas kuslighet skulle framanas genom pose, ansiktsuttryck och miljö. I de 
förutsättningarna som han presenteras i nuläget (tpose och uttryckslöst) blir han inte 
skrämmande alls. Den grafiska stilen hjälper till genom att ge han extremt smal kropp, vilket 
medför en känsla för ett skrämmande rörelsemönster. 

Svar 3: han ser för snäll ut 

Svar 4: De två andra karaktärerna kan ha olika effekt på hur kuslig Dracula upplevs. Å ena 
sidan kan han upplevas som ännu mer kuslig jämfört med de andra mer 
oskyldiga/lättsamma karaktärerna, å andra sidan kan Dracula upplevas som komisk då han 
ställs bredvid två mer "oseriösa" karaktärer. 

Svar 5: Dracula ser inte kuslig ut, han ser mer ut som en snäll farbror. Män med mustasch 
ser oftast ganska snälla och tillgivna ut. 

Svar 6: Möjligtvis verkar han vara kuslig pga färgen på kläderna, men jag tycker inte att det 
finns emotioner hos honom som avslöjar att han är kuslig på något vis. 

Svar 7: Som nämnts tidigare gör den grafiska profilen att Dracula ser ganska komisk ut. Men 
han ser kusligare ut på denna bilden när man ser honom i hel het samt med andra 
karaktärer. 

Svar 8: tror att kusligheten nästan helt försvinner då den komiska aspekten av karaktären 
tar över. 

Svar 9: Dracula ser mer kuslig ut i jämförelse med de andra två då han har en kallare hudton 
och ser mer strikt ut än turisterna. Så som du skapat Dracula och de två turisterna och dess 
kontrast gör att kusligheten träder fram på ett tydligt sätt. 

Svar 10: Det är mycket färgkoden som gör det, men också att han har en listig uppsyn till 
skillnad från turisten och pojken som snarare ser godtrogna ut. 

Svar 11: Framför allt färgerna. Den bleka huden. 

Svar 12: Det är svårt att vara kuslig i en stor mustasch, men de bleka färgerna på Dracula 
signalerar att det är meningen att han ska UPPFATTAS som kuslig. 

Svar 13: Den grafiska stilen minskar kusligheten hos karaktären, men detta kan förstärkas 
av andra faktorer i ett spel, som ljussättning, röst och rörelsemönster. 
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Svar 14: Det som utmärker sig är Draculas spetsiga delar. (Axlar på cape:en, tänder, 
öronsnibbar.) Jag tror att jag upplever dessa som tecken på mer hotfullhet. Dessutom är 
Draculas hudton påtagligt mer grå och ger intrycket av livlöshet vilket jag tror blir ytterligare 
tecken på karaktärens natur i förhållande till de övriga karaktärerna. Hade Dracula haft en 
lite galnare frisyr eller huvudbonad så tror jag att det hade blivit ännu tydligare att Dracula 
var annorlunda, skiljd från de övriga karaktärerna. Siluettmässigt så stämmer de väl 
överrens, därför känner jag att de liksom hör tillsammans. Jag upplever alltså Dracula som 
mänsklig snarare än som ett monster. 

Svar 15: mörkare färger, och att han är så blek i jämförelse till de andra två gör honom 
kuslig. 

Svar 16: Dracula ser lite för tanig ut, men det är klart att då kanske han är hungrigare och 
mer på bettet. De andra 2 ser inte charmiga ut heller, de skulle nästan vara kusligare att stöta 
på. 

Svar 17: gråskalan mot det färgglada 

Svar 18: Skarpa kanter i hans utstyrsel, han är konkav i kropp i förhållande till de konvexa, 
rundare turisterna. Han är blek med mörka kläder - en kontrast som jag kopplar till kuslighet 
- medan turisternas hud- och klädesfärger går bättre ihop och därmed bildar en mer 
homogen färgkombination som jag kopplar till trygghet. 

Svar 19: Dracula känns inte hotande eller kuslig på något vis tycker jag. Dock så påverkar 
färgerna som är mindre saturerade en del till att han känns som den "onda" jämfört med de 
andra två. 

Svar 20: Riktigt fina modeller. Tycker Draculas karaktär ser lite vänlig ut men ändå kuslig 
ut i jämförelse med de båda. Tycker barnet(pigmeen :) ) är mer otäck än dracula 

Svar på Fråga 13 
Fråga 13: Beskriv med egna ord hur du tror att posering, scen och ljussättning påverkar hur 
du uppfattar karaktärens personlighet. 

Svar 1: Posering och ansiktsuttryck har större påverkan på min uppfattning av en karaktärs 
personlighet än utseendet självt, tror jag. Så det är väldigt viktigt att vara noggrann med det. 
Ljussättningen förstärker hans kuslighet markant. Miljön har minst påverkan på hur jag 
uppfattar personligheten. Det vampyriska skräcktemat uttrycks redan väl i 
karaktärsdesignen, men miljön förstärker den ändå. 

Svar 2: Ljussättningen spelar störst roll, mörker framhäver och förstärker de kusliga dragen 
hos karaktären 

Svar 3: Upplysta objekt ser vidriga ut, likaså ett objekt dolt i mörker. Posering visar på om 
karaktären är aktiv, fientlig, tillbakadragen etc. Scenen påverkar enormt då han skulle se 
malplacerad ut på ett tivoli. Att placera karaktären i sin miljö ger den känslan av att han/hon 
är på hemmaplan. Det ger han/hon övertaget i de flesta situationer. 

Svar 4: . 
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Svar 5: Alla tre hjälper förstås, speciellt ljussättningen är viktig i skräcktema. Hans position 
och ansiktuttryck ger intrycket att han är nobel och hotfull. Att använda en scen är bra för de 
som kanske glömt bort eller inte vet vilken slags miljö karaktären hör hemma i. 

Svar 6: Med den klassiska skräckljussättningen uppfattas han som mer "farlig". Poseringen 
är väldigt bra och inger ett dominant intryck. Bakgrunden är det man vanligtvis förknippar 
med skräck, och fungerar bra till bilden även om jag kanske hellre velat haft ett slott i 
bakgrunden istället. 

Svar 7: ansiktsuttrycket gör mycket 

Svar 8: - 

Svar 9: Han blir mer levande. 

Svar 10: I ovanstående bild har jag lite svårt att se vart ljuskällan kommer ifrån. Ljuset 
riktas mot karaktären men något bakom honom kastar en skugga men inget ljus träffar 
rekvisitan. Poseringen gör att jag tänker på karaktären som någon slags av "comic relief" 
(tänk Sulu i Star Trek TOS). 

Svar 11: Tidigare kändes personen neutral. Nu känns det som att emotioner kommer fram 
och en hel person växer fram 

Svar 12: Pga den självsäkra posen samt belysningen som kommer underifrån ser han ondare 
ut. Han ser inte längre ut att vara för orolig och försiktig för att misslyckas att framstå elak. 

Svar 13: Jag tror att bakgrunden påverkar mindre än posering och ljussättning. 
Ljussättningen med ljuset som kommer underifrån skapar lite associationer till 
skräckberättelser man berättade för varandra när man var ung. 

Svar 14: Vet inte... 

Svar 15: Hade du satt Dracula i en miljö som inte passar in i hur han är t.ex på en strand 
med ljusa färger så hade han inte sett lika skrämmande ut som han gör på bilden ovan. 

Svar 16: Ljuset underifrån känns som en klassisk skräckgrej. Och den fungerar, han blir 
genast läskigare. Poseringen är väldigt bra för den ger intryck av att han döljer något (handen 
bakom ryggen) samtidigt som det känns som han helt har kontrollen och kommunicerar 
något till mig med den andra handen. Scenen innehåller flera klassiska skräckteman, som 
gravstenar och fladdermöss. Klart man blir rädd! 

Svar 17: I de tidigare bilderna upplevdes han inte alls som särskilt skrämmande utan 
snarare vänlig medans nu så får man en helt annan bild. 

Svar 18: Ljus underifrån är ju ett ganska klassiskt grepp för att göra något kusligare. Det 
funkar bra. Kyrkogården och fladdermössen passar också bra. Poseringen får honom att 
framstå som mer elegant och mästrande. 

Svar 19: Framför allt poseringen påverkar min uppfattning av karaktären. Han är rak i 
ryggen och stirrar ner på mig som betraktare vilket ger ett arrogant och kusligt intryck. 
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Svar 20: Det mesta är väldigt bra gjort, dock skiljer detaljrikedomen på scenen i övrigt från 
draculas modell. Särskilt de rundformiga silhuetterna av fladdermössen får scenen att se mer 
halloween-komisk ut än dracula-kuslig. 

Svar 21: Jag tror att framför allt att ljuset spelar en stor roll i denna scenen. Utan skuggorna 
som blir från Draculas långa fingrar hade jag upplevt honom som mycket mindre kuslig. Det 
som jag saknar är ljuskällorna - vad är det som lyser upp Dracula? Hade det funnits en måne 
i bakgrunden och kanske en lykta eller något som kastar det skarpa ljuset framifrån så hade 
bilden blivit mycket mer övertygande som helhet. Jag tycker att karaktärens uttryck genom 
armar, händer och ansikte väl emulerar tanken om den illvilliga, beräknande skurken. 
Draculas höjda hand ser inbjudande ut samtidigt som ljussättningen och de sänkta 
ögonbrynen skvallrar om att allt inte riktigt står rätt till. Jag tycker att scenen (det vill säga 
kyrkogården) i det här fallet inte spelar jättestor roll. Jag kan se att Dracula hade kunnat stå i 
nästan vilken miljö som helst, men med samma eller liknande hotfulla ljussättning och jag 
skulle fortfarande uppleva karaktären som densamma. 

Svar 22: Ser ut som att han har makt över scenen, och poserar stolt som att han vaktar sin 
markplätt. Tycker att det starka ljuset framifrån förstör illusionen lite, som om någon står 
och lyser på honom med en ficklampa. Tror det kan bli mer effektfullt ifall månen eller en 
fackla lyser upp. 

Svar 23: Det påverkar väldigt mkt, han ser läskigare och lite mer auktoritär ut här. 

Svar 24: jag tror att det är viktigt att se varje del som en viktig komponent av helheten 

Svar 25: den stolta hotfulla hållningen i kuslig miljö 

Svar 26: Vet ej. 

Svar 27: ! 

Svar 28: Att han belyses underifrån är direkt kusligt. Han tittar ner mot kameran vilket 
associeras med dominans samtidigt som hans posering får mig att tro att han planerar 
hemska dåd. Han ser ut att le lite smått. Leende onda antagonister är ofta skarpsinniga i min 
värld. 

Svar 29: Karaktären framstår som extra hotfull och dominant i miljön med gravstenar och 
fladdermöss. Han ser ut att vara i sin hemmiljö. 

Svar 30: Ljuset som kommer nerifrån ger ett intryck av att karaktären är hotfull. Den 
annars mörka miljön bidrar till att det blir lite kusligt. 

Svar 31: Här blir det tydligt hur mycket ljussättningen gör för modellen. Bra jobbat!! 


