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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har skett i samarbete med Stadsmuseet i Skövde inför en 

utställning under sommaren och hösten 2013 om staden Skövdes skyddshelgon S:ta 

Elin. Arbetet innehåller en undersökning om hur en 3D-animerad karaktärs icke-

verbala uppförande tillsammans med dess ikonografiska attribut kan fungera 

engagerande för publiken på ett sätt som stödjer syfte och mål med utställningen. För 

utställningen var målet att göra besökarna intresserade av vad som ligger bakom 

legenden. För utvärderingen skapades en prototyp i form av animerad 3D-karaktär 

som ingick i en kortfilm till utställningen om Elinlegenden. Karaktären Elin var i 

filmen ”stum”, i betydelsen att hon inte talade själv, därför var det viktigt att hennes 

karaktär ändå klarade att uttrycka personlighetsdrag. För examensarbetet valdes tre 

utvärderingsmetoder för att samla in data. Det användes en fokusgrupp för att 

utvärdera gestaltningen av S:ta Elin och två enkäter (en vid utställningen och en 

online). 

Nyckelord: Karakterisering, Animerad pedagogisk agent, Elin, Skövde, Museum
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1 Introduktion 

S:ta Elin behandlas ofta som en historisk person, men ingen vet säkert om hon faktiskt har 

existerat. S:ta Elin är i sin kärna en religiös ikon som förankras i historia, men hon har också 

blivit ett varumärke för Skövde kommun. Stadsmuseet i Skövde som var den externa 

uppdragsgivaren för detta examensarbete planerade en utställning för sommaren och hösten 

2013 om stadens skyddshelgon S:ta Elin. Målgruppen för utställningen var barn och 

ungdomar med deras föräldrar.  

Arbetets syfte var att undersöka hur eller om en karaktärs icke-verbala uppförande 

tillsammans med ikonografiska attribut och 3D grafik kan fungera engagerande för publiken 

på ett sätt som stödjer museets mål och syfte, vilka var att få besökarna intresserade av vad 

som ligger bakom legenden.  

Till utställningen skapades en prototyp i form av en animerad 3D-karaktär för en kortfilm 

som introducerar utställningsbesökaren till Elinlegenden. Kortfilmen gjordes som digital  

3D-animation i spelgrafikstil och gestaltade legenden om helgonet Elin. Filmen använde en 

berättarröst i form av biskopen Brynolf Algotsson men Elin var ”stum". Eftersom 

huvudkaraktären som här kallas "animerad pedagogisk karaktär” var stum så var det viktigt 

att hennes karaktär uttryckte känslor och egenskaper på annat sätt än verbalt.  

För att ta fram lämpliga visuella attribut till Elins karaktär har ikonografi använts, främst 

från helgongestaltningar i text och bild. Karaktärens emotionella uttryck kompletterades 

sedan med animering av kroppsspråk och rörelser.  

För examensarbetet har tre metoder använts för att samla in data, en så kallad 

metodtriangulering. Den första metoden var en enkät riktad till de som ser filmen Legenden 

Elin på internet, Youtube. Jag ville med denna enkät se hur karaktären och filmens 

gestaltande av berättelsen stod för sig själv utan utställningen som kontext  

Den andra metoden var att göra en kvantitativ undersökning genom att be 

utställningsbesökare att fylla i en enkät efter att de har sett utställningen. Syftet med denna 

enkät är att se hur filmens gestaltning påverkar utställningsbesökarens uppfattning av 

Elinlegenden.  

Den tredje en intervju med projektgruppen för att utvärdera gestaltningen av S:ta Elin. 

Informanterna i projektgruppen var personal på museet som hade medinflytande i S:ta Elins 

gestaltning. Intervjun är gjord för att se hur museet tyckte att filmen har fungerat i 

förhållande till sitt syfte. En analys av enkäten ger information om i vilken mån karaktärens 

ikonografi, personlighet och känsloliv når fram till publiken.  
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2 Introduction 

Saint Elin is often treated as a historical person, but no one knows for sure if she has existed. 

Saint Elin is at its core a religious icon, anchored in history, but she has also become a 

trademark of Skövde. The Museum of Skövde who was the external client for this thesis held 

an exhibition in the summer and fall of 2013 about the city's patron. The target audience for 

the exhibition were children with their parents. 

The aim of the project was to examine how or if a character's nonverbal behavior together 

with the iconographic attributes and game aesthetics can engage the audience in a way that 

supports the museum's goals and objectives. Further, the goal was to make visitors 

interested in what lies behind the legend. 

For the exhibition a prototype was created in the form of an animated 3D character for a 

short film that introduces the visitor to the exhibition Legenden Elin (The legend Elin). The 

short film was made as a digital 3D animation in game graphics style and portrayed the 

legend of the saint Elin. The film used a voiceover in the shape of bishop Brynolf Algotsson. 

As the main character here called "animated pedagogical character" is mute, it was 

important that her character expressed emotions and character traits in non verbal manners. 

For this thesis, I have chosen to use three methods to collect data. The first method was a 

questionnaire that was presented to people who had watched The legend Elin movie on you 

tube. I wanted in this survey compare and see how the film stood for itself without the 

context of a exhibition. 

The second method was making a quantitative study by asking exhibition visitors to fill in a 

questionnaire after they have seen the exhibition. The purpose of this survey was to see how 

the film design affects the exhibition visitor's perception of Elin legend.  

The third method was a focus group to evaluate the design of the St: Elin. The informants for 

the focus group, staff at the museum who had influence with St. Elin's creation. The 

interview was done to find out if the museum felt that the film has fulfilled its purpose. 
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3 Bakgrund 

3.1 Utställningen Legenden Elin på Skövde stadsmuseum 

Extern uppdragsgivare för prototypdelen av detta examensarbete var Stadsmuseet i Skövde 

som under sommaren och hösten 2013 höll en utställning om stadens skyddshelgon S:ta 

Elin. Målgruppen för utställningen var barn, ungdomar och deras föräldrar, och lockade 

skövdebor och turister till museet anger museets pedagog Tomas Olausson (Olausson & 

Törnqvist, 2013).  

3.2 Kulturarvsförmedling i digital media 

För utställningen skapades en kortfilm som återger och visualiserar Elinlegenden för 

besökaren och som då även utställningen. Eftersom S:ta Elin är stum i filmen och historien 

framställs av en berättarröst så var det viktigt att hennes karaktär gestaltas icke-verbalt. 

Undersökningens syfte var att undersöka om personlighets-attribut som mimik och 

kroppsspråk samt ikonografi utfört i 3D-grafik fungerar som framställningsmetod för en 

trovärdig pedagogisk agent.  

Gestaltningen av karaktären S:ta Elin är en hybrid i sitt utseende, mellan idealism och 

realism, på det sättet att hon har tidsenliga kläder men porträtteras på ett ikonografiskt 

traditionellt idealiserat sätt. Detta för att Elin är ett helgon och Elinlegenden porträtterar 

henne med traditionella religiösa helgonattribut och egenskaper. Användningen av den 

ikonografiska arbetsmetoden användes för att analysera fram och berätta dessa egenskaper.  

Digital underhållning som till exempel datorspel har börjat användas till 

kulturarvsförmedling bland annat tack vare möjligheten att skapa virtuella miljöer. Dessa 

miljöer kan vara online-baserade 3D-miljöer som Roma nova där användaren kan betrakta 

en antik romersk miljö med valmöjligheter som årtal, väder och tid på året (Anderson, 

McLoughlin, 2010). En annan form av virtuell miljö för kulturarvsförmedling är så kallade 

"virtuella museer". Dessa har utvecklats snabbt det senaste årtiondet och blivit mer 

interaktiva genom användande av spelmotorer. Med dessa spelmotorer kan en användare gå 

runt i ett virtuellt museum med 3D-modeller av historiska objekt eller personer och 

interagera med dem. Idag har spelgrafiken och spelmotorerna utvecklats så att de kan 

gestalta trovärdiga historiska miljöer och händelser (Anderson, McLoughlin, 2010).  

3.2.1 Engagemang genom transmedialitet  

Transmedialitet har skapat ett nytt tillvägagångssätt för utställningar och ett nytt sätt att se 

på kulturförmedling. Transmedialitet sker till exempel när en berättelse berättas i olika 

medier (Giaccardi, 2012). När den digitala tekniken har blivit så tillgänglig och i takt med 

ökandet av mobila enheter så har möjligheterna för dokumentering blivit större. Detta leder 

också till att det ”kollektiva minnet” har större chans att växa. Det kollektiva minnet i detta 

sammanhang är den samlade kunskapen hos flera personer tillsammans inom ett område. 

Ett exempel på hur ett kollektivminne kan användas är uppslagssidan wikipedia.org där vem 

som helst kan få delta och bidra med sin kunskap. Genom att använda sig av fenomenet 

kollektivminne så kan inte bara kunskapsbasen växa utan även engagemanget runt ämnet. 

Att plattformen för det kollektiva minnet är engagerande och lättillgänglig är viktigt för att 

det skall bli framgångsrikt och expanderande (Simon, 2012). Man kan påstå att S:ta Elin 

utställningen fungerade som en startpunkt för att engagera ett kollektivt minne om 
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Elinlegenden. Detta eftersom utställningen redovisar de fakta som är kända och ställer 

frågor utifrån dessa. Frågorna i utställningen engagerar besökaren att med den kunskap som 

presenterats själva söka ytterligare kunskap och skapa egna teorier och minnas Elinlegenden 

”tillsammans” (Mwansa, 2013).  

3.2.2 Virtuella pedagogiska agenter 

Magnus Haake (2009) definierar virtuella pedagogiska agenter (Engelska: Embodied 

Pedagogical Agents - EPA) som visuella och datorgenererade karaktärer som fyller en 

pedagogisk roll. De vanligaste rollerna dessa agenter har är instruktörer, vägvisare och 

följeslagare. Med dessa roller kan pedagogiska agenter användas för att informera, lära ut 

samt ge instruktioner till användaren.  

En virtuell pedagogisk agent kan vara svår att definiera men de har tre karaktäristiska 

generella drag:  

 De är kontrollerade av programmet (agent) och inte av spelaren (avatar).  

 De kan delas upp i kategorier som affektiva agenter, relationella agenter och 

pedagogiska agenter.  

 De har kapaciteten att anpassa sig till att anta mänskligt beteende.  

Jag menar att det finns en problematik i att skilja mellan agenter och avatarer genom att de 

senare också kan delas in i olika kategorier, man skulle kunna argumentera att detta också 

kan gälla avatarer. En avatar kan enligt Bob Rehak (2003) i olika grader kontrolleras av eller 

representera spelaren. Till exempel kan en avatar ha konversationen styrd av systemet men 

ändå vara en avatar för spelaren. Agenter kan också påverkas av spelaren utan att bli 

avatarer. Jag anser att det finns en flytande gräns mellan avatar och agent som är beroende 

på omständigheter (Rehak, 2003).  

Haake beskriver som nämts att det finns åtminstone tre typer av visuella agenter; affektiva 

agenter, relationella agenter och pedagogiska agenter. Affektiva och relations-agenter har 

syftet att skapa en koppling med spelaren och kan till och med komma ihåg spelarens 

tidigare interaktioner och agera därefter. Pedagogiska agenter har ett lärandesyfte och detta 

skiljer den från de andra agenterna. Dock finns det inget som säger att pedagogiska agenter 

inte kan ha känslomässiga attribut som de andra agenterna (Haake, 2009).  

Pedagogiska agenter kan också tjäna syftet som ett verktyg för att få ny kunskap och inte 

bara förmedla det. Haake använde till exempel pedagogiska agenter för att studera sociala 

och psykologiska aspekter på människors interaktion med datorgenererade karaktärer 

(Haake, 2009).  

3.3 Ikonografi 

Ikonografi kommer från grekiskan eigon (bild) och graphein (skrift) vilket kan översättas 

ungefär till bildspråk (Wærn, Y., Pettersson, R. & Svensson, G, 2004). Termen ikonografi 

hittas först i tryckt form 1593 i boken Iconologia av Cesare Ripa. Ripa använde ikonografi 

som ett symboliskt klassystem för bilder i barockstilen. Senare under början av 1900-talet 

blev ikonografi en metod att utforska symbolik i bild istället för Ripas klassystem. Ikonografi 

handlar inte om att försköna bilder genom komposition utan att analysera budskap, som ett 

språk talat i bild (Wærn, m. fl., 2004).  
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Ikonografi kan läsas av i tre nivåer; representation, ikonografisk symbolism och ikonologisk 

symbolism. Den första nivån, representation, tjänar som en objektiv formmässig analys av 

vad bilden innehåller. Till exempel att beskriva en skulptur (figur 4) med en kvinna som har 

en död man i famnen utan att analysera dess symbolik (Wærn, m. fl., 2004). 

 

Figur 1 Michelangelo (1475– 1564), Pietà (1499), observera ungdomligheten hos Maria och 
idealiseringen av båda.  

Den andra nivån, den ikonografiska är litterär, den handlar om att analysera det litterära 

ursprunget till motivet. I det här fallet Pietàmotivet med Maria och Jesus efter nedtagandet 

från korset (Wærn, m. fl., 2004).  

Ikonologisk nivå, nivå tre, är tolkning av bildens symboliska motiv. Konstnärens intentioner, 

varför det motivet är valt för den kontexten. Dessa nivåer går gradvis mer utanför själva 

bilden och berättar mer om konstnären eller betraktaren än om bilden i sig själv. Vilken 

betydelse har föremålet? Refererar detta till en allegori eller metafor? En stor fråga är om 

konstnären ens menade någon symbolik bakom föremålet? Med detta kommer en faktor som 

att kulturer förändras med tiden och ett konstverks symbolik kan komma att tolkas av 

individer av olika bakgrund (Wærn, Y., Pettersson, R. & Svensson, G, 2004). Detta kan 

kopplas till vad Elliot menade med betraktarens "ideologiska synvinkel". Att en betraktare 

idag ser annorlunda på händelser/innehåll gentemot exempelvis hur man såg på samma 

motiv under medeltiden.  

3.3.1 Helgonikonografi, martyrskap och andra symboler 

Det har över tid utvecklats gemensamma drag för helgongestaltning inom katolsk 

helgonkonst, som till exempel idealiserad skönhet och tecken på helighet som en gloria. För 

att särskilja helgon från varandra så används attribut som är baserade på helgonens liv. De 

flesta av de tidiga helgonen dog som martyrer för kristendomen och om de var martyrer 

brukar de ha ett helgonattribut som speglar detta, exempelvis den vapentyp de blev dödade 

med. Martyrskap ansågs vara heligt då de offrade sig för tron och martyrer kunde ses som 

inspirerande. Genom detta kan kyrkan förmedla att tron är viktig nog för vilken uppoffring 
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som helst och dessa helgon blev porträtterade som exempel att leva upp till (Lanzi, F. & 

Lanzi, G, 2004).  

För helgonikonografi är således helgonattributen av betydelse när ett specifikt helgon 

gestaltas. Det är genom attributen som man kan gestalta ett helgons identitet, som 

identifikations-hjälp. Detta leder till att attribut som mordvapen, avskurna lemmar eller 

andra attribut ibland inte för nutidsbetraktaren passar in i bilden där det "levande" helgonet 

gestaltas (Lanzi, F. & Lanzi, G, 2004).  

Vissa symboler är generella för alla helgon. Ett av de mer vanliga attributen är glorian runt 

dess huvuden, detta skall representera helighet. Fysisk skönhet och ungdom är en vanlig 

symbol för helgon (speciellt vanligt för martyrer) då detta symboliserar att de har nått 

himmelriket och fått sina sår helade. Skönhet fungerar också som något att se upp till för 

betraktaren och kommunicerar ideal att leva upp till. Skönhet symboliserar också 

sanningens skönhet och perfektion. Ögonens riktning brukar generellt vara uppåtriktade för 

att indikera uppenbarelse från gud eller nedåtriktat för ödmjukhet inför gud. Det finns tre 

vanliga huvudbonader inom helgonikonografi, slöjor, kronor och olivkransar. Slöjor är 

tecken för jungfrudom och renhet, kronor representerar kunskap och visdom. Olivkransar 

kommer från den romerska-grekiska traditionen och representerar evigt liv och perfektion 

(Lanzi, F. & Lanzi, G, 2004).  

3.4 Ansiktsdrag, mimik och ansiktets emotionella uttryck 

Carl-Herman Hjortsjö (1969) menar att mimiken, från grekiskan mimeisthai som betyder 

efterlikna, är det första språket som vi människor lär oss för att kommunicera. 

Ansiktsuttryck (mimik) har länge diskuterats ur två vetenskapliga perspektiv; 1. mimik är 

upplärt från den kultur man växte upp i och 2. mimik är universellt för alla människor. 

Debatten började när Charles Darwin publicerade The expression of the emotions in man 

and animals (1872) där han påstod att ansiktsuttryck var universella hos människor 

oberoende vilken kultur man tillhörde. Professor Paul Ekman ville avsluta debatten genom 

att finna slutgiltiga bevis för att ansiktsuttryck inte är gester som kan betyda olika för olika 

människor. Ekman utförde en studie 1967 där han reste till en stam i Papua Nya Guinea. 

Denna stam hade inget skriftspråk eller teknologi utöver stenverktyg och var så isolerade att 

de inte hade påverkats av utomstående kultur. Ekman bad deltagare att visa hur de 

reagerade vid olika situationer och det visade sig att deras ansiktsuttryck var desamma som 

västvärldens uttryck. De tolkade också fotografier med ansiktsuttryck "rätt" (Ekman, 1999).  

Paul Ekman publicerade sin artikel Facial signs: Facts, Fantasies and Possibilities (1978) 

där han även argumenterade för att människor studerar andra människors ansiktsdrag för 

att identifiera dem. Vi vill kunna identifiera saker som ålder, känslor och personlighetsdrag. 

Men vad kan vi faktiskt identifiera och vilka slutsatser identifieras genom stereotyper och 

idealism?  

Paul Ekman menar att vad vi människor identifierar i en annan människas ansikte kan delas 

in i fyra grupper: statiska tecken, långsamma tecken, snabba tecken och artificiella tecken. 

Tecknen kategoriseras efter hur mycket de ändras över tid. Statiska tecken är 

tecknen/ansiktsdrag som inte ändrar sig eller ändrar sig lite med tiden eller som följd av 

trauma, som hudfärg eller benstrukturen. De långsamma tecknen är de tecken som 

förändras med åldern så som rynkor och grått hår. Snabba tecken är de som sker nästan 
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omedelbart, så som ansiktsuttryck och blinkningar. Till sist är de artificiella tecknen 

oberoende av tiden, dessa bestäms av personen själv (Ekman, 1978). 

Men vad kan vi då identifiera hos en person genom att studera ansiktet och varför? Enligt 

Ekman (1978) är det genom ansiktet vi snabbast känner igen varandra. Det finns andra drag 

som fingeravtryck och gångstilar som kan identifiera en person men snabbast gör vi detta 

genom att komma ihåg en persons ansikte.  

Känslor hos en annan person identifierar vi främst genom ansiktsuttryck och tillbaka visar vi 

själva känslor genom uttryck. Även när vi pratar visar vi vårt humör och våra reaktioner på 

det vi pratar om genom dessa uttryck. Men ansiktsuttryck kan visa så mycket att det blir 

svårt att faktiskt kunna identifiera alla tecken med säkerhet. Genom ansiktsuttryck kan man 

visa att man mår dåligt, men betyder det att man är sjuk eller ledsen? Till sist menar Ekman 

att personlighetsdrag, karaktär och intelligens inte kan ses genom att studera ansiktsdrag 

(Ekman, 1978). 

3.5 Kroppsspråk 

Som vi människor läser av ansiktsdrag för att få information om en person så läser vi även 

kroppsspråk. Utöver att kunna läsa av humör hos en annan person genom kroppsspråk, och 

ansiktsuttryck, så kan vi läsa av en persons vänlighetsgrad. Isbister beskriver tre grader av 

"vänlighet" hos en annan person: vänlig, fientlig och oberörd (Isbister, 2006). I exemplet 

nedan (fig. 2), en målning av Donato Giancola (2012) som föreställer tillfångatagandet av 

Jeanne d'Arc, ser man på kroppsspråket och ställningarna att personerna runt om Jeanne 

d'Arc har en fientlig inställning. Männen runt henne är i hennes personliga rum, nära nog att 

de tar tag i henne. Normalt kommer bara vänner in i ens personliga rum. På 

ansiktsuttrycken kan man läsa av att mannen ser allvarlig eller arg ut och Jeanne d'Arc ser 

olycklig ut, detta föreslår för betraktare att de har tvingat sig in i hennes personliga rum 

(Isbister, 2006). Sättet som personerna runt Jeanne d'Arc tar tag i henne tyder också på 

fientlighet. De håller tag om henne och tar tag i hennes kors och standar. Jeanne d'Arc å 

andra sidan har ett passivt och relativt oberört kroppsspråk. Hon har en traditionell 

(ikonografisk) uppenbarelseblick i ögonen och hennes högra hand är öppen. Armen är också 

helt rak trots att hon ser ut att kunna böja den. Istället för att knyta händerna och skydda sig 

själv i en aggressiv kroppshållning ser hon för betraktaren ut som passiv. Detta är troligtvis 

en ikonografiskt position snarare än ett naturligt kroppsspråkdrag då hon förmodligen 

antagit en mer defensiv hållning i den "verkliga" situationen.  
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Figur 2 Donato Giancola, Joane of arc (2012). 

3.5.1 Kroppsspråk och dess associerade personlighetsdrag 

Det sätt som en karaktär beter sig genom mimik, kroppsspråk, handlingar formar hur 

betraktaren uppfattar den karaktären. Isbister presenterar ett diagram hon menar i stora 

drag visar vilket socialt beteende vi förväntar oss av det vi kan läsa av från en karaktärs 

hållning/kroppspråk (Isbister, 2006). Dessa circumplex-diagram kommer från 

personlighetsteorier som appliceras genom strukturalistiska analyser. Diagrammen har två 

eller fyra axlar med karaktärsdrag som motpoler. Personlighetsdragen i motpolerna kan vara 

till exempel dominant och undergiven (El-Nasr, et al, 2009).  

Isbister menar att med detta diagram kan man få ett sannare och mer exakt svar om 

deltagares uppfattning när man frågar dem om en persons karaktärsdrag. Elin-gestaltningen 

skulle förmedla personlighetsdrag så diagrammet Isbister presenterade gav ett sätt att 

utvärdera detta (Isbister, 2006). 
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Figur 3 Cirkeldiagram (Intropersonlighetscirkumplex) som illustrerar vilka karaktärstyper vi 
kan associera kroppsspråk till (Isbister, 2006, s. 26). 

3.6 Personen Elin 

Om personen Elin (Helena) har existerat kan som nämndes i introduktionen ingen bevisa 

fullständigt, men man tror att hon sannolikt har existerat. Pernler beskriver i S:ta Elin av 

Skövde (2007) att var eller när Elin föddes är osäkert, men att historiker tror att hon bodde i 

en ort angränsande till nuvarande Skövde under 1100-talet. Exakt hur hon såg ut kan man 

inte veta eftersom hon levde för så länge sen. Det finns ingen känd samtida gestaltning av 

henne. Många av anledningarna till att inte mycket personligt material finns om Elin beror 

troligen på att detta medvetet lämnades utanför av kyrkan. Det var fördelaktigt om Elins 

släktnamn eller annan information inte angavs ur ett religiöst syfte eftersom kyrkan ville se 

på och bevara henne mer som ett helgon än en dödlig person. Enligt Pernler så var Elin 

förmodligen en troende katolik, en ung änka som aldrig gifte om sig och samtidigt en mor. 

Elin var också lokalt mycket inflytelserik, förmodligen från en välbärgad familj (Pernler, 

2007).  
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3.7 Elinlegenden 

Elinlegenden skrevs ned först av biskop Brynolf Algotsson i ett officium år 1288, texten blev 

känd som Elinofficiet. Ett officium var under medeltiden ett officiellt dokument inom den 

katolska kyrkan som innehöll böner och ritualer. Algotsson skrev i detta officium att han inte 

tänkte låta Elins händelser falla i glömska. Av detta kan man dra slutsatsen att Elins legend 

redan var känd sedan innan och kanske även antecknad, dock har ingen äldre källa hittats 

(Pernler, 2007). Det handskrivna officiet befann sig i Tysklands landsarkiv i Dresden men 

förstördes under slutet av andra världskriget. Innan det förstördes skickades fotokopior till 

Sverige vilket nu är det enda som finns kvar av den källan. Den andra källan som finns är en 

tryckt källa från 1498, Breviarium Scarense, en samling med officier med Elinofficiet i.  

Legenden om S:ta Elin av Skövde handlar om en rik ”bygdedrottning” som i ung ålder blev 

änka. Hon valde att inte gifta om sig och i stället att tillägna sitt liv åt gud. Elin bidrog till 

flera kyrkors uppbyggnad runt om Skövde, bland annat Skövdes kyrka. Hon hade fött flera 

barn varav minst en dotter som hon gifte bort. Det visade sig dock att svärsonen 

misshandlade Elins dotter. En dag hittades svärsonen mördad av Elins tjänare. Elin var den 

som misstänktes skulle ha beställt mordet och därför sökte offrets familj blodshämnd. Elin 

ger sig iväg i pilgrimsfärd till det heliga landet där hon byggde en kyrka. När Elin återvände 

hem blev hon trakasserad av den mördade svärsonens familj. När Elin var på väg till 

invigningen av Götene kyrka blev hon överfallen av svärsonens familjemedlemmar. Hon 

mördades med svärd och ett av hennes fingrar med en ring från Jerusalem blev avhugget. 

När hon hittades av förbipasserande, varav den ena var blind, sprang det fram en källa. Den 

blinde mannen fick blod från Elins avhuggna finger i ögonen och fick sin syn åter. De som 

bar Elins kropp behövde vila på vägen och även där sprang en ny källa upp. Runt 

Skövdetrakten skedde andra mirakel, som att en lam kunde gå och sjukdomar blev botade. 

Vid Elins gravplats blev en stenhuggare räddad från mördare då dessa plötsligt blev blinda 

(Pernler, 2007).  

Till legenden lades andra element som lånats från Bibeln och andra helgonförklaringar. De 

drag som lades till var bland annat att hon var fager, kysk, moderlig, ärbar och beskyddande. 

Som tidigare nämnts var dessa vanliga drag hos heliga kvinnor och är drag hämtade från 

beskrivningar av bibliska personer. Varför hon fick dessa drag var för syftet att hon skulle 

tjäna som helgon. Som helgon skall hon vara perfekt, övermänskligt god, hon skall vara 

någon att se upp till och försöka efterleva (Pernler, 2007). Brynolf nämnde aldrig någon ort 

som Elin bodde i, De enda platserna som nämns var att kyrkan byggdes i Skövde och att hon 

mördades på sin väg till Götene. Men under 1300- och 1400-talet lades platser till i legenden 

för att knyta den till Skövdetrakten. Biskop Nicolaus tillade i Elinlegenden att svärsonen och 

hans familj var motståndare till byggandet av Skövdes kyrka. En anledning till detta kan ha 

varit att antagonisera svärsonens familj ännu mer och framhäva Elins martyrdom som 

mördad av kyrkans motståndare. 1425 skriver biskop Sigge att kyrkan/kapellet som Elin 

bidrog till att bygga var bredvid en helig källa som skapades när Elin dog. Denna källa 

beskrev han ligga i Skövde, återigen för att knyta legenden till Skövde. Tidigt 1700-tal förföll 

det man trodde var Elins kapell och byggnadsmaterialen ryktas ha återanvänts till byggnader 

i Skövde. (Linde, 1956).  

Hedniska influenser med rötter i fornnordisk mytologi tillkom också till legenden. För 

Elinkulterna blev Elin den fornnordiska Frejas efterträdare när Sverige kristnades. S:ta Elin 

blev alltså på sätt och vis en fruktbarhetsgudinna vilket ledde till ritualer och influenser i 
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legenden. Man kan se influenser av detta i de versioner av legenden som berättar att hon 

hade många barn (Johansson, 1993). 

En modern nytolkning av Elinlegenden är den skönlitterära romanen Helenas hämnd av 

Maria Gustavsdotter (2012). Romanen fokuserar på Elin och hennes relation med sin 

misshandlade dotter. Stora delar av romanen tillägnas dottern där det beskrivs hur hennes 

nya liv hade blivit sedan giftermålet. Detta är ett delvis transmediellt tillägg som inte 

beskrivs i Elinlegenderna.   

3.7.1 Helgonkulters roll under medeltiden 
Under 1100-talet växte helgonkulterna fram, dessa hade inte sitt ursprung ur folktron, utan 

startades av de kyrkliga myndigheterna. De helgon som kom fram under denna tid var ofta 

så kallade "kungahelgon", de var kungar eller adel, valda av gud att härska, vilket gav dem 

auktoritet som helgon. Helgon som Erik den helige (kung 1155-1160), S:ta Elin (auktoritet i 

bygden) och heliga Birgitta (släkt med kungafamiljen) hade detta gemensamt men även att 

de var martyrer. Detta tjänade ett viktigt syfte för adeln, även den mest framgångsrika 

kungen är ändå bara dödlig, en martyr lever hos gud för evigt. Detta gjorde personen odödlig 

och på så sätt familjen odödlig och utvald av gud. I Sverige under tidig medeltid fanns ingen 

fast kunglig dynasti för ett enat Sverige, landet var kontrollerat av folkungar som slogs om 

makten. En folkungafamilj med ett helgon i släkten fick alltså en ökad legitimitet att härska 

(Tegborg, 1998).  

Elinlegenden skapades som ett led i att manifestera den kristna tron i landet när 

kristendomen i Sverige fortfarande var relativt ung. Men legenden lyckades också att ersätta 

delar av den gamla asatron i Sverige vilket ledde till en snabbare övergång till kristendomen 

(Johansson, 1993). S:ta Elin tjänade som en kristen symbol för folket att se upp till och 

tjänade också till att sätta Skövdetrakten, eller egentligen Skara på den kristna kartan. Med 

helgon knutna till en kyrka fick den prestige, pilgrimer och därigenom en ökad inkomst 

(Tegborg, 1998). 

3.8 S:ta Elins ikonografi och helgonattribut 

De tidigaste gestaltningarna av S:ta Elin som har hittats kommer från 1400-talet, ungefär 

300 år efter hennes död. Den vanligaste gestaltningen av S:ta Elin är hämtad ur 

helgonlegenden. De kläder hon brukar gestaltas med är för en anständig änka med änkedok 

och halslinda, fotsid dräkt och mantel. Elin håller ofta det svärd hon mördades med eller en 

pilgrimsstav i sin högra hand och en bibel i sin vänstra hand, på bibeln brukar hennes 

avhuggna finger ligga. Trots detta så brukar hennes hand vara intakt, i himlen läks som 

nämts alla skador. De gestaltningar som gjorts av Elin varierar dock delvis, vissa saknar ett 

finger, vissa har inget svärd och färgen på kläderna varierar (Pernler, 2007). 

3.9 S:ta Elin gestaltningar 

Den idag vanligaste gestaltningen av S:ta Elin är Skövde kommuns stadsvapen, också den 

baserad på legenden. Riksarkivet beskriver Skövdes stadsvapen, fig. 4, med 

vapenbeskrivningen (blasonering):  

"I rött fält en stående med gloria försedd S:ta Elinsbild, hållande i högra handen ett störtat 

svärd samt i den vänstra en bok belagd med ett avhugget finger, allt av silver" (Riksarkivet, 

2009, Heraldiskt register hämtad 1 november 2012).  
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Skövdes stadsvapen har ägt ett liknande utseende sedan det fastställdes år 1939, då bar hon 

en pilgrimsstav istället för svärd och en gyllene sköld med ett rött hjärta. Inför Skövdes 600-

års jubileum år 2001 valdes att uppdatera vapnet till den nuvarande designen med svärd och 

bok/finger (Riksarkivet, 2009). 

 

Figur 4 Skövde kommuns vapensköld med design från 2000 av designbyrån Morot 
(Riksarkivet 2009). 

 

Ikonografiskt består vapenskölden i nutid av en kvinnlig figur i vitt mot en röd bakgrund 

formad som en sköld. Den kvinnliga figuren håller i ett svärd och en bok. Runt figurens 

huvud finns en ring. Kvinnan i bilden är S:ta Elin av Skövde som håller i sina helgonattribut, 

boken med hennes finger på och ett svärd. Cirkeln runt hennes huvud representerar en 

gloria. S:ta Elin i stadsvapnet är ung och idealiserad. Hon har tunna ögonbryn, på gränsen 

till en stor byst och har en klänning som går efter hennes figur. Änkedoket täcker hela 

hennes hår och täcker även halsen, kopplingen kan göras till dygd. Glorian representerar 

hennes helighet och bibeln som hon håller i anknyter till hennes religiösa kopplingar. 

Fingret på boken representerar reliken som utförde miraklen. Svärdet har ersatt 

pilgrimsstaven från den gamla versionen av stadsvapnet. Svärdet har en mer historisk 

koppling till medeltiden och är en mer dramatisk detalj. Svärdet är dock samtidigt riktat 

nedåt, vilket gör svärdet mindre aggressivt eller mer defensivt.  

Kalkmålningen nedan i fig. 5 återfinns i Götenes kyrka. Den är från 1480-talet och avbildar 

S:ta Elin på ett mer traditionellt religiöst sätt. Istället för svärdet, som i stadsvapnet, är hon 

försedd med sin pilgrimsstav som har en större religiös vikt. I sin andra hand håller hon ett 

radband, glorian sticker ut mer bakom hennes huvud och kläderna är inte lika figursydda 

som i det nutida stadsvapnet. Den starkaste kopplingen av Elin till ett religiöst syfte är här 

genom att sätta henne i sällskap med två andra helgon (heliga Birgitta i mitten och S:ta 

Katarina av Vadstena till höger). 
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Figur 5 Kalkmålning från sent 1400-tal, Götene kyrka. 

Altarskåpet från Norra Ny i Värmland (fig.6) föreställer en trärelief av Jesus när han tas ned 

från korset. Altarskåpets dörrar är målade på insidan med motiv föreställande varsitt helgon. 

På  vänstra skåpsdörren är heliga Birgitta och på den högra skåpsdörren är S:ta Elin avbildad 

(Pernler, 2007). S:ta Elins bild föreställer henne ensam mot en röd bakgrund. Elin bär en 

lång grön klänning, vitt änkedok och röd mantel. Hon håller i sina helgonattribut, svärd och 

bok med ett finger på och en gloria runt huvudet. Hennes svärd i denna gestaltning är riktat 

uppåt vilket jag uppfattar som mer aggressivt. Hennes händer har alla fingrar kvar även om 

hennes avhuggna finger återfinns på boken. Detta symboliserar som nämnts att hon kommit 

till himlen och alla hennes sår läktes. 

 

Figur 6 Altarskåp från sent 1400-tal, finns i Norra Ny, Värmland. På skåpsdörrarna är 
helgonen Heliga Birgitta(t.v.) och S:ta Elin(t.h.) målade. Bilden till höger är närbildutsnitt av S:ta 

Elin. 
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Altarskåpet nedan från kyrkan i Visnum (fig.7.) är från början av 1500-talet. Det föreställer 

heliga Maria som kröns av Jesus och gud. I skåpsdörrarnas insida står åtta träfigurer som 

föreställer helgon, bland annat S:ta Elin och Brynolf Algotsson. Man tror att altarskåpet 

skapades 1525 eftersom kyrkan i Visnum beställde en "tafla". Om detta är "taflan" som 

beställdes så är detta den senast daterade gestaltningen av S:ta Elin under medeltiden 

(Pernler, 2007). 

Figuren av S:ta Elin (fig.7) gestaltar henne med en gyllene mantel och hennes helgonattribut. 

Hon har hållit något i sin högra hand, men föremålet är försvunnet. Vad hon håller är inte 

säkert men det var förmodligen ett svärd eller pilgrimsstav. Detta lämnar symboliken öppen 

om det är ett martyrmotiv eller ett mer kyskt och andligt motiv av henne.  

 

Figur 7 Altarskåp från 1500-talets början från Visnum kyrka i Värmland. Bilden till höger är 
närbild av S:ta Elin. 

Figuren under (fig. 8) två bilder tagna från Skövde stadsmuseum. Bilden till vänster visar en 

del av ett kyrkofönster av Bo Beskow från 1936. Kyrkofönstret gjordes till  S:ta Helenas kyrka 

i Skövde men nedmonterades 1972. En intressant aspekt med porträtteringen i kyrkofönstret 

är att hon visar lite av sin lugg. Förmodligen var detta ett estetiskt val snarare än en religiös 

val då kvinnor skulle dölja allt sitt hår under doket. Inte mycket av Elin visas i gestaltningen, 

men ikonografiskt visas en uppenbarelseblick av Elin och ett halsbandskors. Detta visar att 

hon är en helig kvinna. I bilden till höger i fig. 8 visas en keramikfigur av okänd härkomst. i 

denna keramikfigur är svärdet trasigt. Keramikfiguren är väldigt lik s:ta Elin avbildningen på 

altarskåpet från Norra Ny (fig. 6) och altarskåpet är mycket möjligt dess inspiration.  
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Figur 8 Till vänster, del av ett kyrkofönster från S:ta Helenas kyrka föreställande S:ta Elin 
skapad av Bo Beskow 1936. Nedmonterades under renovation 1972 och finns numera i Skövdes 

stadsmuseum. Till höger, figur föreställande S:ta Elin av keramik (svärd trasigt), okänd härkomst. 
Finns i Skövdes stadsmuseum. 

3.9.1 Idealisering kontra realism 

En fråga att ta upp vid en nutida gestaltning av en pedagogisk Elin är hur realistisk 

slutprodukten skall vara? Två gestaltningar som kan visualisera detta problem är bilderna i 

fig. 9. Statyn i fig. 9 är lång, smal och har rena ansiktsdrag, inga ålderstecken, som om hon 

var frusen i tiden. Hon är idealiserad till en nästan övermänsklig nivå, den "sanna" nivån av 

ett helgon, någon att se upp till. Skyltdockan i figuren är mer realistisk. Hon har 

ålderstecken, skavanker och ett trött ansikte. Hon är kort och hennes rygg är böjd och hon 

ser olycklig ut. Hon visar tecken på den hårda livssituationen som till slut tog livet av henne. 

Denna gestaltning spelar mer på betraktarens medkänslor, någon att sympatisera med 

snarare än att se som helig. I gestaltningsarbete med prototypen, den animerade 

pedagogiska agenten, siktade jag på en blandning mellan dessa två, men med vikten mer på 

idealisering. I arbetet utgick jag från realism i hennes klädedräkt men valde att idealisera 

hennes ansikte och kroppsform enligt traditionen inom helgonikonografin.  
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Figur 9 Till vänster, bronsstaty av Astrid Taube från 1950 föreställande S:ta Elin. Tillhör S:ta 
Helenas Kyrka i Skövde. Till höger, Skövdes stadsmuseum, skyltdocka föreställande personen Elin. 

Ansiktet gjordes av Oskar Wallrot 2005. 
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4 Problemformulering 

4.1 Prototypen 

Till utställningen på Skövde stadsmuseum tog jag fram en prototyp i form av en animerad  
3D-karaktär för en kortfilm som introducerar utställningsbesökaren till Elinlegenden. 

Kortfilmen gjordes som digital 3D-animation i spelgrafikstil och gestaltar utvalda scener ur 

legenden om helgonet Elin. Filmen använder en berättarröst föreställande biskopen Brynolf 

Algotsson men Elin i filmen var stum. Efter en intervju med museets pedagog så 

överenskoms att Elin skulle ha följande karakteristiska drag som personliga 

attribut/utgångspunkter för gestaltningen: 

 From 

 Modig 

 Uthållig 

 Hjälpsam 

 Moderlig 

 Mäktig 

 Gudfruktig 

 Ansvarsfull 

Som arbetsmetod för att ta fram lämpliga visuella attribut för dessa karaktärsdrag har 

ikonografi använts. Främst har detta inneburit studier av helgongestaltningar i text och bild. 

De visuella attributen kompletteras med animering av karaktärens emotionella uttryck. De 

emotionella uttrycken är baserade på Paul Ekmans studier om mimik.  

4.2 Mål 

Målet var att skapa en film med en grafisk stil liknande estetik från spel och animerad film i  
3D. Med hjälp av animation undersöks hur ett kulturarv i form av en helgonlegend kan 

berättas för moderna betraktare genom en berättarröst, den pedagogiska agentens mimik 

och kroppsspråk. Berättarrösten ger kontexten, den större berättelsen, men den animerade 

pedagogiska karaktärens förehavanden måste svara mot vad rösten berättar genom 

kroppsspråk och mimik, det vill säga genom icke-verbalt kommunikation. 

Museet har själva satt upp som mål för utställningen att göra människor intresserade av 

legenden och personen bakom. De ställer snarare frågor med ledning av legenden än påstår 

något om personen Elin. Dessa fem frågor är (Mwansa, 2013): 

 Varför skrevs legenden ner? 

 Var bodde Elin? 

 Vem beställde mordet på Elins svärson? 

 Varför reste Elin till Jerusalem? 

 Varför högg man av Elin fingret? 
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4.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur eller om en karaktärs icke-verbala uppförande 

tillsammans med de ikonografiska attributen hos grafiken kan fungera engagerande för 

publiken på ett sätt som stödjer museets mål och syfte. Detta för att göra besökarna 

intresserade av vad som ligger bakom legenden.  

4.4 Frågeställning 

Stöder animationen utställningens mål och syfte (som nämns i kap 4.2 och 4.3)?  

Det vill säga:  

 Hur fungerar den animerade pedagogiska agenten som del av introduktion till 

Elinlegenden och utställningen? 

 Får den animerade pedagogiska agentens gestaltning där det icke-verbala uttrycket 

givits extra utrymme en engagerande effekt? 

4.5 Metodbeskrivning 

Som metod för detta arbete har jag valt flera tillvägagångssätt för att metodtriangulera 

utvärderingen. Jag har valt att utföra både kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

genom att använda mig av både enkäter och intervjuer. Metodtrianguleringen är användbart 

här för att ge en stadigare validitet från undersökningarna (Vipsjö, 2005).  

4.5.1 Enkät riktad till besökare av filmen på You Tube 

Till detta arbete har jag först genomfört en kvantitativ enkät som är riktad till de som ser 

Legenden Elin filmen på Youtube. Det går inte säkert att veta om deltagaren verkligen sett 

hela filmen och svarar helt seriöst på frågorna. Dock hade denna metod fördelen att snabbt 

nå ut till en större skara. Skillnaden mellan denna enkät och den som kunde fyllas i på 

utställningen/museet är att denna enkät inte har med frågor som är direkt relaterade till 

utställningen. Jag ville med denna enkät undersöka hur filmens gestaltande av berättelsen 

stod för sig själv. En analys av dess resultat visar hur karaktärens ikonografi och emotionella 

uttryck når fram till publiken. 

4.5.2 Enkät riktad till utställningsbesökare 

Jag valde som andra metod att genomföra en ytterligare kvantitativ undersökning genom att 

visa utställningens besökare filmen i början och sedan be dem att fylla i en enkät efter att de 

sett utställningen. Syftet med denna enkät var att se hur filmens gestaltning påverkar 

utställningsbesökarens uppfattning av Elinlegenden. Det intressanta här är alltså att se om 

ikonografi och karaktärens känslouttryck var ett pedagogiskt användbart verktyg för att 

engagera utställningsbesökaren pedagogiskt (Robson, 2011). 

4.5.3 Projektgruppsintervju 

Jag använde också en kvalitativ fokusgrupp för att utvärdera gestaltningen av den animerade 

pedagogiska karaktären. Fokusgruppen var personal på museet som hade medinflytande i 

S:ta Elins gestaltning. Detta är för att se hur gruppen tyckte att filmen dittills (8:e aug 2013) 

fungerat gentemot sitt syfte (Østbye, Knapskog, & Larsen, 2003).  
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Den 4:e december 2013 mot slutet av utställningstiden gjordes ytterligare en till intervju, 

denna gång med museipedagogen och projektledaren. I denna intervju fokuserades frågorna 

runt pedagogens observationer av besöksgrupper och besökarnas reaktioner på karaktären. 

Intervjun blev semistrukturerad med förberedda huvudfrågor och följdfrågor.  

Syftet med dessa intervjuer var att få information som enkäterna få svar på från besökarna. 

Den information som intervjuerna gav som var svårare för enkäterna att ge var förhållandet 

mellan karaktärsgestaltningen och utställningen. Med intervjuerna kan också resultaten från 

enkäterna validera.  
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5 Genomförande 

5.1 Prototypens grafiska stil 

5.1.1 Nivå av detaljer på 3D-modeller och texturer 

Den grafiska stilen för prototypen, en animerad film, bestämdes att vara relativt realistisk 

med influenser från helgonikonografi. Den grafiska stilen ur spelet Atlantis III (Cryo 

Interactive, 2001) som visas i fig. 12 är liknande den stilen som användes för filmen. Men 

begreppet realism i ett grafiskt sammanhang är tvetydligt eftersom det är så brett och kan 

innefatta många nivåer. Detta påverkas också av tekniken som används, tiden och 

resurserna som läggs på produktionen när karaktären skapas. För denna prototyp har jag 

valt att utgå från Magnus Haakes (2009) fyra definitioner av "realistiskt förkroppsligande av 

en mänsklig agent": 

1. Modellerad utifrån en grundläggande typisk människa. 

2. Lämpliga och relevanta fysiska egenskaper som är mänskliga.  

3. Fullt detaljerade.  

4. Naturlig (ej stiliserad). 

Haakes definition ringar in mer om vad en realistisk karaktär är, men kan fortfarande tolkas 

på olika sätt. Haake själv skriver att problemet med att definiera realismen alltid finns kvar 

eftersom det i slutändan är upp till tolkaren att avgöra (Haake, 2009). Detta gäller enligt mig 

speciellt för punkt tre och fyra. Dessa punkters möjligheter förändras med tekniken som med 

tiden blir mer advancerad, men det gör inte att tidigare verk som är mindre detaljerade kan 

kallas stiliserade.  

Den helgonikonografi som influerat den grafiska stilen är baserad på katolsk tradition för 

hur helgon porträtteras.  

 

Figur 10 Stillbild av huvudkaraktären från spelet Atlantis III; The new world (Cryo 
Interactive, 2001). 
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5.1.2 Mode och textilier för kvinnlig aristokrati under tidig medeltid 
För designen av Elins medeltida klädstil har jag utgått från en studie som baserades på 

resultat från arkeologiska utgrävningar i London under 1970 och 1980-talet. Fynden som 

beskrivs rör sig om medeltida textilier och mode från 1100-talet till 1400-talet. Det finns idag 

få textilier och kläder bevarade från tidig medeltid eftersom materialet snabbt bryts ned i 

naturlig miljö. (Crowfoot, Pritchard & Staniland, 2011).  

I medeltidens Europa fanns det främst två råmaterial för tillverkningen av textilier, dessa var 

ull och lin. Ull var den vanligaste råvaran för textilier. Med ull kunde kläder göras i både 

tunna och kraftigare material. Färgen på ullen som samlades varierade från vitt till svart och 

ibland brunt. De olika färgnyanserna kunde skapa mönster när ullen vävdes men ull kunde 

också färgas i andra färger. Av lin tillverkades lintyg som gjordes av fibrer från växter, 

framför allt Linum usitatissimum. Tyget som skapades var i början brunt och sedan blektes 

det innan vävningen, vilket gav dess beiga färg. Färgat lintyg under denna period var 

ovanligt eftersom lintyg var svårt att färga med de metoder som fanns. Lintyg är tunt och 

användes främst för plagg som bars intill kroppen. Eftersom ull har en tendens att klia på 

bar hud brukades yllekläder kombinerade med plagg av lintyg under. Silke var ett annat 

material för textilier som importerades främst genom Italien, men det var ovanligt och 

nådde inte norra Europa under 1100-talet. Färgning av textiler under medeltiden gjordes 

vanligast av växter vilket gav kläderna naturliga färger och nyanser. Man använde också 

insekter och bläck från bläckfiskar för att färga kläderna, dessa färger importerades till norra 

Europa. Färgerna blått och rött var speciellt dyra färger att färga sina kläder med, färgen röd 

gjordes av en speciell insekt från trakterna runt Medelhavet (Crowfoot, Pritchard & 

Staniland, 2011).  

Under Europas medeltid var skönhet ett tecken på aristokrati för båda könen. Eva 

Andersson menar i sin avhandling Kläderna och människan i medeltidens Sverige och 

Norge (2006) att man under medeltiden var övertygad om att en riktig aristokrat var så 

fager att de kunde klä sig i trasor och fortfarande vara attraktiv. Även om man inte kunde 

dölja sin härkomst med kläder så var klädesdräkten fortfarande viktig eftersom den visade 

status och gemenskap inom aristokratin. Det var viktigt att visa sin identitet och vilket stånd 

man tillhörde; bönder, borgare eller adel (Andersson, 2006). Därför blev kläder inte bara en 

konsumtionsvara, utan en investering för att förbättra en social status (Andersson, 2004). 

Vissa plagg som manteln var vanligast hos aristokratin. Ett annat exempel på aristokratiska 

kläder finns hos klänningarna. Bönder och borgares klänningar var kortare än aristokratins 

som ofta gick ned till fötterna. Anledningen till detta är dels att mer tyg kostar mer, kvinnor 

från de lägre stånden fick ofta ärva tyg och kläder samtidigt som män från samma stånd fick 

nya. Långa klänningar visade också att man var högt stående nog att inte behöva utöva 

fysiskt arbete (Andersson, 2006).  

Hur påverkade åldern kläderna som de bar? Barn under medeltiden hade inga egna speciella 

barnkläder, utan de bar små versioner av de vuxnas kläder. Klädeskulturen mellan barn och 

vuxna var alltså lika varandra, men det fanns skillnader. En av de största skillnaderna var 

hårmodet mellan en ung kvinna och en äldre. När en kvinna hade gift sig var det vanligt att 

de började dölja sitt hår, vanligtvist med en hätta, men hon behövde inte täcka allt sitt hår. 

Senare när kvinnan blev äldre brukade hon täcka mer och mer av sitt hår (Andersson, 2006).  
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5.2 Elins utseende 

5.2.1 Koncept 

För klädeskoncepten började jag med att skapa en grundpose som alla koncepten av 

kläderna skulle följa, ansiktet målades inte eftersom det skulle få egna koncept. När jag hade 

gjort klart posen började jag att måla en siluett i en grå färg. Målet med konceptstadiet i en 

produktion är att snabbt få ut idéer. Jag valde därför att arbeta i gråskala eftersom det 

underlättar att få volym snabbt i en bild som senare lätt kan färgläggas om man önskar. 

Grundkoncepten för kläderna (fig.11) är skapade ur två influenser; Elins ikonografi och 

medeltida textilhistoria. Tanken var att den Elin som gestaltades är den ikonografiska Elin i 

tidsmässiga kläder. 

Elins tänkta ålder, någonstans mellan 30 och 40 år, hade vid denna iteration en liten 

påverkan på hennes kläder. Enligt Eva Andersson (2006) bar barnen små versioner av de 

vuxnas kläder. Det som främst påverkade kläderna på grund av hennes ålder var änkedoket. 

När Elin var ung var det troligt att hon lät sitt hår hänga fritt. För att visa att hon var 

välbärgad så gav jag vissa koncept en mantel som normalt bara aristokrater bar. Vissa av 

dessa koncept i fig. 11 håller sig nära Elins ikonografi med änkedok och fotlång klänning. 

Andra är lite friare som att ha ett vanligt dok, fritt hängande hår, eller visar skorna.  

 

Figur 11 Koncept för S:ta Elins kläder. 
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När grundkoncepten blev klara valdes fem ut för att arbetas vidare på (fig. 12), dessa fem 

rensades från felaktiga linjer och fick fler detaljer. Dessa koncept fick olika tillägg och 

accessoarer men man kan i slutkonceptet se en blandning med detaljer från dem alla. Vissa 

detaljer som exempelvis de trumpetformade ärmarna togs bort för att de annars skulle göra 

det svårare att rigga och animera modellen, därför togs vissa detaljer bort vid denna 

iteration. 

 

 

Figur 12 Fortsatt arbete av klädeskoncepten. 

När arbetet med att göra konceptbilder för S:ta Elins ansikte påbörjades användes samma 

arbetsprocess som för hennes kläder. Först skapades en grundpose för huvudet och halsen. 

Dessa koncept gavs inget hår eftersom jag inte ville att något hår skulle råka täcka några 

ansiktsdetaljer. Detta stadie av arbetet hade två mål; att få fram idéer om ansiktets drag och 

att testa olika möjliga sätt att ge ålderstecken utifrån Ekmans teorier. Det var framför allt de 

statiska och långsamma tecknen som var fokuset i koncepten. De statiska tecknen var 

ansiktets struktur, till exempel hur mycket Elin ler i avslappnat läge och hur ögonlocken 

täcker ögonen. De långsamma tecknen var mest fokuserat på ålderstecknen så som rynkor, 

kråkfötter vid ögonen och hudens textur. I slutändan valdes att fortsätta med ansiktet längst 

ned till vänster i fig.13. Anledningen till att denna version valdes var att den såg mest 

vänligast och sympatisk ut. Den stämde också över mest med ikonografisk gestaltning så 

ungdomlighets tecknen är ett typiskt helgondrag. Strukturen runt ögonen fungerade också 

bäst med ikonografi.  
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Figur 13 Ansiktskoncept för S:ta Elins ansikte. 

När den renderade konceptbilden med färg skulle göras så började jag med att skissa ut en 

grundpose i form av en streckfigur. Efter det så börjades hennes kläder att ritas ut, med det 

bästa resultatet från de tidigare klädeskoncepten. Efter det påbörjades änkedoket, manteln 

och accessoarerna att ritas ut. Som tidigare börjades arbetet med att teckna bilden i gråskala 

för att få fram ljusvärden på kläderna, bakgrunden och ansiktet. Denna teknik tidseffektiv 

men den har en stor nackdel, när man väl är klar med gråskalan och börjar färglägga är det 

svårt att gå tillbaka. Därför är det viktigt att se till att man är nöjd med varje etapp innan 

man fortsätter. I den första versionen valde jag att lägga till några få accessoarer som ett 

extra bälte och ett svärd. Bältet var tänkt att ge intryck av en vardaglig utstyrsel, små väskor 

och säck för pengar ger intrycket att dessa kläder fungerar till vardagen. Jag gav henne ett 

svärd för symbolikens skull, hennes ikonografi. Även om hon inte bar ett svärd i legenden så 

tänktes att detta gjorde just denna bild mer intressant. Också passar det ikonografiskt då 

helgon kan porträtteras med det föremål som de dog av. Färgvalet för hennes kläder blev 

primärt röd med gröna detaljer. Jag valde rött eftersom detta var en rikemansfärg som var 

bland det dyraste att färga sina kläder med. Änkedoket och tunikan hon bär under sin röda 

klänning gav jag vita nyanser. Manteln hade jag tänkt ge en grön nyans men detta gjorde att 

hon liknade en "tomtemor", så jag gav den istället en blå färg vilket också var en färg för de 

välbärgade.  

Den första versionen av den renderade konceptbilden, appendix A, fungerade bra som en 

generell gestaltning av Elin. Men den versionen hade proportionsproblem, som ett litet 

huvud och lång hals i likhet med statyn av Taube. Svärdet var också alldeles för långt, nästan 

ett tvåhandssvärds längd. Den andra versionen, fig. 14, fungerade därför bättre. Svärdet har 

flyttats så att hon håller det ifrån sig. Andra detaljer har också ändrats som att hon har fått 
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blå ögon istället för blå/grå och hennes mantel är längre upp från marken på den sidan med 

armen som håller svärdet. Änkedoket valde jag att använda i den stil som visas i 

kyrkofönstret i fig. 18. I den första versionen hängde hennes lugg fritt, men detta stämde inte 

med traditionen. I andra versionen täcker änkedoket inte hela håret men hon har det 

uppbundet under doket. Jag anser att detta ger henne ett mer naturligt utseende och tjänar 

konceptbilden genom att visa hennes hårfärg. Det andra valet som går emot traditionerna 

något är hennes klänningslängd. Eftersom hon var välbärgad så skulle hennes klänning 

förmodligen täcka hennes skor. Dock valdes att visa hennes skor eftersom detta gjorde det 

lättare att animera senare. Hennes klänningslängd bör ändå vara av en tillräcklig längd för 

att visa hennes status.  

 

 

Figur 14 Konceptstart av S:ta Elin. 
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5.2.2 Modellering av karaktär 

Inför arbetet med modelleringen av 3D-karaktären tecknades en så kallad T-pose, en ritning 

att modellera efter, som baserades på koncepten (fig. 15). T-poseskissen var dock aldrig 

"ritad i sten" under projektets gång. Under modelleringen av Elinkaraktären visades 

progressionen för museet för att få feedback och synpunkter. Detta ledde naturligt till 

ändringar mellan skissen och färdig modell. När jag modellerade karaktären använde jag 

mig av "organic modeling" som utgår från enkla primitiver som en sfär eller kub och arbetar 

därifrån genom att lägga till ytterligare geometri. I en spelmotor hade antal polygoner och 

hur många sidor dessa har, samt vilka texturer som fungerar, lagt tekniska restriktioner. 

Eftersom denna modell var ämnad till en för-renderad film så finns inte samma 

restriktioner. Men eftersom renderingstiden var relativt kort i projektet så valdes att hålla 

modellerna enkla och att använda så få olika typer av texturer som möjligt  (Omernick, 

2004). 

 

Figur 15 T-pose, skiss som modellen byggdes efter. 
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Figur 16 Modell med rigg och textur av karaktären Elin. 

I slutändan blev det som nämnts skillnader mellan Elinkaraktären i konceptet och som 

färdig modell. Manteln blev modellerad och riggad men visade sig sedan för tidskrävande att 

animera för filmen. Därför bär Elinkaraktären inte manteln i filmen. Utöver manteln skedde 

endast små avvikelser, som att ögonfärgen ändrades från blå till grön och en annan nyans 

gavs till håret.  

5.3 Storyboard 

Cristiano beskriver i The Storyboard Design Course (2008) att storyboards är en viktig del 

av planerandet inför en film. Eftersom mimiken och kroppsspråket hos S:ta Elin behövde 

vara relativt exakt så var storyboarditerationen den viktigaste delen för att planera detta 

(Cristiano, 2008). För att få idéer gjorde jag och samarbetspartnern Carl Stenmark var för 

sig egna storyboards för att få fram idéer till filmens utseende när det gällde kroppsspråk, 

sceneri och kamerauppsättningar. Efteråt visade vi dessa för stadsmuseets projektgrupp för 

feedback. Som ändringsförslag från museets personal kan nämnas att de ville att det skulle 

ske motstånd under mordscenen när det från början var tänk att S:ta Elin inte såg mördaren. 

Tanken med detta var att få in mer dramatik i filmen. Efter feedbacken som gavs skapades 

en gemensam storyboard med det som valdes ut från båda förslagen samt lades till nya 

bilder som passade in i helheten 
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Figur 17 En sida av filmens gemensamt framtagna och slutgiltiga storybard (Ros och 
Stenmark, 2013). 

5.4 Animering av olika scener 

När arbetet med att förmedla en karaktär genom rörelser kom till animeringsstadiet så gick 

processen generellt till i fyra steg;  

 storyboard 

 ikonografi 

 kroppsspråk 

 mimik 

Det första steget, storyboard, fungerade som en grund för scenen. Genom att bearbeta 

scenens storyboard kan man bygga in grundposerna och timingen genom scenen. Det 

ikonografiska steget är det steg där nyckelposerna i scenen poseras efter ikonografiska 

regler, teman eller förebilder.  

I kroppsspråk och mimikstadierna bearbetades sedan animationen för att göra scenens 

karaktärer trovärdiga. Ibland skedde det genom att kroppsspråket och mimiken fick högre 

prioritet än ikonografin för att ge scenen en perceptionspsykologisk trovärdighet. 
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5.5 Transmediering av Elinkaraktären 

5.5.1 Porträtt och affisch 

Till utställningens gjordes två porträtt, ett av S:ta Elin och ett av biskopen Brynolf. Till dessa 

porträtt finns en introduktionstext om karaktärerna.  Porträttet av S:ta Elin hade inspiration 

från helgonikonografi och poserades efter inspiration från bland annat olika S:ta Jeanne 

d’Arc avbildningar.  

 

Figur 18 Porträttbilden av S:ta Elin som användes till utställningen (Ros & Stenmark, 2013). 

För utställningens affisch önskades en filmtematisk stil som skulle ge ett intryck av 

dramatik. Som inspiration till affischen önskades samma stil som kunnat ses i material till 

filmen Arn: Tempelriddaren (Flinth, 2007). Därför valdes en kall blå färg som bakgrund 

som också gav en kontrast till S:ta Elins och Brynolfs färger och framhäver dem som 

huvudkaraktärer. "Mördaren" i bakgrunden till vänster valdes att gestaltas så anonym som 

möjligt. Den största ändringen mellan skissen och den klara affischen var borttagandet av de 

tidigare utskissade Jerusalems murar i nedre delen. Den första skissen hade nämligen en 

mur i nederdelen av två anledningar; att låta karaktärerna "försvinna" ner bakom något och 

att knyta an till Jerusalem. Men i slutändan ersattes muren med en dimma för att ge 

informationstexten en tydligare monokrom bakgrund (Olausson, 2013).  
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Figur 19 Första skissen av utställningens affisch (t.v.) och slutresultatet (t.h.).  

5.5.2 Trailer 

Den för utställningen framtagna filmtrailern lades upp på You Tube ungefär en månad innan 

utställningen hade premiär och visades dessutom på pressvisningen. Till trailern animerades 

en scen där S:ta Elin knäböjde under ett starkt ljus i ett annars mörkt rum. Framför henne 

ligger hennes helgonattribut bibeln, svärdet och pilgrimsstaven. Berättarrösten ger en 

introduktion och avslutar med att avslöja hennes namn. Kameraåkningarna i trailern var 

utformade att åka förbi hennes händer och helgonattribut utan att först visa hennes ansikte. 

Karaktärens ansikte visades i slutet, samtidigt med att hennes identitet avslöjades. Denna 

infallsvinkel valdes för att få tittare intresserade och fundersamma över identiteten hos 

karaktären på skärmen. I de två olika medier som trailern visades, internet och på tv-skärm 

vid utställningens pressvisning, tjänade de två olika syften. På museet tjänade trailern syftet 

att engagera publiken inför utställningen. När den visades på internet hade den också som 

mål att engagera publik men framför allt att sprida information om den kommande 

utställningen. 

5.5.3 Filmen 

Den färdiga filmen visades även den i två olika medier, på en tv-skärm i utställningen och på 

museets youtube-kanal. Innehållsmässigt var dessa två filmer identiska förutom när det 

gällde bakgrundsmusiken. I filmen för utställningen togs dess musik bort och musiken 

användes istället för att ge hela utställningen bakgrundsmusik.  

Filmen börjar med karaktären Brynolf som sitter och nedtecknar Elinofficiet, en övergång 

sker till en scen som etablerar platsen, Elins gård. Nästa scen är när Elin tröstar sin dotter 

efter att denna blivit misshandlad. Elins svärson blir i nästa scen mördad och skulden läggs 

på Elin enligt Brynolfs berättarröst. I nästa scen ber Elin i kyrkan och får en uppenbarelse 

från gud. Efter detta visas Elins pilgrimsfärd på en karta. Därefter visas när Elin står utanför 

Jerusalems portar och släpps in. Senare sker en övergång till när Elin återvänt till Sverige 

och vandrar till Götene kyrka. På vägen dit blir hon mördad och en sista övergång sker till 

Brynolf som fortsätter att skriva i officiet. 
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6 Resultat 

6.1 Onlineenkäten 

Onlineenkäten utgjordes av två delar, i den första besvarades frågor om karaktären i filmen 

och i den andra gällde frågorna stillbilder på karaktären (hämtade ur filmen). 

Enkäten var tillgänglig att besvara från den 29:e juni och stängdes den 31:e juli 2013. 

Enkäten fick i slutändan 54 svar, med deltagare från Sverige, Finland, Polen och Österrike. 

För att sprida enkäten till en så stor grupp som möjligt valdes att använda sociala medier, i 

detta fall facebook. Länken till enkäten lades på facebooksidan för Högskolan i Skövdes 

dataspelsutvecklingsprogram (DSU). Jag kontaktade också Svenska kyrkan i Skövde och 

Skara för att lägga ut länken till enkäten på deras facebooksidor. Deltagarna i enkäten 

ombads att sprida den vidare om de kunde vilket kan ha lett till svar från målgrupper jag inte 

kan redovisa för (snöbollsurval). 

Könsfördelningen blev jämn fördelat med 26 män och 28 kvinnor som deltog i och besvarade 

enkäten. Åldersomfånget av de som deltog var mellan 18 och 79 år med en genomsnittsålder 

på 26-27 år. Resultatet ger ett relativt stort omfång med deltagare vilka är i en ålder där de är 

mest troliga att vara aktiva på nätet.  

Den första delen av onlineenkäten (appendix C) utvärderade karaktären S:ta Elin i filmen 

och uppfattningen om hennes personlighet. Eftersom en filmkaraktärs personlighet i en 

enkät kan vara svårdefinierad så valde jag att ta inspiration från personlighetsaxlarna som 

Isbister presenterar (fig. 3). För att utvärdera den animerade karaktären blev deltagarnas 

uppgift att svara på en fråga som löd: ”Hur är S:ta Elin som person i följande kategorier där 1 

är vänstra kategorin, 4 är neutral och 7 är högra kategorin?”. Frågan upprepades för fyra 

motsatspar. 
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Tabell 1 Resultatet av hur deltagarna uppfattade S:ta Elins personlighet i olika kategorier där 1 är 

vänstra kategorin, 4 är neutral och 7 är högra kategorin från online enkäten. 

 

I Undergiven - Dominant blev det genomsnittliga värdet av svaren 4,0, karaktären uppfattas 

som varken dominant eller undergiven. Motsatsparet Osjälvständig - Självrådande hade ett 

genomsnittligt resultat av 5,39. Det vanligaste svaret i denna kategori var dock 6. Detta leder 

till att jag drar slutsatsen att karaktären generellt uppfattas som en självrådande person. Den 

tredje motsatsparet Ovänlig - Vänlig hade ett genomsnittlig värde av 5,35. Det vanligaste 

svarsalternativet för denna kategori var 6 men hade en relativt jämn fördelning mellan 4 till 

7. En större del tyckte alltså att karaktären är en vänlig person snarare än ovänlig. En stor 

del av svaren tyckte dock att hon var neutral.  I det fjärde och sista motsatsparet, Introvert - 

Extrovert, gavs ett genomsnittligt värde på 3,61. För denna kategori blev det vanligaste 

svaret 3, men inte långt efter kom svarsalternativet 4. Detta får mig att uppfatta det som att 

karaktären uppfattas som något introvert.  

Den andra delen av enkäten bestod av åtta stillbilder från olika scener i filmen och 

respondenterna ombads välja ett av de alternativ som presenterades för varje bild. Antal 

bilder begränsades till åtta och svarsalternativen begränsades till fjorton stycken. Om 

deltagaren kände att inte något av svarsalternativen passade så ombads de att välja ett men 

också skriva vilket de skulle vilja ha kunnat välja i kommentarsrutan i slutet. 

Attributen var planerade att representera vissa nyckelscener ur legenden. För bilderna 1 och 

2 är karaktären Elin först orolig och sökandes efter svar (1) som hon sedan får genom 

uppenbarelse (2). bilderna 3 och 4 är stillbilder från scenen när Elin tröstar sin dotter, hon 

är förtvivlad och ledsen (3) vilket leder henne att känna vrede (4). Bilderna 5 och 7 är från 

scenen där hon står utanför Jerusalems portar. Först är hon nervös och rädd (5), men sedan 

känner hon lycka när hon väl släpps in (7). Bilderna 6 och 8 är från scenen när Elin mördas, 

hon överraskas av mördaren (8) och känner fruktan för sitt liv när hon inser vad som händer 

(6). 
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Figur 20 De åtta stillbilder som användes till de båda enkäterna (online och utställning). 
Bilderna presenterades inte i kronologisk ordning från filmen för att "tvinga" respondenterna att tolka 

uttrycket i varje bild (för större bilder se appendix D). 

På den första av enkätens bilder blev de fyra vanligaste svaren; ledsen (35,2 %), from (18,5 

%), gudfruktig (27,8 %) och moderlig (7,4 %). De övriga kategorierna resulterade inte i mer 

än 2 %.  

Den andra bildens resultat var mer utspritt men de svar som valdes flest gånger var 

gudfruktig (29,6 %), nervös (16,7 %), from (11,1 %), och ledsen (11,1 %).  

Den tredje bilden fick ett majoritetssvar under kategorin ledsen (79,6 %), med rädd på en 

andra plats på (11,1 %).  

För den fjärde bilden blev arg (61,1 %) den vanligast valda kategorin med hatfull (14,8%) på 

en andra plats.  

Den femte bilden hade nervös (48,1 %), modig (14,8 %) och uthållig (9,3 %) som de 

vanligaste svarsalternativen.  

För den sjätte bilden blev rädd (85,2 %) och nervös (9,3 %) de enda svarsalternativen som 

översteg 5 %.  

Den sjunde bilden hade glad (50 %) som vanligaste svarsalternativ med modig (16,7 %) och 

ansvarsfull (11,1 %) på andra och tredje plats.  

På den åttonde och sista bilden i enkäten hade rädd (77,8 %) valts som det vanligaste svaret. 

För denna bild blev sen nervös (7,4 %) och modig (5,6 %) de enda svaren som översteg 2 %. 

Den sista delen av onlineenkäten var en kommentarsruta som ställde frågan ”Har din bild av 

Elinlegenden förändrats och i så fall hur?”. Denna del av enkäten var inte obligatorisk att 

svara på och det var även här kommentarer om bilderna kunde göras. Trots att det inte var 
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obligatoriskt att svara i kommentarrutan valde 42 att göra det. Majoriteten av svaren till den 

överstående frågan blev att bilden inte hade ändrats. Anledningen till detta var enligt svaren 

att de inte hade någon bild av S:ta Elin innan, så det fanns inget att ändra. En av deltagarna 

lämnade dock in ett svar där personen hade fått sin bild ändrad och gav samtidigt en övrig 

kommentar: 

"Ja, intressant att få ta del av den bakomliggande berättelsen. En bakgrund vilken 

på sitt sätt är lika aktuell i dagens samhälle. Seriöst grepp att koppla 

nutidsorientering till historik. Kreativt sätt att finna nya perspektiv på att hjälpa 

nya och yngre målgrupper att finna intresse och nyttan med historiska 

kunskaper." 

6.2 Utställningsenkäten 

Enkäten som var tillgänglig på utställningen startade samma dag som onlineenkäten den 

29:e juni och varade till den 21:e november 2013. Utställningsenkäten fick 12 svar under den 

tid som enkäten var tillgänglig. De deltagandes könsfördelning var 5 kvinnor och 7 män. 

Åldersomfånget för utställningsenkäten blev mellan 19-56 år med en genomsnittsålder på 

21,9 år. Enkäten för utställningen var utformad på samma sätt som onlineenkäten med 

skillnad från att referenser till youtubefilmen togs bort.  

 

Tabell 2 Resultatet av hur deltagarna uppfattade S:ta Elins personlighet i olika kategorier där 1 är 

vänstra kategorin, 4 är neutral och 7 är högra kategorin från utställnings enkäten. 

I motsatsparet Undergiven - Dominant blev det genomsnittliga värdet av svaren 5,42, 

karaktären uppfattas som att ha dominanta tendenser. Motsatsparet Osjälvständig - 

Självrådande hade ett genomsnittligt resultat av 6,25. Alltså tolkades karaktärens som en 

självrådande person. Det tredje motsatsparet Ovänlig - Vänlig hade ett genomsnittligt värde 

av 6. Det vanligaste svarsalternativet för denna kategori var 6 och hade 7 som näst vanligaste 

svar. Karaktären uppfattades alltså som en vänlig person. I den fjärde och sista motsatsparet, 

Introvert - Extrovert, gavs ett genomsnittlig värde på 4,58. För denna kategori blev det 
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vanligaste svaret 4, Men svaren var ganska jämt utspridda längsmed termometern så det 

leder mig till att tolka det som att karaktären kunde uppfattas som båda kategorierna. 

Den andra delen av enkäten var identiskt utformad som onlineenkätens andra del. För bild 

ett blev from (33 %) det vanligaste svarsalternativet. På andra plats blev kategorin ledsen 

utvald (25%) och moderlig (16,7 %) kom på tredjeplats. Andra alternativ som också valdes 

var rädd, gudfruktig och ansvarsfull. 

För bild två var gudfruktig (50 %) det mest svarade alternativet. På delad andra plats blev 

from (16,7 %) och modig (16,7 %). Andra svarade alternativ var hjälpsam och nervös. 

Bild tre hade ledsen (91,7 %) som vanligaste svar med nervös (8,3 %) på andra plats.  

På den fjärde bilden lämnades fem olika svar in, arg (66,7 %), moderlig (8,3 %), mäktig (8,3 

%), arg (8,3 %) och ansvarsfull (8,3 %).  

Bild fem hade mäktig (25 %) och nervös (25 %) som populäraste svar med modig (16,7 %) 

och uthållig (16,7 %) på delad andra plats. På delad tredjeplats var rädd (8,3 %) och 

gudfruktig (8,3 %). 

Den sjätte bilden hade rädd (66,7 %) som vanligaste svar med arg (25 %) på andra plats och 

arg (8,3 %) på tredje plats.  

Den sjunde bilden hade (glad 41,7 %) på förstaplats, modig (25 %) på andra plats, ansvarsfull 

(16,7  %) på tredje plats. Andra alternativ som fick svar var uthållig och gudfruktig. 

Bild åtta hade två alternativ som svar vilket var rädd (83,3 %) och mäktig (16,7 %). 

Den tredje delen av enkäten visade att respondentens uppfattning om S:ta Elin inte hade 

förändrat av filmen. I en av kommentarerna berättades att respondenten hade sett filmen 

innan via youtube den gått till utställningen. 

6.3 Projektgruppsintervjuer 

6.3.1 Första intervjun 

Intervjun med fokusgruppen (8 aug 2013) blev totalt med två informanter och något över 15 

minuter i längd. Syftet med en projektgruppsintervju var att samla information om hur 

filmens roll och berättande fungerade i utställningen i praktiken. Informanterna i 

projektgruppsintervjun var; 

Informant 1, museichef. 

Informant 2, utställningsgruppmedlem. 

Först handlade diskussionen om och i så fall hur filmen hade engagerat 

utställningsbesökare. Informant 2 beskrev filmens effekt på utställningen som "den sätter ju 

en början för besökaren för utställningen som sådan har ganska lite föremål". Informant 1 

fortsätter med "Den introducerar ju till det som man kommer gå in till sen i 

utställningshallen och, om man inte hade filmen skulle man nog fått göra utställningen på 

ett helt annat sätt". Informanterna poängterade ofta i diskussionen att filmen är en 
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introduktion som skall ge en grundläggande bild av historian och miljön. Enligt informant 1 

skulle utställningshallen sen tjäna som en fördjupning i ämnet. 

Diskussionen ledde senare till vilken pedagogisk roll filmen hade i ett transmedialt 

berättande. Informant 1 berättade att "den hjälper pedagogiskt för besökaren och förbereder 

dem på vad de kommer att få se". Informant 2 sa sedan "Man får en ganska levande 

introduktion av Elins liv som sedan följs upp av vepor". Informant 1 "man kan få utöver 

utställningen en bild av legenden". 

Informant 2 sa att "filmen är kanske lite för kort, men den får inte vara för lång heller, 7 

minuter har jag lärt mig är en brytgräns". Informant 2 "det är alltså många besökare som har 

sett den (filmen/trailer) innan utställningen på facebook eller you tube och dom frågar alltså 

att få se den (...) vi känner att den har gjort nytta som hjälpmedel".  

Filmen har också fungerat bra på att sprida intresse och marknadsföring. Det fångade bland 

annat upp tv 4's intresse som gjorde en sändning som gick över hela väst Sverige.  

Sedan diskuterades Elins effekt på utställningen genom att vara stum. Informant 1 "det är 

det naturligaste att låta Brynolf få berätta sin berättelse". Om Elin hade haft en egen röst och 

att det berättades ur hennes perspektiv hade man behövt fylla i för många luckor och det är 

en avvägning man måste göra när man återberättar historia. Informant 1 "ja det är en massa 

saker som ni var tvungna att bestämma hur skall människorna se ut? hur skall miljön se ut?  

vad var tidstypiskt ?" Informant 2 "det är ju fabricerat då, men vi har ju haft kommunikation 

här ifrån också". Informant 1 "Det är en viktig diskussion som också tas upp hela tiden i 

museet under utställningar". Informant 2 "sen är det hur man tolkar saker och ting, vi tre 

kan läsa samma text och tolka det olika". 

6.3.2 Andra intervjun 

En andra intervju gjordes mot slutet av utställningens tid (4 dec 2013) med informant 3 som 

var projektgruppsledare och museipedagog för utställningen. Denna intervju var en 

semistrukturerad intervju som blev något över 38 minuter lång.  

Först diskuterades hur karaktären Elin hade mottagits av besökarna på utställningen. Där 

berättar informant 3 att de som hade spontana åsikter var framförallt små barn. De letade 

efter motsägelser mellan filmen och legenden som den berättades av informant 3 under 

visningen uppfattades karaktären Elin som neutral i sina fysiska drag i jämförelse med 

Brynolf-karaktären som hade en mer stiliserad form på sitt ansikte. Speciellt små barn 

uppfattade filmen som en sann skildring och såg filmen som en utgångspunkt för legenden. I 

utställningsrummet fanns det medeltida avbildningar av s: ta Elin och dessa såg då barnen 

som "osanna" beskrivningar för hur Elin såg ut. 

Sedan diskuterades hur karaktärens fysiska och beteendemässiga drag stämde överens med 

de önskade karaktärsdragen hos besökarna (som listas i kap 4.1). Framförallt stämmde 

karaktärsdragen fromhet, hjälpsamhet, moderlig, gudfruktig och ansvarsfull. De andra 

dragen som mäktig och modig framkom inte så lätt. Speciellt mäktig eftersom ur legenden 

var mäktighet satt i relation med ekonomi och kyrklighet. Informant 3 sa "Det är svårt att 

visa saker som uthållighet eftersom det var ur ett kyrkligt perspektiv om man ser legenden 

(elinofficiet) som en propaganda text". Elinlegenden uppfattades också som en händelse-

centrerad karaktär där det hon gjorde vägde tyngre än vad som sades i filmen. Därför blev 

hennes uppfattning beroende av vilka scener man valde att visa. Informant 3 gav ett förslag 
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på en scen för att visa ett kyrkligt mäktig karaktärsdrag, som var en scen med ett kyrkbygge 

som Elin ledde. Då hade det visats att Elin hade auktoritet mer praktiskt. 

Efter detta diskuterades om de fysiska och psykologiska dragen hos karaktären har tillfört 

något till utställningen. Informant 3 berättade att ibland när han hållit visningar har han 

stängt av ljudet på filmen under tiden han pratar. Han berättar då att filmen fortfarande får 

uppmärksamhet, speciellt hos barn. De blir "uppslukade" av filmen och reagerar på vad som 

händer i den. Vissa barn tyckte att filmen var otäck under mordscenen och tyckte synd om 

Elin. Informant 3 menar då att på så sätt måste barnen ha reagerat på känslouttrycken i 

filmen.  

Ikonografin hos karaktären diskuterades också med informant 3 som menade att 

ikonografin gjorde henne "naturligare" i filmen på det sättet att det gav henne karaktär och 

personlighet. Besökarna har reagerat på att hon ser ungdomligt ut för sin ålder vilket han 

förklarat för besökarna som traditionell helgonsgestaltning. Men hon kommer undan med 

detta för att hon är "neutral" i kroppsformen. Besökarna kan alltså acceptera henne som en 

legend-karaktär och samtidigt ändå fortfarande se henne som en naturlig karaktär.  

Informant 3 känner att karaktären mottogs väl av målgruppen, speciellt av de lite yngre, och 

den fungerade samtidigt bra för att marknadsföra utställningen och sprida kunskap om 

legenden.  
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7 Slutsatser 

7.1 Analys av onlineenkät 

Resultatet från första delen i onlineenkäten, som tar upp den animerade pedagogiska 

karaktärens personlighet, visade ett tillräckligt antal resultat (54 svar) för att kunna 

appliceras på Isbisters cirkeldiagram (fig. 4). I figuren nedan har resultaten från 

onlineenkäten applicerats på ett interpersonlighetsdiagram enligt det sätt som Michael 

Gurtman, professor i psykologi vid Wisconsin-Parkside Kenosha universitetet, använder 

cirkeldiagram (Gurtman, 2009). De tre olika cirkeldiagrammen nedan är tolkade efter 

genomsnitt, vanligaste svarskategori och svarsomfång. 

 

Tabell 3 Tre cirkeldiagram, applicerade efter onlineenkätens resultat. Genomsnittsvärde (ovan till 

vänster), det mest valda svaret (ovan till höger) och svarsomfång (nederst). För större diagram se 

appendix E. 

Det första cirkeldiagrammet med gröna markeringar visar genomsnittet från onlineenkäten. 

Den genomsnittsliga utritningen ringar in uppfattningen av karaktären som en neutral 

karaktär med tendenser för vänlighet och samarbetsvillighet. Om man jämför med 

cirkeldiagrammet Isbister (2009) presenterar i sin bok så uppfattas karaktären Elin bland 
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annat som; självupptagen, respektfull, hjälpsam, ansvarsfull och förstående. Utifrån 

genomsnittsdiagram kan slutsatsen dras att karaktären Elins personlighet stämmer med 

målen för gestaltandet av henne (de med museipedagogen överenskomna personlighetsdrag 

som beskrivs i kapitel 4.1). 

Det andra cirkeldiagrammet med den blå markeringen visar den vanligaste svarskategorin. 

Svaren visar en tolkning av karaktären som en vänlig och samarbetsvillig person med vissa 

introverta tendenser. Karaktären visar således här mindre neutrala drag till sin personlighet 

vilket kan tolkas som att svaren här visar en mer komplex karaktär. Utöver de 

personlighetsdrag som beskrevs från den gröna markeringen så läggs dessa 

personlighetsdrag till; accepterande, lugnande, trevlig och osäker. 

Jag har också valt att göra ett tredje cirkeldiagram med svarsomgång som visar hur extrem 

karaktärens personlighet kunde uppfattas under enkäten. Alla kategorier förutom direkt 

ovänlig/fientlig kunde uppfattas till det maximala värdet. Därför drar jag slutsatsen att man 

skulle kunna beskriva karaktären Elins personlighet enligt alla termer inom den röda 

markeringen i cirkeldiagrammet, det är möjligt att Elin ibland är till exempel lättlurad eller 

egoistisk (extremerna för osjälvständig och dominant). Men eftersom cirkeldiagrammet 

endast visade en viss tendens till ovänlighet så menar jag att det är ickekarakteristiskt att 

kalla henne till exempel rebellisk eller skeptisk. 

Dessa tre cirkeldiagram ger tillsammans en mer rättvisande bild av en karaktärs 

personlighet än de ger var för sig. Att enkätdeltagarna kunde urskilja personlighetsdrag 

tyder på att gestaltningen lyckades "engagera" dem som såg filmen. Eftersom karaktären var 

icke-verbal förmedlade animationen den tänkta karaktäriseringen av personlighetsdragen. 

Deltagarna i onlineenkäten uppfattade att karaktären Elin visade känslor och skrev i 

kommentarerna egna förslag på känslor utöver den de svarade. Deras förslag var inte långt 

från den känslan de kryssade i enkäten utan var en näraliggande känsla. Karaktären tillät 

sympati och igenkänning från besökaren och gav rum för egen tolkning av legenden. 

Deltagarnas svar stödjer också Paul Ekmans teorier om ansiktsuttryck är effektiv att 

användas för agenter. Majoriteten av deltagarna svarade samma uttryck som var dit 

planterad i bilden och de egna förslagen var liknande till de svar de gav.  

7.2 Analys av museumenkät 

Resultatet från museumenkäten applicerades på cirkeldiagrammen på samma sätt som 

resultatet från online enkäten. Tre utritningar gjordes igen på cirkeldiagrammen, genomsnitt 

(grön), vanligast svar (blå) och svarsomfång (röd).  

Den gröna utritningen (tabell 4) visar att i utställningen uppfattades karaktärens 

personlighet som en dominant, självständig, extrovert och vänlig i genomsnitt. Enligt 

Isbisters modell kan karaktären bland annat uppfattas som en stolt och självförverkligande 

person. Om man jämför den gröna utritningen med den blåa, som är efter det vanligaste 

svaret, kan man se att personligheten i genomsnittsvarianten uppfattades mer neutralt när 

det kom till kategorin extrovert - introvert.  Den röda utritningen som visar omfånget är 

minimal när det gäller ovänlig, undergiven och osjälvständig vilket visar på att de attributen 

som tillhör dessa kategorier uppfattades som svårt att beskriva karaktären med. 
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Respondenternas förslag på alternativa ord till de i andra delen av enkäten, 

karaktärsbilderna, var nära besläktade med de alternativ som gavs i frågorna. 

 

Tabell 4 Tre cirkeldiagram, applicerade efter museum enkätens resultat. Genomsnittsvärde (ovan till 

vänster), det mest valda svaret (ovan till höger) och svarsomfång (nederst). För större diagram se 

appendix E. 

Som med onlineenkäten so stämde majoriteten av deltagarnas svar för uttrycksbilderna med 

de dit planterade känslorna.  

7.3 Analys av projektgruppsintervjuer 

Intervjun med informanterna 1 och 2 kan tolkas som att filmen tjänade syftet att förmedla 

tänkt information och att engagera besökarna. Utställningen är enligt informant 2 

"spartansk" med få utställningsföremål, speciellt vad gäller föremål från 1100-talet. Filmen 

bidrog fruktbart till utställningen när det gällde att gestalta skeenden för besökaren. 

Under intervjun berättade informanterna att de sociala medierna facebook och youtube hade 

haft effekten att snabbt sprida ut filmen till en större skara än vad annars hade skett. 

Effekten av att ha en film som medium för Elinlegenden och tillgängliggöra den på internet 
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blev att legenden och en del av utställningen kunde nå ut till en större skara och blev lättare 

att ta del av. 

Filmen visade sig också stödja utställningens mål att sprida intresset för vad som låg bakom 

Elinlegenden. Filmen hjälpte till att fånga uppmärksamhet från tv4 Skaraborg som gjorde ett 

reportage om utställningen som sändes i Västsverige. Informanterna menade att det inte var 

omöjligt att den sändningen lockade fler besökare till utställningen. 

Den andra intervjun med informant 3 gav som resultat observationer av hur besökarna 

uppfattade karaktären och filmen. Det kan tolkas som att filmen engagerade besökarna, 

speciellt små barn, eftersom de letade efter detaljer och motsägelser mellan legenden och 

filmen. Deras åsikter var också spontana och behövde inte frågas efter. En motsägelse de 

hittade var en viss motsägelse i den grafiska stilen mellan Elins mer neutrala kroppsform och 

karaktären Brynolfs mer stiliserade ansikte.  

Den fysiska utformningen och den emotionella synligheten i kroppsspråket och 

ansiktsuttrycken gjorde att karaktären stämde överens med personlighetsdragen som var 

önskade (kap 4.1). Detta är också beroende på att filmen och karaktären är en handelskraftig 

centrerad person vart berättande är beroende av vilka handlingar hon gör. Detta gjorde 

scenvalen en stor faktor i porträtteringen. Intressant är också att kroppsspråket och 

ansiktsuttrycken fungerade även när filmen var ljudlöst och utan en berättarröst.  

Ikonografin för karaktären fungerade hos karaktären för att både visa hur hon användes för 

kristen propaganda och för att ge henne lite utseende karakteristiska drag i hennes annars 

"neutrala" utseende. Det neutrala utseendet gjorde också att hon kunde ha ikonografiska 

drag och fortfarande uppfattas som en mänsklig karaktär istället för en övernaturlig figur.  

En kombination av allt detta gjorde att, vad informant 3 kunde observera, karaktären 

engagerade och mottogs väl av utställningens tänkta målgrupp.  

7.4 Sammanfattning och slutsats  

Syftet med detta arbete var att se om en icke-verbal karaktär kan använda sig av kroppsspråk 

och mimik med ikonografiska attribut effektivt i 3D grafik för att engagera berättande för 

besökaren. Magy Seif El-Nasr m.fl. (2009) skriver att behovet att utveckla ett effektivt sätt 

att etablera en personlighet hos icke-verbala karaktärer finns. 

Utvärderingen visar att filmen fungerade som en engagerande introduktion till 

utställningen. Enkät och intervju kan tolkas som att filmen inte påverkade den bild 

besökaren hade av Elinlegenden innan de gick in till utställningshallen. Enkäten visade att 

de flesta deltagare inte hade någon bild av legenden tidigare. Men filmen förmådde däremot 

att skapa en bild av legenden för besökaren och att skapa en karaktär som de kunde relatera 

till under utställningen. Intervjun med informant 3 (4 dec 2013) indikerade också att filmen 

var engagerande inte minst för små barn som kunde se skillnader mellan film och legenden i 

muntlig form. De kunde också känna sympati för karaktären Elin och känna oro under mord 

scenen, de tyckte synd om henne, vilket visar att de var engagerade i henne.  

Om man jämför cirkeldiagrammen mellan resultaten från online och museumenkäten kan 

man se viss skillnad. Genomsnitt och vanligaste svar på museets cirkeldiagram har högre 

värden i kategorierna vilket tyder på en upplevd mer särpräglad personlighet. Svarsomfånget 

för museum diagrammet är mindre än onlinediagrammet vilket också kan tolkas som en 
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tydligare personlighet. Detta leder mig till att anta att utställningen möjligen gav en bättre 

kontext för filmen vilket gav besökaren bättre grund att skapa en tydlig uppfattning av 

karaktären. 

En jämförelse mellan cirkeldiagrammen från online och museumenkäterna indikerar att 

karaktären uppfattades som mindre neutral i sin personlighet på utställningen. Karaktären i 

utställningen uppfattades som mer dominant, självständig och extrovert. Men det skall 

poängteras att museumenkäten hade 12 deltagare jämfört med onlineenkätens 54 deltagare.  

Denna undersökning visar att personligheten hos karaktären Elin kunde uppfattas av 

utställningsbesökaren och stämde överens med den personlighet som museet ville att Elin 

skulle ha. Undersökningen visade också att karaktären i filmen stödde utställningens syften 

och mål, att engagera besökare till att intressera sig för Elinlegenden.  

7.5 Diskussion 

Det hade varit önskvärt att antalet deltagande informanter från projektgruppen hade blivit 

större i fokusgruppsintervjun. Colin Robson definierar i Real world research (2011) en 

fokusgrupp som en intervju med fler än en informant samtidigt, så jag menar att det 

fortfarande blev en fokusgrupp. Effekten från en mindre fokusgrupp blev att intervjun var 

mer personligt och mer inkluderade. Alla som ville få sagt något kände att de kunde säga det 

och ingen föll bort i tystnad under diskussionen.  Enkäten kunde ha varit lättare att läsa med 

enklare ord och inte ord som "gudfruktig" för att beskriva en känsla i scenen. De typer av ord 

i enkäten skulle också kunna ha ändrats. Det var intressant att de förslag på egna ord att 

beskriva bilderna med var nära i betydelse av det svarsalternativ de valde, ofta ett specifikare 

ord som lycklig istället för glad. En karaktär kan även flera känslor samtidigt i en scen, till 

exempel nervös och rädd. Man kan säga att inget av den kan ses vara mer rätt än det andra 

svaret.  

Något som är intressant att diskutera är vilka typer av scener man som berättare använder 

för att visa personlighetsdrag. Karaktärer under extrema händelser reagerar ofta på extrema 

sätt som människor gör. Om man som berättare inte är försiktig med detta så visas en 

missvisande bild av karaktärens personlighet. Budgetering och tidsramen för själva 

produktionen påverkar detta också då man måste vilja vilka scener man prioriterar för 

filmen. Förslaget som informant 3 gav med Elin som kyrkobyggare till exempel skulle ha 

tillfört mer i filmen men också lagt till mer i produktionen. 

Användningen av ikonografin fungerade som tänkt i denna produktion eftersom effekten 

sågs av filmbetraktare, så som gudfruktighet. Men jag menar också att ikonografin var ett 

bra redskap under produktionen för designen av karaktären Elin. Det var för detta projekt 

vid användandet av helgonikonografi för att gestalta ett helgon men jag vill hävda att det kan 

vara användbart även för andra typer av karaktärer.  

Det är intressant att deltagarnas svar stödde arbetsmetoden att använda sig av Paul Ekmans 

teorier om ansiktsuttryck. Majoriteten av deltagarna svarade samma uttryck som var dit 

planterad i bilden och de egna förslagen var liknande till de svar de gav. Man kan 

argumentera att det är effektiv att använda Ekmans teorier om snabba ansiktsdrag för 

agenter.  
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Den sista delen av enkäterna ställde frågan "Har din bild av Elinlegenden förändrats och i så 

fall hur?", som nämnt innan så var majoriteten av svaren nej. Det är värt att diskutera hur 

man kan tolka det svaret. Elinlegenden verkar okänd och majoriteten som deltog i 

undersökningen hade aldrig hört om den innan. Men man kan tolka det som att om man inte 

känner till eller har någon bild av Elinlegenden så bör den ju vara förändrad efter att filmen 

har blivit sedd. Då är det en fråga om ifall filmen har skapat en bra introduktion av 

Elinlegenden, vilket personalen på stadsmuseet menade.  

En intressant aspekt från produktionen och som togs upp under intervjun var historisk 

korrekthet och användande av dramatisering inom kulturförmedling. Det kom fram under 

produktionen att det är viktigt att inte vilseleda besökaren då museet har skyldigheten att 

inte sprida falsk fakta. Mycket vikt lades på att endast berätta det som nämndes i legenden 

eller kunde styrkas av historiska bevis. Men dramatisering kan vara ett effektivt verktyg för 

att fånga intresset från betraktare. Som Elliot (2010) menar att om betraktaren inte har fått 

intresset för fakta så kvittar det hur bra den är. Det är en viktig avvägning som måste göras 

individuellt för varje utställning enligt museichefen (8 aug 2013). Detta visade sig speciellt 

efter intervjun med informant 3 (4 dec 2013) som visade att små barn såg Elins utseende i 

filmen som sann gentemot andra gestaltningar. Detta tyder alltså på ett ansvar vid denna typ 

av remedieringar.  

En metod som kunde ha använts till denna undersökning skulle ha kunnat vara att observera 

när museet anordnade guidade visningar för utställningen. Denna metod hade kunnat leda 

till att ge information direkt från målgruppen om uppfattningen av karaktären och 

utställningen. Istället från museipersonalens uppfattning av besökarnas uppfattning.  

7.6 Framtida arbete 

Den ickeverbala pedagogiska agenten/karaktären kan appliceras på flera olika framtida 

arbeten.  

Man skulle kunna göra en ny undersökning där man jämför den nuvarande filmen med en 

film där kroppsspråket och uttrycken är nedtonade och se om effektiviteten sjunker. Eller en 

jämförelse mellan de mer naturliga rörelsemönstren i filmen med en mer stiliserad 

rörelsemönster i stil med Disneys animationsprinciper och se effekten av detta på en 

"naturlig" karaktär. 

Ett framtida arbete som intresserar mig är hur man kan använda dessa för att skapa 

personliga ”följeslagare” till utställningar. Fördelen med icke-verbala karaktärer i det 

sammanhanget är att de är ljudlösa och skulle då inte vara ett störande moment för andra 

besökare. För detta skulle man kunna använda sig av hologram som kan ta emot 

kommandon. Denna teknologi, som bygger på ”Peppers spöke” illusionen och då egentligen 

inget riktigt hologram, har växt och blivit använt på konserter för att illustrera en digital 

sångare. Ett exempel på ett sådant hologram är karaktären Hatsune Miku som projicerades 

mot ett stort glasplan under ett uppträdande (Firth, 2010). Eftersom man kan göra 

hologrammen till vilken storlek man vill så skulle det kunna vara möjligt att göra en som är i 

naturlig storlek eller kanske bara 20 cm hög. Hologrammen kan dock inte prata utan 

högtalare, men om man kan använda ickeverbala agenter för hologrammen så skulle det 

också vara möjligt att skapa personliga följeslagare i utställningar.  
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Figur 21 Hologram av dem sjungande karaktären Hatsune Miku från en konsert (Firth, 2010). 

Individer vilka har en nedsatt förmåga att hantera en mental interaktion kan vara hjälpta av 

pedagogiska agenter då det gäller att tolka mimik, kroppsspråk etc.  Det kan även vara till 

stor hjälp då individen har en nedsatt förmåga att relatera till theory of mind, coherence 

samt nedsatt och/eller överkänslig perception.  

Inom äldrevården i Japan gör staten en satsning på en utvecklad robotteknik där en robot 

talar med den äldre, detta är till exempel tänkt att minska ensamhetsproblematik (Iida, 

2013). Här skulle det finnas ett mervärde i att kunna applicera mänskliga egenskaper såsom 

olika emotioner gentemot vilka individen kan interagera.  

 

Figur 22 Boende hos äldreomsorgen i Fyuouen, Japan, interagerar med roboten Palro (Iida, 
2013). 

Det kan även finnas ett användningsområde för att utveckla ett pedagogiskt hjälpmedel vad 

gäller funktionsnedsättningar där individen har svårigheter att tolka emotioner, till exempel 

utvecklingsnedsättning, autism etc. Konceptet kan då vidareutvecklas genom att det via 
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grafiken kan kompletteras med kulturella symboliska gester. Samma grundkaraktär skulle 

då även kunna modifieras utifrån olika kulturella sfärer då det finns olika tolkningar och 

beteendemönster. Grundkaraktären skulle även kunna anpassas utifrån olika intellektuella 

förutsättningar. Till exempel om agenten interagerar med ett barn eller inte. 
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Figur 5: Kalkmålning från sent 1400-tal, Götene kyrka, 
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Figur 6: Altarskåp från sent 1400-tal, finns i Norra Ny, Värmland. På skåpsdörrarna är 

helgonen Heliga Birgitta(t.v.) och S:ta Elin(t.h.) målade. Bilden till höger är närbildutsnitt av 

S:ta Elin, 

(http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=elin&filter=thumbnailExists%3Dj&sida=2&ref

erens=shm/art/930728A1). 

Figur 7: Altarskåp från 1500-talets början från Visnum kyrka i Värmland. Bilden till höger 

är närbild av S:ta Elin, 

(http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=shm/art/930704A2). 

Figur 8: Till vänster, del av ett kyrkofönster från S:ta Helenas kyrka föreställande S:ta Elin 

skapad av Bo Beskow 1936. Nedmonterades under renovation 1972 och finns numera i 

Skövdes stadsmuseum. Till höger, figur föreställande S:ta Elin av keramik (svärd trasigt), 

okänd härkomst. Finns i Skövdes stadsmuseum, (egen). 

Figur 9: Till vänster, bronsstaty av Astrid Taube från 1950 föreställande S:ta Elin. Tillhör 

S:ta Helenas Kyrka i Skövde. Till höger, Skövdes stadsmuseum, skyltdocka föreställande 

personen Elin. Ansiktet gjordes av Oskar Wallrot 2005, (egen). 

Figur 10: Stillbild av huvudkaraktären från spelet Atlantis III; The new world (Cryo 

Interactive, 2001). 

Figur 17: En sida av filmens gemensamma och slutgiltiga storybard (Ros och Stenmark, 

2013). 

Figur 18: Porträttbilden av S:ta Elin som användes till utställningen (Ros & Stenmark, 

2013). 

Figur 21. Hologram av karaktären Hatsune Miku som sjunger under en koncert, 

(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1329040/Japanese-3D-singing-hologram-

Hatsune-Miku-nations-biggest-pop-star.html). 

Figur 22: Boende hos äldreomsorgen i Fyuouen, Japan, interagerar med roboten Palro, 

(http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/19/national/robot-niche-expands-in-senior-

care/#.Uf6m96dvnIU). 
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Tabell 3: Tre cirkeldiagram, applicerade efter online enkätens resultat. Genomsnitsvärde 

(uppe till vänster), det mest valda svar (uppe till höger) och svarsomfång (nederst). För 

större diagram se appendix E. 

Tabell: 4: Tre cirkeldiagram, applicerade efter museum enkätens resultat. 

Genomsnitsvärde (uppe till vänster), det mest valda svar (uppe till höger) och svarsomfång 

(nederst). För större diagram se appendix E. 
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Appendix A -  S:ta Elinkoncepter 

 
Klädeskoncept. 

 

Fortsatt arbete av klädeskoncept. 
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Ansiktskoncept. 

 
Gråskala till färglagd av första konceptartversionen. Läg märke till de överidealistiska dragen 

i likhet med Astrid Taubes gestaltning (fig. 11). 
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Slutgiltlig version av S:ta Elin konceptart. 
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Detaljer av den slutgiltliga konceptarten. 
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Appendix B -  Storyboards till filmen 

Första storyboarden som gjordes individuellt. 
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Gemensam storyboard, sida 1 (Ros & Stenmark, 2013). 

 
Gemensam storyboard, sida 2 (Ros & Stenmark, 2013). 
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Gemensam storyboard, sida 3 (Ros & Stenmark, 2013). 

 
Gemensam storyboard, sida 4 (Ros & Stenmark, 2013). 



 57 

 
Gemensam storyboard, sida 5 (Ros & Stenmark, 2013). 
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Appendix C -  Online enkäten 

 

Enkät om filmen 

Välkommen och tack för att ni ville delta i denna enkät! 
 
Denna enkät berör introduktionsfilmen till S:ta Elin utställningen på Skövde stadsmuseum. 
 
Enkäten tar ungefär 8-10 minuter att göra. 

 

Detta är filmen som visas i utställningen. Denna enkät handlar dock om hur filmen står för sig 

själv utan utställningen. Börja med att se filmen innan du börjar med frågorna. 

 

Har du svårt att se you tube klippet sär så kan ni se den om du klickar på denna länk: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NLJ-RJOu5G0 

  

1) Ålder 

     

  

2) Kön 

Man   

Kvinna   

  

3) Hur är S:ta Elin som person i följande kategorier där 1 är vänstra kategorin, 4 är neutral och 

7 är högra kategorin? 

  1  2  3  4  5  6  7 

Undergiven/Dominant               

Osjälvständig/Självrådande               

Ovänlig/Vänlig               

 

http://www.youtube.com/watch?v=NLJ-RJOu5G0
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Introvert/Extrovert               

 

  

Välj ett ord för varje bild över: (om ett ord inte finns bland alternativen välj ett av dem och skriv 

det du saknade i sista frågan) 

  

4) Bild 1 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   
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Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

5) Bild 2 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   
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Hatfull   

Ansvarsfull   

  

6) Bild 3 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

7) Bild 4 

Glad   

Rädd   
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Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

8) Bild 5 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   
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Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

9) Bild 6 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   
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Hatfull   

Ansvarsfull   

  

10) Bild 7 

Glad   

Rädd   

Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

11) Bild 8 

Glad   

Rädd   
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Nervös   

Ledsen   

From   

Modig   

Uthållig   

Hjälpsam   

Moderlig   

Mäktig   

Arg   

Gudfruktig   

Hatfull   

Ansvarsfull   

  

12) Har din bild av Elinlegenden förändrats och i så fall hur? 
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Appendix D -  Bilder från enkäterna 

 
Bild nr. 1 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 2 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 3 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 4 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 5 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 6 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 7 som användes till enkäterna. 
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Bild nr. 8 som användes till enkäterna. 
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Appendix E -  Applicerad cirkeldiagram 
(interpersonlighet circumplex) 

 

Tabell 5 Markering i cirkeldiagrammet baserad på genomsnittsresultatet från onlineenkäten.  
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Tabell 6 Markering i cirkeldiagrammet baserad på mest svarade svarskategorin från onlineenkäten.  
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Tabell 7 Markering i cirkeldiagrammet baserad på svarsomfånget från onlineenkäten.  
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Tabell 8 Markering i cirkeldiagrammet baserad på genomsnittsresultatet från museum enkäten.  
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Tabell 9 Markering i cirkeldiagrammet baserad på mest svarade svarskategorin från museum 

enkäten.  
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Tabell 10 Markering i cirkeldiagrammet baserad på svarsomfånget från museum enkäten.  

 

 


