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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöktes hur bilders betydelse förändras över tid och när de byter 

medium. Till undersökningen användes Albrecht Dürers kopparstick Riddaren, Döden 

och Djävulen (1513) som remedierades till 3D-grafik efter att först ha analyserat enligt 

en ikonografisk/ikonologisk metod.  

En artefakt skapades som sedan tillsammans med Dürers verk användes som grund 

för ett antal kvalitativa intervjuer. Resultatet tolkas som att det finns ett intresse och 

värde med remediering av kulturarv till 3D-grafik. 

En fortsättning av arbetet kunde vara att i samrådan med pedagoger utveckla en 

interaktiv artefakt till museum. 

Nyckelord: Remediering, 3D-grafik, Kulturarv 
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1 Introduktion 

I den här studien förutsätts att Albrecht Dürer (1471 - 1528) i sitt kopparstick Riddaren, 

Döden och Djävulen (1513 – 1514, Tyska: Ritter, Tod und Teufel) tänkte sig att riddaren 

symboliserade den kristna gudens stridsman samt att Döden och Djävulen skulle ses som 

fiender. Studien förutsätter även att dessa fiender tänktes förefalla dåtidens betraktare av 

bilden som farliga och kanske till och med skrämmande. 

Frågorna som studien har försökt besvara gäller hur Dürers kopparstick uppfattas och 

förstås av nutida betraktare, detta jämfört med en remediering av bilden i digital 3D-grafik. 

Särskilt  studerades  om  antagonistfigurernas,  Döden  och  Djävulen,  utseende  och  

form behövde  ändras  i  den  remedierade  bilden  för  att  nutida  betraktare  ska  förstå  

dem  och uppfatta dem som farliga och/eller skrämmande. 

Vad är det i så fall som främst behöver ändras? Ett antagande är att det främst är Djävulen 

som ser mindre skrämmande ut i Dürers bild. Under arbetet med remedieringen av bilden 

gjordes en kvalitativ studie i form av ett mindre antal intervjuer genomförda med en 

fokusgrupp bestående av grafikstudenter inom spelutveckling. Utvärderingen av det färdiga 

arbetet genomfördes genom intervjuer med fyra informanter.  

 
 



 2 

2 Bakgrund 

Riddaren, Döden och Djävulen (1513 – 1514, Tyska: Ritter, Tod und Teufel) är ett mycket 

välkänt grafiskt arbete av den tyska renässanskonstnären Albrecht Dürer (1471 - 1528). 

Dürers verk, som alltså är 500 år gammalt, kommer ligga som grund för en adaption från 

kopparstick i 2D till en version i digital 3D-grafik. Studien förutsätter, som redan nämnts, att 

Riddaren i bilden symboliserar den kristna gudens stridsman och att Döden och Djävulen, 

bildens antagonistfigurer, tänktes förefalla dåtidens betraktare av bilden som farliga och 

kanske till och med skrämmande. 

I studien har försökts att besvara hur Dürers verk uppfattas och förstås av nutida betraktare, 

hur ser man på Döden och Djävulens utseende och form. Ett antagande är att särskilt 

djävulen inte ser särskilt skrämmande ut i Dürers bild. En nutida publik är förmodligen van 

vid betydligt mer avancerade utseenden på figurer som är tänkta att se mer eller mindre 

skrämmande ut. Under adaptions-arbetet gjordes en kvalitativ studie i form av ett mindre 

antal intervjuer med fokusgrupp, urvalet bestod av tre grafikstudenter inom spelutveckling. 

Utvärderingen av det färdiga arbetet skedde med hjälp av en fokusgrupp bestående av 

konstintresserade. Det fanns också tankar om att i mån av tid utvärdera arbetet med hjälp av 

en enkät riktad till internetforum för grafikintresserade. Frågeställningen för arbetet 

kommer att kretsa kring vad som eventuellt kan behöva ändras hos de monstruösa figurerna 

i en remedierad 3D-version, för att nutida betraktare ska uppfatta dem som farliga och/eller 

skrämmande. 

2.1 Riddaren, Döden och Djävulen av A. Dürer som spelgrafik 

Målet med arbetet var att skapa en 3-dimensionell variant av A. Dürers verk Riddaren, 

Döden och Djävulen. Syftet var att studera hur nutida betraktare uppfattar och förstår det 

nya verket, i en fotorealistisk 3D-grafisk stil (likt den man kan se i moderna spel) i 

jämförelse med originalverket.  Vilka  specifika  skillnader  kan  tänkas  krävas  för  att  

särskilt antagonistfigurerna ska framstå som olycksbådande. 

Att  återanvända  ett  tidigare  verk  och  dess  motiv  kan  dels  kallas  adaption  (Carr,  D., 

Campbell, D. och Ellwood, K.  2006) och dels remediering (Bolter & Grusin, 1999). Det 

senare  begreppet  har  myntats  av  medieforskarna  Jay  David  Bolter  och  Richard  Grusin 

(1999). Jag återkommer till detta begrepp nedan. 

2.1.1 Uttrycket nutida/modernt 

Klassiska konstprinciper kan vara mycket användbara och bör studeras för att utvecklas som 

konstnär, man kan hämta stor lärdom genom att studera en mästare som exempelvis Dürer, 

vilket Chris Solarski (2012), aktiv spelgrafiker med yrkeserfarenhet, skriver om i Drawing 

Basics and Video Game Art. Det är inte någon akademisk text, men den har tack vare 

Solarskis  stora  yrkeskunnande  ett  värde  för  mitt  syfte.  Solarski  (2012)  skriver  om  hur 

grafiker, genom att studera de gamla mästarna (exempelvis: Da Vinci, Dürer, Rodin), kan 

utveckla grafiken i spel utan att behöva förlita sig på ny teknologi. Solarski (2012) menar 

att en av de bästa metoderna att lära sig på är att försöka kopiera konst från konstnärer 

som man beundrar. I processen av att kopiera en mästare kan man lära sig av dennes 

arbetsprocess och idéer och införliva dem i sin egen konst (Solarski, 2012).  På ett sätt är det 

just det jag försöker göra i mitt arbete, jag försöker kopiera Dürer för att lära mig av honom. 
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I mitt arbete utgick jag från liknande principer som Dürer gjorde, när det gäller anatomi, 

rustningar och andra element för att få en så trovärdig återgivning av Riddaren, Döden och 

Djävulen som möjligt. När det gäller begreppet mästare kan det idag låta överdrivet 

vördnadsfullt, men förr i tiden betydde det egentligen att man var föreståndare för en 

verkstad och kanske hade lärlingar och gesäller som arbetade under mästarens översyn. 

2.2 Remediering 

Bolter och Grusin (1999) myntade begreppet remediation, på svenska remediering. De 

menar att det är när man kan finna ett medium representerat i ett annat medium. 

Exempelvis när en bok filmatiseras så övergår den från mediumet bok till film och har 

alltså remedierats. Bolter och Grusin (1999) hävdar också att remediering är vad som 

definierar  all ny digital media. De beskriver begreppet ytterligare som en form av 

komplicerade lån som sker mellan olika medier. När ett nytt medium skapas lånar det och 

inkoporerar delar av andra medier. Bolter  och  Grusin  (1999)  menar  att  detta  har  pågått  

väldigt  länge  och  att  för  varje  ny iteration av remediering så ändras mediet. 

Bolter och Grusin (1999) skriver också om två andra begrepp som kan vara av intresse. 

Begreppet immediacy som används för att beskriva en omedelbar koppling till ett verk, vilket 

gör att man inte tänker på mediet. Begreppet Hypermediacy som innebär att man hela 

tiden är medveten om mediet. Särskilt det första begreppet handlar om vår önskan att 

omslutas av berättelser (Bolter & Grusin, 1999) 

2.3 Realism 

I vardagligt tal kan man tycka att begreppet realism är enkelt, men studerar man vad det kan 

stå för exempelvis vid visualisering det blir det genast mer krångligt. En dinosaur kan till 

exempel vara renderad realistiskt i 3D-grafik och förefalla levande, men samtidigt är den 

orealistisk eftersom det är miljoner år sedan dinosaurier levde. Jag har därför valt att 

använda psykologi- och datorgrafikforskaren James A. Ferwerdas definitioner av realism, 

inom datorgrafik, det vill säga fysisk, funktionell och fotorealistisk realism, som han skriver 

om i sin artikel: Three Varieties of Realism in Computer Graphics (2003). 

2.3.1 Fysisk realism 

Enligt Ferwerda (2003) är kriterierna för denna typ av realism att den genererade bilden 

måste ge samma visuella stimulans som scenen. Det vill säga att varje punkt i den 

genererade bilden måste stämma överens exakt med 3d-scenen. Detta ställer enlig Ferwerda 

(2003) mycket höga krav på att 3d-modellerna representerar verkligheten i fråga om form, 

material och ljus. Vidare så behöver renderingsmotorn vara förmögen att på ett riktigt sätt 

simulera och beräkna ljuset interaktion med objekten i scenen så som det skulle reagera med 

objekt i den faktiskta världen, enligt fysikens lagar. Slutligen menar Ferwerda (2003) att 

också skärmen som man ser bilden på måste kunna återge allt detta på ett korrekt sätt, 

dessvärre kan inte konventionella skärmar det och även om de två första stegen är fullt 

möjliga så gör detta att man inte kan återskapa helt fysiskt korrekta bilder. 

2.3.2 Funktionell realism 

Kriteriet för denna typ av realism beskriver Ferwerda som att den genererade bilden måste 

ge samma visuella information som scenen. Det vill säga, när man ser på bilden ska man få 

information om objekt i scenen så som deras form, storlek, position, rörelse och material så 
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att man som betraktare kan göra tillförlitliga visuella bedömningar och uppgifter (Ferwerda, 

2003). Han beskriver det så här: “If an image lets you do the task you need to do, and allows 

you to perform the task as well as you could in the real world, then for that task, the image is 

realistic” James A. Ferwerda (2003). En IKEA-instruktion med tydligt tecknad stil kan alltså 

betraktas som funktionell realism.  

2.3.3 Fotorealism 

Foto-realism inom datorgrafik definieras av Ferwerda (2003) som en bild som är mer eller 

mindre omöjlig att särskilja från ett fotografi. Ferwerda utvecklar begreppet fotorealism 

ytterligare genom att beskriva det som att den genererade bilden måste vara fotometriskt 

korrekt. Ferwerda (2003) skriver:  

Photometry is the measure of the eye’s response to light energy, so this 

definition requires that the image has to produce the same visual response as 

the scene even though the physical energy coming off the image may be 

different than the scene.  

James A. Ferwerda (2003) 

Fotorealism är den form av realism jag siktat på att åstadkomma i mitt arbete. Dock behövde 

inte motivet i sig vara realistiskt, med tanke på att det i den skapade bilden exempelvis skulle 

återfinnas en Djävul och en levande Döden. Dessa är ju i sig på sätt och vis icke realistiska. 

Realismen har alltså mer med utförandet och utseendet än med innehållet att göra. 

I mån av tid och beroende på hur arbetet skulle gå planerades från början att eventuellt göra 

artefakten interaktiv. Den hade då blivit möjlig att föra in i en spelmotor, så att man inom 

bilden/miljön kunde byta perspektiv och inspektera element i den närmare. Exempelvis 

skulle man kunnat klicka på detaljer för att få upp information och fakta om dem. Detta 

skulle också kunnat påverka frågeställningen så att den skiftat mot en än mer pedagogisk 

inriktning. Dock visade det sig efter hand att detta inte hanns med under arbetets tidsrymd. 

2.4 3D-Visualisering i pedagogiska syften  

Det blir allt vanligare att man använder 3D-grafik för att visualisera historiska miljöer och 

artefakter, dels för att hjälpa till med historiskt lärande, men också för att exempelvis 

förbättra muséebesök (Anderson et. Al., 2010). Enligt Anderson et. Al (2010) är spelformatet 

idealt för lärande tack vare den höga popularitet som spel åtnjuter, speciellt bland yngre 

människor. Tack vare datorspels populariet, och det faktum att spel är ett interaktivt 

medium har det blivit allt vanligare att skapa spel som inte bara spelas för nöjes skull, så 

kallade Serious Games. Serious Games är spel vars syfte är att vara pedagogiska och lära 

spelaren något. Det kan exempelvis handla om simulatorer inom militären eller sjukvården. 

(Anderson et. Al. 2010). Det kan också användas för att återskapa historiska miljöer eller 

föremål i syfte att lära ut. 

Tack vare de senaste årens avancemang av hård- och mjukvara är det idag möjligt att skapa 

väldigt realistiska och detaljerade tolkningar och replikor av historiska miljöer och artefakter 

vilka både kan skapas och tas del av på vanliga persondatorer (Anderson et. Al, 2010). 

Fördelen med detta är enligt min mening att fler människor kan ta del av viktiga och 

intressanta kulturföremål, samt lära sig om dessa på ett smidigt och roligt sätt. 
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2.5 Bildanalys – ikonografi, ikonologi 

Eriksson & Göthlund (2004) beskriver detta som en strukturerad och lätt förståelig metod i 

tre steg för att analysera bilder. Metoden går ut på att man först gör en så kallad pre- 

ikonografisk analys där man beskriver mer eller mindre detaljerat vad som syns i bilden och 

redogör för bilden rent formellt. Exempelvis beskriver man i det här fallet bilden genom att 

tala om en centralt placerad figur till häst iklädd rustning i stället för att direkt säga att 

det är en riddare. När en remediering av en bild genomförs fyller den pre-ikonografiska 

närläsningen en funktion, i den här studien kommer denna del av den ikonografiska 

analysmetoden redovisas i genomförandedelen. 

Därpå gör man en ikonografisk analys där man identifierar motivets litterära betydelse 

(Eriksson & Göthlund 2004). I det här fallet kan det vara bildens titel, Riddaren, döden och 

djävulen. 

Det tredje och sista steget i processen kallas för ikonologisk  tolkning och går ut på att 

försöka förstå bilden betydelse i sin kontext. Här kan göras olika former av tolkningar 

beroende på teoretiskt perspektiv. Det kan gälla religiös betydelse, eller psykoanalytisk 

tolkning av konstnären etc (Eriksson & Göthlund 2004). 

Ikonografisk och/eller ikonologisk analys är en form av närläsning (Eriksson och Göthlund, 

2004), vilket betyder att man noggrant iakttar bildens alla element och beskriver dessa, 

detta   gör   att   man   fokuserar   sin   uppmärksamhet   på   varje   enskild   detalj   eller 

betydelsebärande element och eftersom detaljerna utgör helheten får man en förståelse för 

verkets betydelse (Eriksson & Göthlund, 2004). Här nedan kommer att genomföras en 

närläsning av Dürers bild. 
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Figur 1 Riddaren, Döden och Djävulen av Albrecht Dürer (1471-1528).  

2.6 Ikonografisk analys – litterär betydelse 

Bilden heter som nämnts Riddaren, Döden och Djävulen och är skapad 1513 av Albrecht 

Dürer och är känt som ett av hans tre mästerverk inom kopparstickmediet. Figurerna som 

beskrivits ovan är så klart Riddaren, som är den centralt figurerande ryttaren, Döden som 

med sitt timglas sitter till häst bredvid riddaren och så Djävulen som följer efter och ser ut 

som en hopsatt blandning av bland annat get och gris. 

Enligt The Metropolitan Museum of Art (2015-02-01) representerar bilden de moraliska 

dygder som var populära under medeltiden och skulle kunna vara baserad på den kristna 

riddarens ideal, så som de hade beskrivits av Desiderius Erasmus i Handbook of the 

Christian Soldier (1504). 
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Riddaren har som nämnts realistiska proportioner och en detaljerad rustning som också den 

är realistiskt framställd, nedan i ”Figur 2” syns ett historiskt exempel från cirka 1480. 

Figur 2 Rustning som tillhört ärkehertig Sigismund von Tyrol (Årsredovisning 
2012, sid. 77. Kunst Historisches Museum, Wien) 

Dürers riddare är iklädd en rustning av så kallad gotisk stil, vilket man tydligt kan se på 

hjälmen och de räfflade åsarna på rustningen som var typiska för tyska rustningar under 

sent 1400- och tidigt 1500-tal. Om man jämför bilden ovan med den rustning som Dürer har 

porträtterat är det lätt att se likheterna och den enligt min mening höga realism han har 

lyckats åstadkomma.  Dürer var starkt influerad av sin samtid, det vill säga renässansen, 

efter att ha studerat i Italien där han kommit i kontakt med den för tiden nya tekniken att 

måla med linje- och centralperspektiv samt det stora intresse som fanns för anatomi 

(Cunningham et.al., 2009). Hästen är också rikt detaljerad och speglar även den 

renässanskonstnärens intresse för anatomi. Motivet kan ses som medeltida, kanske även 

rustningens gotiska utseende kan ses som en koppling. Men Dürers utförande av motivet är 

inte medeltida, det vill säga han har inte arbetat i en medeltida stil. Bilden är skapad i en stil 

som visar att konstnären är införstådd med central- eller linjeperspektivets regler, som 

exempelvis användning av en ”försvinnande punkt”. 
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2.7 Ikonologisk tolkning – sammanfattning/tolkning (vad Dürer 
menade/ vad hans samtid såg i bilden) 

2.7.1 Riddaren 

Som nämnts ovan är det möjligt att Dürer påverkades av den samtida humanisten Desiderius 

Erasmus och dennes regel för att följa den ”rätta vägen” i tron: 

But lest that thing fear thee from the way of virtue because it seemeth sharp 

and grievous, partly because thou must forsake worldly commodities, partly 

because thou must fight continually against three very cruel enemies,  the 

flesh, the devil, and the world, set this third rule before thee alway, bear 

thyself in hand that all the fearful things and fantasies which appear forthwith 

unto thee as it were in the first entering of hell ought to be counted for a thing 

of nought, by the example of Virgilius’ Eneas. 

 

Desiderius Erasmus. 1503. Sid. 122 

Detta stycke stämmer enligt min mening ganska väl överens med Dürers verk som visar en 

ryttare på den svåra dygdiga vägen där han möter skrämmande monster och fiender utan att 

ge dem någon uppmärksamhet eller erkänna deras existens, enligt Erasmus (1503/1905) 

regel. Om man väljer att anta att Dürer lät sig inspireras av Erasmus, vilket jag anser 

sannolikt, är det lätt att tolka det som att han var starkt influerad av sin samtid då han 

skapade Riddaren, Döden och Djävulen. Lawrence Cuningham (2009) skriver bland annat 

om hur Dürers verk reflekterar samtida kristna ideal med sitt symboliska användande av den 

kristna riddaren i en typisk heroisk pose återföljd av en hund som representerar oförtröttlig 

hängivenhet, något hans samtida bildade medmänniskor förmodligen förstod. Det är alltså 

troligt att Dürers samtid såg riddaren som en symbol för den kristna tron, skyddad av sin 

rustning (sin starka tro) mot djävulens frestelser, så länge som han följde den rätta vägen 

rakt fram med hängivenhet (hunden). Samtidigt porträtterar Dürer det mod som riddare 

under den här tiden förväntades uppvisa, han väjer inte med blicken, trots de faror som 

finns runt om kring honom, han följer istället bestämt den väg som leder honom hem med 

stor målmedvetenhet (Cunningham et. Al., 2009). Rävsvansen som riddaren i Dürers 

verk har knuten runt lansen, var under medeltiden vanlig bland riddare  i  Tyskland   

som   en   sorts   lyckobringande   amulett,   då   rävsvansar  ansågs   inneha beskyddande 

krafter (Douglas Miller, 1976). 

2.7.2 Exempel på symboliska figurer och element i bilden 

I Dürers verk finns många symboliskt viktiga figurer och element, jag tänkte här ta upp 

några av de, för mitt arbete, mer viktiga. Den första, förutom riddaren, är hunden som enligt 

både Cunningham (2009) och George Ferguson (1959) symboliserar sådana attribut som 

trofasthet, vaksamhet och hängivenhet, och just i Dürers verk får det anses vara rimligt att 

hunden representerar hängivenhet till den kristna tron.  

Sally Struthers (1996) skriver om djurs symbolik i konstnären Hieronymus Boschs (ca 1450-

1516) bilder, bland de djur hon tar upp finns bland annat ormar. Struthers (1996) skriver att 

ormar  är  - och  traditionellt  har  varit  -  symboler  för  ondska,  de representerar  frestelse, 

allmän ondska och tillhör djävulen. Dessutom representerar ormen människans fall från 

paradiset enligt kristen tro, det vill säga syndafallet. (Struthers, 1996). I Dürers bild figurerar 
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flera ormar tillsammans med Döden. Det är rimligt att anta att Dürer placerade dem där han 

gjorde för att förmedla till betraktaren att Döden är ond och tjänar Djävulen. Ormar kan 

också ses som synonyma med Djävulen då Djävulen/Satan refereras till  som ”ormen från 

urtiden” i Uppenbarelseboken 20:2 (Nya Testamentet, 2000). 

Så som Döden porträtterats av Dürer är det mest troligt att hans samtid såg en av 

Apokalypsens fyra ryttare, då figuren framträder som ett lik, blek och ridandes en gulblek 

häst. I sin hand håller Döden också ett timglas som i det här fallet är en viktig symbol för 

livets förgänglighet (The Metropolitan Museum of Art, 2015-02-01). På liknande sätt är 

dödskallen som ligger på en stubbe i verkets vänstra del en så kallad vanitassymbol (från 

latin, fåfänglighet), det vill säga en symbol för dödens oundviklighet och livets flyktighet. 

Vanitas används för att få betraktaren att tänka på sin dödlighet och vända sig till gud. 

(Encyclopædia Britannica, 2014-04-03). 

Och när Lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst 

som sade: ”Kom!” Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den 

hette Döden, och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av 

jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda 

djur på jorden. 

Uppenbarelseboken 6:7-8 (Nya Testamentet, 2000) 

För den som var bekant med den här berättelsen får figuren i Dürers bild sin 

förklaring och kanske också framstår som hemskare än för den som inte är familjär 

med texten. 

Djävulen har i Dürers verk porträtterats med getliknande utseende och med attribut från 

andra djur. Enligt Morgan A. Matos (2011) porträtteras Djävulen ofta i olika djurformer, 

detta härstammar från de judisk-kristna tradionerna men också från hednisk tradition på så 

vis att folklore och sägner levde kvar och togs upp i den nya religionen (Matos, 2011). Av de 

olika djurformer Djävulen porträtterats som, är de mest vanliga get, orm eller hund. Matos 

(2011) menar också att Djävulen ofta föreställs som ett monster, med deformerat och 

motbjudande utseende, ofta med svart hud men också röd, vilket kan symbolisera eld och 

blod (Matos, 2011). Enligt Jeffrey B. Russell (1977) och Struthers (1996) är den medeltida 

gestaltningen av Djävulen i stort inspirerat av den grekiska guden Pan, som beskrivs som 

hårig, med horn och kluvna fötter. Vilket kanske också är det sätt som vi traditionellt 

förväntar oss att djävulen ska se ut på. 

Angående ödlan som i bilden kryper under riddarens häst, så är ödlor enligt Struthers (1996) 

tolkning av Hieronymus Boschs verk symboler för ondska, fara och död. Ödlor kan också 

representera synd, och då mest troligt synden lust/otukt. (Struthers, 1996). 

2.7.3 Allegorisk kristen läsning av Riddaren, Döden och Djävulen  

En ikonografisk samt kristen läsning av Dürers verk är att, på samma sätt som riddaren är 

trygg och skyddad av sin rustning, är den kristna människan skyddad av sin tro. Riddarens 

lugna, närmast avmätta hållning till döden och djävulen kan alltså ses som ett sätt att i bild 

beskriva en man som lever upp till de kristna dygderna och därmed inte har något att frukta, 

varken från döden eller från djävulen. Denna läsning blir intressant att studera i samband 

med de ombearbetade gestalterna. Kommer åskådare till bilden i nutid förstå att den kan 

tolkas på detta sätt, eller kommer man inte göra den läsningen av Dürers verk, eftersom vi 
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idag inte är religiösa på det sättet och inte heller har nycklarna till att göra den typen av 

tolkningar? Djävulen och döden får möjligen idag stå för något annat och frågan är då vad? 

Det blir intressant att se om utvärderingen ger några svar eller indikationer på detta. 

2.7.4 Sammanfattning av bakgrund 

I den här studien har det gjorts en fotorealistisk remediering i 3D-grafik. Som en del av 

arbetsmetoden användes en ikonografisk analysmetod, där den pre-ikonografiska delen låg 

till grund för remedieringen från kopparstick till 3D-grafik. De ikonografiska och 

ikonologiska delarna av analysmetoden ligger som grund för utvärderingen.  
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3 Problemformulering  

Vad händer med bildens budskap och betydelse över tid och när den via remediering övergår 

från tecknat uttryck till 3d-grafik i fotorealistisk stil? I den här studien utgås från 

renässanskonstnären Albrecht Dürers (1471 - 1528) kopparstick Riddaren, Döden och 

Djävulen (1513 – 1514) som exempel. 

Frågorna som studien har försökt besvara gäller hur Dürers, kopparstick uppfattas och 

förstås av nutida betraktare. Kan utseendet och uttrycket i den 500 år gamla bilden medföra 

att bilden blir svår att tolka? Kan dagens människor uttolka och förstå bildens budskap 

bättre om den omvandlas till ett modernt medium, som digital 3D-grafik, blir exempelvis 

antagonistkaraktärerna mer skrämmande? 

Frågeställning: 

 Hur upplever respondenterna den nyare 3D-bilden gentemot den äldre 2- dimensionella 

bilden? 

Går det att spåra en större förståelse för den nyare bilden och då särskilt för vad figurerna i 

den representerar? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Fokusgrupp som kvalitativ metod  

Med hjälp av en mindre fokusgrupp (2 – 3 personer) har det under arbetets gång med 

remedieringen  av  bilden  genomförts  en  kvalitativ  studie  i  form  av  ett  mindre  antal 

intervjuer. Fokusgruppen bestod av grafikstudenter inom spelutveckling på Högskolan i 

Skövde. Utvärderingen av det färdiga arbetet genomfördes med ytterligare en fokusgrupp, 

bestående av konstintresserade. Urvalet av dessa genomfördes med en form av 

bekvämlighetsurval. 

3.1.2 Kvantitativ studie i form av nätenkät 

I begynnelsen av denna undersökning fanns också tankar på att eventuellt, i mån av tid även 

använda en kvantitativ studie riktad till grafikintresserade på ett internetforum. Detta hanns 

dock inte med i denna undersökning. Kvantitativ analys innebär att man samlar statistik 

som man sedan använder för att ”[…] hitta samband och strukturer i materialet eller att 

testa hypoteser som vi satt upp i förväg” (Östbye,  2003:157).  Fördelar  med  kvantitativ  

analys  är  att  man  kan  använda  ett  enligt Östbye ”relativt överskådligt” (2003:157) antal 

tekniker för att analysera många olika typer av data. Det vill säga man kan använda samma 

teknik för att analysera data om till exempel bilar så väl som människor. Vilket förenklar 

processen och kan spara tid. 

Kvantitativ analys är lämplig för större mängder insamlad data medan kvalitativ analys mer 

lämpar sig för att analysera ett mindre antal texter, eller exempelvis intervjuer, på djupet. 

Enligt min mening har båda metoderna sina för- och nackdelar. 

Kvantitativ analys är å andra sidan begränsad i den mån att den bara fokuserar på data och 

statistik som kanske är insamlad i enkäter och det är inte säkert att de personer som svarat 

på enkäten har svarat sanningsenligt (avsiktligt eller oavsiktligt). Vidare så kan de resultat 
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man får kraftigt skifta beroende på var man väljer att gå ut med exempelvis en enkät. Om jag 

till exempel skulle skriva en enkät om datorspel och går ut med den till de lokala 

ålderdomshemmen kommer jag få vitt skilda resultat jämfört med om jag skulle gått ut med 

den till studenter inom datorspelsutveckling. 

3.1.3 Urvalsmetod. 

För att genomföra undersökningen skapades en 3D-bild baserad på Dürers verk. Den 

användes sedan som underlag för en undersökning där jag använde mig av både det nya 

3D-verket och en kopia av Dürers original. En fokusgrupp, bestående av grafikstudenter, 

om tre personer fick under arbetet ta del av verken och intervjuades angående hur de 

upplevde de olika bilderna och hur de förstod de olika figurerna. 

Därefter fick en annan grupp bestående av konstintresserade ta del av det 3-dimensionella 

verket. Denna grupp valdes ut genom bekvämlighetsurval. De tillfrågades om de var 

konstintresserade och intresserade av att besvara ett antal frågor kring ett par bilder, varpå 

de sedan intervjuades med frågor rörande intressenivå, engagemang och ökad förståelse. 

Intervjuerna skedde med relativt öppna frågor för att inte hindra respondenten från att 

komma med egna tankar och funderingar. Intervjuerna var således så pass avslappnade att 

respondenterna hela tiden kunde ta upp egna tankar och åsikter som inte nödvändigtvis 

fanns med i mitt frågeformulär. Detta gav underlag för att skriva en analys kring hur de 

förstod de olika elementen i de två olika verken. Fördelen med den kvalitativa 

undersökningen har varit att det har gått att undersöka hur olika individer upplever de två 

olika verken, men tyvärr svarar det inte på hur intresset i allmänhet ser ut. 

Enligt planen var det från start tänkt att intervjuerna skulle genomföras med 

konstpedagoger eller annan personal på konstmuseer. Dock visade det sig att det vid den 

tidpunkt som utvärderingen gjordes var mycket svårt att få tag på denna typ av informanter, 

då det var semestertioder för dem. 

Jag planerade också som nämnts ovan från början att om tiden medgav genomföra en 

kvantitativ undersökning där det skulle gå att nå en målgrupp på unga människor i åldern 

15-25. Detta skulle ha gett ytterligare underlag för analys då jag hade kunnat jämföra datan 

från den kvantitativa undersökningen med de resultat jag fått från de kvalitativa 

intervjuerna. Det fick dock strykas, då tiden inte medgav en sådan undersökning. 
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4 Genomförande  

4.1 Förstudie 

Inför genomförandet av projektet studerades såväl mänsklig anatomi som djurisk, hos hästar 

och getter (getter för att det såg ut som att Dürer hade hämtat sin inspiration till Djävulen 

ifrån dem). Detta för att på ett trovärdigt sätt återskapa karaktärerna i bilden. Vidare så 

samlades en stor mängd referensbilder på rustningar i tysk gotisk stil från ungefär den tid då 

Dürer gjorde sitt verk (1513-1514). Se exempel på en sådan i Figur 2 ovan. 

4.1.1 Pre-ikonografisk beskrivning 

Som förstudie till projekt gjorde jag som nämnts i bakgrunden en pre-ikonografisk (Eriksson 

och Göthlund, 2004) beskriving av Dürers verk, för att få en bättre förståelse för bildens 

olika element och på så sätt underlätta remedieringen av bilden. 

I bilden syns en figur till häst i förgrunden. Figuren är centrerad i bilden, vilket gör att den är 

i fokus. Figuren är iklädd full rustning och bär på en lans över sin högra axel, samt ett svärd 

vid sin vänstra sida. Både ryttaren och hästen uppvisar en stolt hållning med rak rygg och 

bestämd min, blicken är fokuserad framåt.  Ryttaren och hästen är rikt detaljerade och i min 

mening korrekt utformade i fråga om anatomi. Ryttaren åtföljs också av en hund, som syns 

springa bredvid hästen (på andra sidan från betraktaren sett) och strax bakom ryttaren i 

bilden. Också hunden har blicken riktad framåt. Ryttaren, hunden och hästen ser ut att röra 

sig framåt, hästen och ryttaren i stadigt och bestämt tempo medan hunden springer brevid, 

nästan ivrigt. I förgrunden till vänster strax framför hästens vänstra ben ligger också ett 

människokranium på en stubbe (ovanför Dürers signatur och årtalet 1513). En ödla ses krypa 

under hästen i motsatt riktning. 

I bildens mellangrund syns två figurer. Den ena är placerad strax bakom ryttaren (i höger 

bildyta) och har ett i ansiktet getliknande utseende med hängande öron, skruvade horn och 

en synlig klöv. Den upprättstående figurens ansikte ser ut att vara en kombination av get och 

gris, den har ett tryne. Figuren håller i ett spjut med hake mot sin vänstra axel och ser ut att 

bära någon form av krona och ett upprättstående horn på huvudet som i viss mån påminner 

om en krabbklo. Figuren ser ut att med sin högra arm, sträcka sig efter eller hälsa åt ryttaren 

till. Av den uppsträckta handen syns en tumme som ser rovfågellik ut med klo. Figuren ser 

också ut att ha en form av trasig mantel och en naken icke pälsklädd svans som skulle kunna 

vara hämtad från en råtta eller ödla. 

Den andra figuren sitter liksom ryttaren till häst och syns till vänster framför den centralt 

placerade ryttaren. I bildens djup är den dock bakom ryttaren och dennes häst. Figuren har 

ett döskalle liknande ansikte med skägg och hår. Figuren har blicken vänd mot ryttarens 

ansikte. På huvudet har figuren en spetsig krona runt vilken minst en orm ringlar sig, figuren 

har även en orm runt halsen. I sin hand håller figuren i ett timglas. Hästen som han rider på 

uppvisar, tvärtemot den centralt figurerande hästen, en undergiven eller trött hållning, med 

huvudet sänkt mot marken och framträder inte alls lika stark och stolt som hästen i mitten 

av bilden. Öronen hänger, den har en klocka under halsen. 

 I bakgrunden syns mörka klippor och spretiga mörka träd och buskar, till synes döda, 

förutom allra högst upp i bilden där man kan se vad som ser ut att vara en by eller en borg 

upplyst av solen.  
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Det mesta i bilden ligger trots sin detaljrikedom i en form av dunkel förutom byn som kan 

ses i övre del och bakgrund. Figuren med timglasets klädnad är också den relativt ljus och en 

bit av en klippa i mellangrunden uppe till vänster, det vill säga framför ryttaren, vars 

rustning också träffas av ett relativt starkt ljus. 

Bilden är som nämnts ett kopparstick från 1513 i enligt min mening relativt realistisk och 

detaljrik miljö och stil, men med flera icke-realistiska mytologiska och religiösa element. 

Anledningen till att jag anser bilden vara i realistisk stil (Ferwerda, 2003) är framförallt hur 

riddaren, hästen och hunden är renderade, i en form av korrekt fysik, möjlig att genomföra i 

Dürers tid i ett kopparstick.  

4.2 Design och utförande 

Under remedieringsprocessen har det gjorts flera olika designval gällande utforming och 

posering av karaktärerna. Det svåraste valet gällde designen av Djävulen där målet var att få 

figuren att se mer modern och skrämmande ut jämfört med Dürers porträttering av 

Djävulen. Jag ville dock bevara de traditionella inslag som Matos (2011) tar upp kring bland 

annat geten i den nya designen. Till min hjälp hade jag en fokusgrupp bestående av tre 

grafikstudenter. I fokusgruppen ingick en konceptgrafiker och två 3D-grafiker, de valdes ut 

för sin vana att arbeta med grafik och sin förmåga att komma med konstuktiv kritik. Det 

viktigaste valet jag gjorde var att på inrådan från min fokusgrupp ändra Djävulens ansikte 

från det mer djuriska utseende som Dürer porträtterat till ett mer mänskligt, men av 

djuriska drag präglat utseende. Fortfarande kan figurens utseende dock sägas 

överensstämma med med Russells (1977) och Struthers (1996) ord om den medeltida 

gestaltningen av Djävulen som i stort inspirerad av den grekiska guden Pan. Även i min 

variant kan den beskrivas som som hårig, med horn och kluvna fötter. Här kommer alltså 

remedieringen inte bryta mot det sätt som djävulen traditionellt gestaltas. 

4.2.1 Referensmaterial för omarbetning av gestalter 

Dürers riddare behövde ingen omarbetning då han var klädd och utrustad på ett sådant sätt 

som moderna människor associerar till riddare – bepansrad i stålrustning, med svärd vid 

sidan och sittandes till häst. Jag använde mig dock av en mängd olika referenser för hans 

rustning främst från museum och replikor. Nedan följer ett urval. 
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Figur 3 Exempel på referenser för Riddaren. 

 

 

 

 

Figur 4 Exempel på referenser för hästen. 
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Min version av Döden är i stort baserad på Dürers verk, med ett dödskalle liknande ansikte, 

men jag har även hämtat inspiration från visuellt liknande figurer från modern 

populärkultur som de så kallade White Walkers, en sorts levande död varelse från HBO’s 

Game of Thrones (2011), som i mitt tycke påminner mycket om Dürers porträttering av 

Döden. Jag har även hämtat inspiration från bilder på mumier och ismannen Ötzi. Detta har 

jag gjort för att de är figuer med stor igenkännings faktor hos moderna människor som 

associeras med död. 

 

Figur 5 Exempel på referenser för Döden. 

Vid remedieringen av Djävulen har jag i grunden utgått ifrån Dürers verk, det stod dock klart 

efter samtal med fokusgrupp att Dürers figur behövde en modernisering för att vara 

relevant. Som nämnts tidigare ville jag dock behålla de attribut (hårig, med horn och kluvna 

fötter) som enligt Struthers (1996) och Russells (1977)  traditionellt associeras med 

Djävulen. Eftersom Struthers (1996) och Russells (1977) också menar att djävulen är 

inspirerad av den grekiska guden Pan valde jag att inspireras av spelserien God of War 

(2005) som är baserat på grekisk mytologi och innehåller många mytologiska monster och 

varelser. 
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Figur 6 Exempel på referenser för Djävulen. 

Här kan också det vara intressant att återknyta till rubriken ovan om en ”Allegorisk kristen 

läsning av Riddaren, Döden och Djävulen”. Skulle betraktare identifiera förebilderna som 

använts till referensmaterial under arbetet som kopplade till kristendom eller religion? Eller 

är de mer kopplade till en populärkultur, på så sätt att man jämför dem med figurer i filmer 

eller spel och inte gör någon djupare koppling bakåt i tid och ursprunglighet? Försvårar 

kanske omarbetningarna läsningen snarare än förenklar? Det här är frågor som tagits med 

till utvärderingsarbetet och de kvalitativa intervjuerna. 

4.2.2 Modellering 

I modelleringsprocessen har jag använt mig av olika metoder och tillvägagångssätt. Då mitt 

projekt var aningen stort för att hinna med under den tidsram jag hade har jag främst 

fokuserat på att optimera min arbetsprocess i fråga om tid och således lämnat undan de 

optimeringsprocesser som normalt förekommer vid skapande av spelgrafik. Det är dock fullt 

möjligt att i efterhand optimera arbetet för att till exempel föra in min remediering i en 

interaktiv spelmotor. 

För modelleringen användes två program Maya (2015) och ZBrush 4r6. Maya är ett så kallat 

traditionellt 3D-modelleringspaket medan Zbrush är ett digitalt skulpteringsprogram som 

främst används för att skapa 3D-modeller med stor detaljrikedom. När man skapar rikt 

detaljerade modeller kräver det ett stort antal polygoner, vilket kan vara relativt prestanda 
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krävande för datorer, speciellt om modellerna skall renderas i realtid i en spelmotor. För att 

kringå detta gör man i ett modernt arbetsflöde till datorspelsgrafik ofta först en rikt 

detaljerad modell med ett stort antal polygoner, sedan gör man en mer optimerad modell 

som är lämplig till animation och realtidsrendering. Därefter överför man detaljerna från 

den högupplösta modellen till den lågupplösta modellen med hjälp av så kallade normal 

map texturer. För att illustrera detta följer några bildexempel på riddarens huvud. 

 

Figur 7 Highpolymodell av riddarens huvud, till höger syns modellens 
högupplösta sida (så högupplöst att inte wireframen syns). 
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Figur 8 LowPoly modell med optimerad geometri, men utan texturer, till höger 
syns modellens wireframe. 
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Figur 9 Samma optimerade modell som i figur 4, här med Normal map textur, 
till höger syns modellens wireframe. 

Man kan i figur 7-9 tydligt se de fördelar som normal map texturer innebär, det är mindre 

prestanda krävande men låter ändå modellen behålla mycket av sin detaljrikedom. Figur 7 är  

en icke optimerad modell, den har ett stort antal polygoner vilket blir tungt för grafikkortet 

att rendera. Figur 8 är en optimerad version av modellen i figur 7, den har i jämförelse ett 

lågt antal polygoner vilket medför att den går snabbare att rendera. Man använder sedan 

modellen i figur 7 för att generera en ”normal map”-textur vilken nu appliceras på modellen i 

figur 8. Denna process ger resultatet som syns i figur 9. Figur 9 är således samma modell 

som i figur 8 men med tillägget av en ”normal map”-textur, vilken gör det möjligt att återge 

detaljer som exempelvis rynkor och hudporer utan att bilden blir ”tung” för grafikkortet att 

rendera.   

Vid skapandet av karaktärerna lades stor vikt på att få så trovärdig och realistisk anatomi 

som möjligt och i den processen använde jag mig flitigt av den välkände skulptören Eliot 

Goldfingers Human Anatomy For Artists (1991) och Animal Anatomy For Artists (2004) 

som referenser. 
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4.3 Sammanfattning av processen 

4.3.1 Posering, texturering och rendering  

Vid posering av karaktärerna har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt följa Dürers 

förlaga och försökt hålla mig till den komposition han använde. Vid början av detta projekt 

var det tänkt att figurerna skulle textureras på ett realistiskt sätt, detta har inte varit möjligt 

på grund av tidsbrist. I arbetet valdes i stället att rendera scenen och figurerna i gråskala. 

Detta innebär att figurerna inte kom att framträda realistiskt texturerade i bilden, föremålen 

och figurerna har alltså inte unika material med specifika fotorealistiska material-

egenskaper, som exempelvis reflektioner i blankt stål. Alla föremål och objekt i scenen är i 

stället renderade med ett uniformt grått material. Detta innebar dock inget problem då alla 

figurer och objekt är framställda så pass nära fotorealism som möjligt i sin form och 

framträder tydligt i bilden tack vare kontrast och ljus.  

Arbetet har avgränsats till modellerna av riddaren, döden och djävulen. Resten av bilden har 

inte hunnits med under projekttiden, vid utvärderingens intervjuer fick detta förklaras. Dock 

gav modellen en god bild av hur verket var tänkt att bli, vilket räckte för att informanterna 

som är bildvana människor skulle kunna förstå hur en färdig prototyp var tänkt att te sig. 

4.3 Resultat av pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med testintervju av en informant. Informanten var en man, 24 

år gammal spelutvecklingsstudent. Informanten arbetar med 3D-grafik och ansågs därför 

lämplig på grund av sitt intresse och erfarenheter av bild och form. I pilotstudien testades 

om den remedierade bilden var tillräckligt färdigställd för att undersökningen skulle kunna 

utföras. Detta gjordes genom att bilder på originalverket och på den remedierade bilden 

visades samtidigt som de frågor ställdes vilka var planerade att senare användas i 

utvärderingens intervjuer. Intervjun visade att den remedierade bilden var tillräckligt färdig 

för att använda till undersökningen, men att frågorna behövde formuleras om något. De 

frågor som hade formulerats inför pilotstudien visade sig vara för specifika och ledande. 

Exempelvis ändrades frågan, ”Tycker du att någon av karaktärerna i bilden/bilderna ser ond 

ut?” till att i stället lyda ungefär, ”Kan du beskriva karaktärerna och diskutera deras 

förhållande till varandra?”. Frågorna omformulerades således för att ge informanterna mer 

utrymme för sina egna tankar.  
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Figur 10 Bilderna som användes i studien. Till vänster syns Albrecht Dürers 
Riddaren, Döden och Djävulen (1513) och till höger en renderad bild av 

remedieringen. 
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5 Utvärdering 

Frågeställningen för den här studien har varit: 

 Hur upplever respondenterna den nyare 3D-bilden gentemot den äldre 2- dimensionella 

bilden? 

Går det att spåra en större förståelse för den nyare bilden och då särskilt för vad figurerna i 

den representerar? 

I utvärderingen har det således varit intressant att studera hur betraktare upplever och 

identifierar figurerna i verken, Dürers original och 3D-versionen av detta. Under arbetet har 

det växt fram en förståelse för att den andra frågan skulle kunna följas upp med flera 

följdfrågor. Exempelvis, som vad förståelsen gäller, att figurerna är farliga? Vilka de är? 

Kopplas figurerna i bilderna (originalet/remedieringen) allegoriskt till kristendom eller 

religion? Eller, blir de mer knutna till en populärkultur, på så sätt att respondenterna jämför 

dem med figurer i filmer eller spel och inte gör någon djupare koppling bakåt i tid och 

ursprunglighet? Försvårar kanske omarbetningar helt utan pedagogiskt stöd och instruktion 

läsningen snarare än underlättar? Samtidigt, en ny remedierad version av ett äldre verk kan 

ändå tänkas skapa intresse för originalet och dess innehåll, något som faktiskt skulle kunna 

användas pedagogiskt. Då skulle det nya verket kunna ses som en form av tidsbrygga och 

pedagogiskt verktyg. Det här är tankar som legat som grund för utvärderingens kvalitativa 

intervjuer. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökning genomfördes med kvalitativ intervju. Intervjuerna var semistrukturerade, 

med förberedda frågor och en del tänkbara följdfrågor, men ändå så pass avslappnade att det 

gav utrymme för respondentens egna tankar och associationer.  

Det var till en början tänkt att undersökningen skulle genomföras med museipedagoger eller 

konstpedagoger som informanter, detta gick tyvärr inte att uppnå inom de tidsramar som 

undersökningen genomfördes under. I stället beslutades att använda informanter utan 

särskild konstpedagogisk bakgrund. Respondenterna till intervjuerna valdes ut genom 

bekvämlighetsurval och genom deras uttryckta konstintresse. Dock hade ingen av 

informanterna någon anknytning till dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i 

Skövde.  

Uppfattning av konst är något väldigt subjektivt, därför ombads informanterna beskriva vari 

deras konstintresse består. Informant 1, en kvinna, 24 år gammal och arbetar som socionom 

uppgav att dennes konstintresse består av att titta på klassisk och modern konst, 

informanten gillar annorlunda uttrycksformer. Informanten uppgav att denne uppskattar 

”fina” bilder, kreativa uttryck och nytänkande kring konst och att läsa serieböcker. 

Informant 2 är en kvinna, 50 år gammal med bakgrund som lärare, arbetande som psykolog. 

Informant 2 konstintresset grundar sig i att informanten själv ägnat sig åt bildskapande i 

form av målning och keramik under större delen av livet och tack vare detta njuter av att 

betrakta olika typer av konst. Informant 3 är en man, 24 år gammal och arbetar som 3D-

grafiker på ett spelföretag. Konstintresse särskilt riktat mot digitalt måleri och 3D-grafik, har 

ett allmänt färg- och formintresse. Informant 4 är en man, 25 år och arbetar musiklärare. 
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Informant 4 konstintresse riktat mot datorspelsgrafik och tecknad bild då informanten är 

intresserad av spel och serietidningar, informanten menade att denna hade ett allmänt 

estetiskt intresse. 

Intervjuerna gick till så att respondenten först fick se en bild på originalverket av Albrecht 

Dürer och på den remedierade versionen sida-vid-sida, samtidigt som frågor och följdfrågor 

ställdes. Bilderna var numrerade för lätt särskiljning, Dürers originalbild omnämns nedan, i 

min sammanfattning av intervjuerna, som Bild 1, medan den remedierade bilden omnämns 

som Bild 2. Följande huvudsakliga frågor ställdes under intervjuerna: 

 Vad tror du händer i bilden, vad representerar den. Anser du att bilden blir lättare att 

förstå med hjälp av 3d? 

 Vad ser du för skillnader mellan bild 1 och 2? 

 Vilka användningsområden ser du för återskapandet av traditionell konst i moderna 

medium som 3d-grafik? 

Utöver dessa frågor ställdes också som nämnts en del följdfrågor, förutbestämda men också 

sådana som det framkom skäl att ställa under själva intervjun. Exempelvis ombads 

infoprmanterna ibland att förtydliga sina svar. 

5.1.1 Vad tror du händer i bilden, vad representerar den. Anser du att bilden 
blir lättare att förstå med hjälp av 3d? 

Respondent 1: Det ser ut som kungens män, som är ute på indrivning (av skatter), en av 

figurerna ser läskig ut (döden). Tyckte att alla figurer såg ut som ”döingar”, vilket fick 

personen att tro att bilden har nåt dödstema. Denna tanke förstärktes ytterligare av att 

döden höll i ett timglas (vilket bara registrerades i bild 2). Bild 2 (3d-remediering) ansågs 

vara lättare att förstå, då denna var mycket tydligare. Figurerna och objekt var mer tydliga 

och lättare att identifiera, specieltt dödens timglas.   

Alla figurer såg onda ut, den längst fram (riddaren) var svår att placera, då man inte kunde 

se ansiktet på denne i Bild 2. Men respondenten drog slutsaten att riddaren var mäktig, 

någon sorts ledar figur, då han hade störst häst och den andra hästen (dödens häst) gick med 

sänkt huvud vilket ansågs vara en undergiven pose. Respondenten ansåg att figurernas 

relation till varandra var kompanjoner, där riddaren var ledaren/chefen/den person med 

högst status. Tyckte att Djävulen, som min fokusgrupp ju ansåg behövde moderniseras, var 

lika tydlig i båda bilderna, man såg att det var en djävul, medan döden var mycket tydligare i 

Bild 2. Respondenten visste dock inte om Djävulen var symbolisk i båda bilderna.  

Respondent 2: Ser en krigare som ska fara iväg till krig, bilden visar krigets risker, livets 

ändlighet och människans rädsla för detta. En av figurerna är döden som väntar på honom 

(riddaren) den andra figuren är någon sorts olycka som följer stridsmannen från vilken 

denne (riddaren) måste hålla sig undan. Döden och Djävulen sammarbetar och hör ihop, de 

är ständiga följeslagare till riddaren, död och olycka. 

Respondenten tyckte att bild 2 var mer tydlig och lätt tolkad, bild 1 uppfattades som mer 

suddig, otydlig och svårtydbar. Det var lättare att se vad som hände i bild 2 medan bild 1 gav 

ett lite mer levande intryck på grund av den detaljerade miljön runt omkring figurerna. 

Döden, med sitt timglas i hand ser lite skrämmande ut men inte ond, han ser bara 

annorlunda ut, som ju döda människor gör. Denne representerar ju något oundvikligt som 
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kan hända vem som helst, i bilden är det ett uttryck för människans dödsångest och rädsla 

för att dö. Djävulen däremot ansågs vara ond, han beskrevs som en stor olycka som liksom 

går bakom riddaren och försöker driva denne i olycka. Djävulen är falsk eftersom han går 

bakom riddaren i lönndom tvärt emot Döden med vilken riddaren har ögonkontakt. 

Riddaren och Döden ser varandra och känner till varandras existens. 

Krigaren (riddaren) sågs som en vanlig man som gör sin plikt, vill vara tapper och lyckas slå 

ner sina fiender och på så vis vinna erkännande. 

Figurernas roller tycks ha varit mer tydliga i bild 2 även om bild 1 ansågs vara mer riktig, på 

grund av miljö och detaljrikedom. Bild 2 kändes mer som att det inte var någon riktig värld 

eller en riktig händlese, utan mer som att det utspelade sig på en teaterscen. 

Mannen (riddaren) är rädd för döden, vilken han ser i ansiktet, vilket representerar hans 

dödsångest – hans tanke/idé om: hjälp, vad kan hända, ensam på vägen med följe av död 

och ondska. 

Omarbetningen underlättar och gör så att man tydligare förstår bilden. Bild 2 har en helt 

annan skärpa och tydlighet, man ser tydligt detaljer som i Bild 1 var svårare att urskilja 

exempelivs: timglaset, dödens taggiga krona, djävulens horn och pik. Bilden (bild 2) är skarp 

och talar direkt till en känsla. I Bild 1 behöver man leta och jobba för att tolka, den är 

dessutom svårare att tyda.  

Respondent 3: ser en riddare som rider ut till krig, jämte en död person som håller i ett 

timglas. Timglaset och den döde representerar tiden riddaren har kvar att leva. Den tredje 

figuren (Djävulen) beskrevs som en någon form av get i bild 1, medan det var mer tydligt att 

det var en Djävul i Bild 2, där informanten sade att figuren representerade satan. Bild 2 

ansågs mer tydlig och lätt att läsa eftersom den var skarpare, eftersom den fokuserar på 

karaktärerna och de är skarpare och bättre upplysta i den bilden. Riddaren sågs som en helt 

vanlig riddare, alltså varken ond eller god, som lever nära döden. Den döde personen med 

timglaset (Döden) sågs som en symbol för Riddarens tid kvar i livet. Djävulen, som dolskt 

följer riddaren ger en känsla av ondska. 

Respondenten upplevde Bild 2 som lättare att förstå, främst på grund av ljussättningen som 

tydliggjorde ytorna och det något tydligare formspråket. Också tack vare att fokus lagts bara 

på karaktärerna vilket gjorde dem än mer tydliga jämfört med Bild 1.   

Respondent 4: ser en riddare, som är på väg någonstans, kanske till krig. Han följs av en 

djävul och döden. Bilden har något sorts mörker över sig, den känns hemsk eller 

olycksbådande på något sätt, eller kanske sorglig. Relationen mellan karaktärer beskrevs 

som att de tre figurerna inte kunde vara fiender, eftersom de inte attackerade varandra. Dock 

ansågs figurerna inte heller vara vänner. Döden och Djävulen sågs som icke vänligt sinnade 

följeslagare till Riddaren.  

Respondenten tyckte att Bild 2 var mer tydlig och att det var lättare att urskilja detaljer i 3D.  

Bild 1 var något mer rörig. Dock så tappar Bild 2, enligt respondenten, konstnärens speciella 

grafiska stil och känsla som uppstår när man ristar i koppar. 

5.1.2 Vad ser du för skillnader mellan bild 1 och 2? 

Respondent 1: Den tydligaste skillnaden var avsaknaden av bakgrund och vissa objekt i Bild 

2. Detta gjorde att det var lättare att se figurerna i Bild 2, men det var synd att vissa detaljer 
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(med möjlig betydelse) som exempelvis slottet i bakgrunden, dödskallen i förgrunden och 

hunden inte var med i Bild 2. Det var också av vikt att man inte kunde se riddarens ansikte i 

bild 2. Respondenten ansåg att vissa av detaljerna från Bild 1 borde återskapas i Bild 2 för att 

ge en bättre representation av originalet, speciellt då: bergen i bakgrunden, slottet, 

dödskallen och hunden. 

Bild 2 ansågs vara mer detaljrik, eller med mer tydliga detaljer, lättare att läsa rent 

formmässigt då linjer och kontraster var tydligare. Detta kunde tänkas bero på att vi (nutida 

människor) är mer van vid animerad film och datorspel. Bild 1 ansågs vara för otydlig, 

plottrig, för lite kontrast och rent av jobbig att titta på. Det hade varit intressant att kunna 

rotera bilden i 3d så man kunde se olika detaljer exempelvis riddarens ansikte.  

Tror du att den digitala versionen kan tänkas skapa intresse för originalet? ”Kan bli så, eller 

tvärt om.”  Bild 2 skulle kunna konkurrera ut Bild 1 istället för att väcka intresse för den, 

speciellt om man färdigställde Bild 2 med de detaljer som i denna underöskning saknades på 

grund av tidsbrist och  då respondenten ansåg Bild 2 vara mer tydlig och lättförståelig. 

Respondenten kunde dock tänka sig att om bilden var baserad på en historia eller saga skulle 

Bild 2 kunna väcka intresse för denna historia, nämnde som exempel hur ett flertal av de 

senaste årens filmer var baserade på klassiska sagor och att dessa adaptioner väckt inresse 

för original historian. Respondenten dock tveksam till om Bild 2 även i detta fall skulle väcka 

intresse för Bild 1.  

Respondent 2: Bild 1 är mer rörig att ta till sig, svårt att snabbt få en klar bild av vad som 

händer, mer intetsägande känslomässigt, samtidigt dock spännande med alla detaljer. Bilden 

ger en känsla av det gamla hantverket.  

Bild 2, tydlig och tidlös, förutom att man inte rider och krigar på det sättet nu. 

Anser att Bild 2 absolut kan väcka intresse för originalet, för när man ser bilden så tydligt 

som i Bild 2 och kan läsa känslorna hjälper den till att tolka Bild 1 (som ju ansågs mer 

otydlig). Bild 2 tillför en känsla som gör att man lättare kan tolka Bild 1, dessutom ser man 

tydligare kläder och utrustning. Den kan också väcka ett intresse för hur figurer i sägner på 

den tiden tolkades, hur den tidens sterotyper kan ha sett ut. Tveksam till att återskapa 

miljön, då den kanske skulle göra bilden otydlig, ansåg att miljön är orelevant för att tolka 

känslorna. Det viktigaste i bilden är figurerna och den känsla de förmedlar – dödsångest. 

Miljön sätter tid och plats, om detta nu skulle vara nödvändigt för bildens förståelse. 

Respondent 3: Bildspråket i Bild 1 är inte lika tydligt som i Bild 2, då det finns så stor mängd 

detaljer. Symboliken är också svårare att tolka i Bild 1 än i Bild 2 på grund av att det verkar 

finnas så mycket av den och på grund av bildens mer otydliga formspråk, det gör bilden 

något förvirrande. Bild 1 upplevdes som mer symbolisk, där man kunde se och leta efter 

många symboler och små detaljer. Bild 2 ansågs ha ett djup som fick den att kännas mer 

realistisk. Respondenten var positivt inställd till att remedieringen kan skapa intresse för 

originalet, hen trodde att många yngre personer kan tänkas ha svårt att förstå originalet, på 

grund av att de inte är vana vid den grafiska stil det är utformat i. Respondenten menar då 

att om man istället visade bilden i 3d-grafik skulle många unga ha lättare att ta till sig bilden 

och då kanske finna intresse för originalet. Respondenten tyckte inte det var nödvändigt att 

återskapa miljön runt figurerna, eftersom som Bild 2 ändå hade med de viktigaste 

aspekterna från Bild 1. Respondenten trodde att det finns ett värde i att bara ha med 
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karaktärerna för att de förmedlar känslor, dessutom skulle det kunna bli rörigt och försvåra 

tolkningen av bilden om man la till miljön. 

Responden 4: Menade att Djävulsfiguren är annorlunda, med annan form i Bild 2, dessutom 

saknas en hel del element från Bild 1 i remedieringen. Respondenten ansåg att avsaknaden 

av miljön och andra element, så som: dödskalle och hund gjorde att Bild 2 inte riktigt blir 

samma bild som Bild 1. Bild 2 får inte samma helhet och känsla. Bild 2 var mer fokuserad på 

karaktärerna men saknar tyvärr sammanhanget. 

Respondenten ansåg dock att en 3D-version av Bild 1 kan hjälpa till att skapa intresse och 

uppmärksamhet kring original bilden. Respondenten tyckte att det skulle vara ”coolt” att 

kunna zooma och rotera en kamera runt bilden, detta menade hen skulle kunna göra att man 

uppskattar originalet bättre. Man skulle först kunna se bilden i 2D och sen rotera runt och 

besöka konstverket i 3D. 

5.1.3 Vilka användningsområden ser du för återskapandet av traditionell 
konst i moderna medium som 3d-grafik? 

Respondent 1, ser inga begränsingar för hur 3d-grafik kan användas, ser det som ett utmärkt 

sätt att ta tillvara på gamla sagor och berättelser, kulturarv etc. Tog även här upp exemplet 

med hur klassiska sagor remedieras till film och spel. 

Respondent 2: exempelvis vid historieundervisning skulle man kunna använda dator och 3d-

grafik för att visa upp historiska verk. 3d-grafik ger en helt annan känsla och djup än en platt 

2d-bild. Detta kan göra det mer intressant för ungdomar, som ju ofta är vana vid att se 3d-

grafik från exempelvis spel och film, vilket kanske gör att de lättare tar till sig bilderna. Det 

skulle kunna locka unga och barn att intressera sig för konst. 

 I en museummiljö skulle man kunna använda 3d-grafik för att förstärka, tydliggöra och 

komplettera original verket. Som det fungerade för mig i detta fall, där bild 2 förtydligade 

och beskrev känslan i bilden - dödsångest, medan bild 1 satte tid och plats. Respondenten 

uppgav att det var en fördel med båda bilderna då denna först kunde titta på den ena bilden 

och sedan se tillbaka på den andra bilden och låta bilderna komplettera varandra. 

Det kan också fungera som en inspiration till spelskapande, att bevara och ta till vara på 

kulturarv i modern media. Det kan vara intressant att bevara något som någon en gång la 

ner mycket tid på att skapa. Därtill kan man också använda sig av rörlighet (animationer) för 

att göra bilderna mer levande, eller skapa ett händelseförlopp. 

Respondent 3: Kan tänka sig att man skulle kunna använda 3D-grafiska representationer av 

konstverk på muséum, där man skulle kunna ha dem i närheten av originalet och kunna 

utforska konstverket från olika vinklar på till exempel en surfplatta. Detta skulle man även 

kunna titta på innan eller efter ett besök, stor fördel med tillgänglighet, eftersom så många 

människor har surfplattor och tillgång till dator. Respondenten menade också att det skulle 

vara intressant att kunna 3D-printa statyer av olika konstverk, eller delar av konstverk som 

man exempelvis skulle kunna sälja i souvernirbutiker. 

Respondent 4: Tror det skulle kunna användas för att intressera ungdomar, det kan vara 

”häftigt” med en mer levande bild. Man skulle kunna göra det mer interaktivt, ungefär som 

ett spel, med möjlighet att klicka runt i bilden på något sätt. Detta skulle kunna göra det mer 

engagerande, att man kan vara med i själva bilden och se den från olika vinklar. 
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5.2 Analys 

5.2.1 Upplevelse av bilden 

Resultatet från intervjuerna är på många sätt liknande, speciellt i fråga om bildens läsbarhet, 

alla respondenter var överens om att Bild 2, alltså den remedierade versionen, var tydligare 

och lättare att ta till sig tack vare att den ansågs som mer skarp och med lättare utskiljbara 

detaljer.  De uppgav samtliga att det, tack vare detta, var lättare att ta till sig detaljer i bilden 

så som Dödens timglas. Respondent 1, 2 och 3 hade även en liknande syn på Bild 1, vilken de 

tyckte var lite ”rörig” och otydlig i jämförelse med Bild 2, dock så uppgav de i likhet med 

respondent 4 att Bild 1 upplevdes som mer levande än Bild 2, på grund av miljön och 

detaljerna runt om kring figurerna.  

5.2.2 Tolkning och förståelse 

Vad gäller tolkning av bilderna var det lite olika resultat från de olika respondenterna, 

respondent 1 upplevde alla figurerna som onda, som att de var någon form av gäng, eller 

”kungens män”, där Riddaren var deras ledare. Respondent 2 däremot såg en krigare på väg 

ut till krig, som följdes av sin dödsångest och och en stor olycka i form av Djävulen. 

Respondent 3 och 4 såg både en riddare, vilket gör att tre av fyra respondenter tolkade 

Riddaren som just det han var, en stridsman eller riddare. Intressant var att ingen av 

respondenterna tolkade fram något av det religösa budskap som bilden innehåller, de såg 

mer till de känslor som bilden framkallade. Detta var förmodligen ett resultat av att 

informanterna saknade egentlig konsthistorisk, konstpedagogisk och/eller religiös 

bakgrundskunskap, något som förstås kan ses som en svaghet hos undersökningen.  

Respondent 1 ansåg att bilderna hade något sorts dödstema, på grund av dödens gestaltning 

och timglaset. Respondent 2 var mer inriktad på känslor – dödsångest och olycka – 

representerade av Döden och Djävulen. Respondent 3 tycks också ha läst något sorts 

dödstema i bilden då denne menade att Döden med timglas i hand representerade Riddarens 

tid kvar i livet. Respondent 4 ansåg att det vilade ett sorts mörker över bilden vilket gav en 

sorglig känsla. 

Alla respondenter uppgav att Bild 2 var lättare att tolka och förstå än Bild 1. Detta på grund 

av att Bild 2 var mer tydlig i sin utforming, bild 2 var mer avskalad med skarpare detaljer och 

mindre rörig i sitt utförande. Respondent 1 och 4 uppgav att även om avsaknad av 

bakgrunden innebar vissa fördelar som att det blev lättare att läsa karaktärerna och att 

bilden blev mer tydlig så var det synd att vissa, möjligen väsentliga, detaljer saknades i Bild 

2. Respondent 2 och 3 däremot ansåg att det var fördelaktigt att fokusera enbart på 

karaktärerna då detta gjorde bilden mer fokuserad på det de upplevde som det väsentliga – 

känslorna. Respondent 2 menade till och med att miljön var orelevant för att tolka de 

känslor som bilden gav. Orsaken till att Bild 2 var mer avskalad var tidsbrist, men med tanke 

på svaren kanske inte en fullständig återgivning av innehållet i en remediering behöver vara 

önskvärt eller det bästa alternativet? En medelväg kan vara att föredra, men samtidigt ställer 

detta krav på analys av vad som bäst kan tas bort. 

5.2.3 Figurernas roller 

Respondent 1 tolkade alla figurerna som onda och som kompanjoner, med Riddaren som 

tydlig ledare eller en man med stor makt, eftersom denne red på den största hästen och 

Dödens häst såg tydligt undergiven ut jämte Riddarens springare. 
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Respondent 2, såg riddaren som neutral, en vanlig man. Dödens sågs varken som en ond 

eller god figur, utan mer som en symbol för döden själv som är en naturlig del av allt liv. 

Djävulen sågs som en stor olycka som följde riddaren. Både Döden och Djävulen var 

följeslagare till Riddaren. 

Respondent 3, såg en riddare på väg ut i krig, denne ansågs vara varken ond eller god, alltså 

neutral. Respondenten hade svårare att placera de andra figurerna, men det tycks ändå som 

om Djävulen uppfattats som ond, då respondenten uppgav att figuren följde riddaren och 

avgav en känsla av ondska. Döden kan kanske i detta fall beskrivas som neutral då 

respondenten uppgav att denne upplevde Döden med sitt timglas som en sorts symbol för 

den tid Riddaren hade kvar att leva. 

Respondent 4, verkade inte reflektera särdeles mycket över de olika figurerna och deras 

roller, utan var mer intresserad av känslan de gav. Respondenten uppgav att denne såg en 

riddare som var på väg, följd av döden och en djävul. Respondenten menade att dessa tre 

inte var vänner men inte heller kunde vara fiender på de inte syntes attackera varandra.  

5.2.4 Användingsområden 

Alla respondenter hade en positiv inställning till de möjligheter som 3D-grafik hade. 

Respondent 2 och 4 ansåg att remediering av traditionell konst till 3D-grafik skulle kunna 

vara användbart för att engagera ungdomar, då 3D-grafik är en del av vår samtid och därför 

skulle vara lättare för ungdomar att ta till sig. Respondent 1 och 3 verkade mer vara inne på 

möjligheterna med att bevara kulturarv med hjälp av 3D-grafik. Alla respondenter var dock 

eniga i att 3D-grafik hade många fördelar och möjligheter som man borde utnyttja, bland 

annat: interaktivitet, möjlighet till animationer och de verkade lägga ett stort värde i att vi, i 

vår tid, är vana vid 3D-grafik. 

5.3 Slutsatser 

Analysen visar att förståelsen och tolkningen av bilden kan bli lättare med en remedierad 

version. Att 3D-grafik kan användas som ett komplement till originalbilden för att tydliggöra 

element för betraktaren. Vidare kan man tydligt se att människor i dag, levandes i ett 

sekulärt samhälle saknar de verktyg som krävs för att läsa det budskap som förmodligen 

Dürer tänkte sig framföra. Vi tolkar bilden utifrån vår samtid och våra referenser istället. 

Respondenterna lyckades alltså inte utläsa det kristna budskapet i bilden utan fokuserade i 

stället på de känslor de kunde utläsa från bilden. Bildens tema med döden och livets 

ändlighet tycks ha varit lättast att tolka, då detta är något som de flesta människor, då som 

nu kan relatera till. Döden har alltså varit den figur som varit tydligast och det får nog sägas 

bero på att människor, religiösa eller inte, fortfarande upplever död om än inte lika ofta som 

på 1500-talet, så ändå någon gång under sin livstid.  

Det verkar ändå som att de känslor respondenterna har kunat utläsa ur bilderna har varit 

tydligare i den remedierade bilden, vilket i mycket kan bero på dess något mer avskalade och 

fokuserade framställning. 

Figurerna tycks ha varit lättare att förstå i den remedierade bilden till stor del på grund av 

att de blev tydligare och skarpare rent grafiskt. Det har alltså varit lättare för respondenterna 

att uppmärksamma och ta till sig detaljer i remedieringen och på så vis bilda sig en 

uppfattning vad saker och ting kan betyda. 
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Sammanfattningsvis var informanterna positivt inställda till remediering av konst och 

historiska artefakter. Metoden kan ses som användbar för att bevara kulturarv inför 

framtiden och sprida kännedom om dessa bland framför allt  yngre människor. Det verkar 

också vara användbart för att tydliggöra och förenkla läsning av bilder, man kan vid 

remediering då till exempel förstärka element för att ytterligare tydliggöra budskap i bilder, 

om detta skulle vara önskvärt. Värt att notera med denna undersökning är dock att den har 

varit alldeles för småskalig för att ge något egentligt resultat. De resultat som framkommit 

reflekterar ju bara vad just de informanter som intervjuades hade för upplevelse och tolkning 

av originalverket och remedieringen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med detta arbete har varit att undersöka hur Dürers kopparstick uppfattas och förstås 

av nutdia betraktare, i jämförelse med en remedierad version av bilden i 3D-grafik. Vad 

händer med en bilds budskap över tid och när den adapteras till nya medium? För att ta reda 

på detta användes följande frågeställning: 

 Hur upplever respondenterna den nyare 3D-bilden gentemot den äldre 2- dimensionella 

bilden? 

Går det att spåra en större förståelse för den nyare bilden och då särskilt för vad figurerna i 

den representerar? 

Under utvecklingen av artefakten användes en fokusgrupp bestående av grafikstudenter för 

att hjälpa mig utröna hur man bäst skulle göra figurerna i Dürers bild relevanta och 

förståeliga för nutida betraktare. 

Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra 

informanter. Intervjuerna analyserades och tolkades.  

6.2 Diskussion 

Syftet med detta projekt har delvis varit pedagogiskt, då arbetet handlat om förståelsen för 

äldre konst kan öka med hjälp av 3D-grafik.  

Som nämndes i 2.4 3D-Visualisering i pedagogiska syften blir det alt vanligare att man med 

hjälp av 3D-grafik visualiserar historiska miljöer och artefakter för att hjälpa till med 

historiskt lärande och för att förbättra musébesök (Anderson et. Al., 2010). Anderson et. Al 

(2010) menade ju att spelformatet var idealt för lärande tack vare den popularitet som spel 

har, främst hos unga människor, och på grund av att spel är ett interaktivt medium. 

Anderson et. Al. (2010) tog också upp serious games, som är spel med syfte att lära ut och 

vara pedagogiska. Det är tänkbart att mitt arbete med vidare utveckling och vägledning av 

lämpliga pedagoger skulle kunna användas i sådant syfte som Anderson et. Al. (2010) tar 

upp, antingen i undervisningssyfte eller som ett komplement till ett museum. En annan 

nytta är att man med hjälp av 3D-grafik lätt kan bevara och ge nytt liv åt konst och kulturarv, 

den data man skapar är lätt att lagra och sprida, och förfaller inte allt eftersom tiden går.  

Som tidigare nämnts var det tänkt att i undersökningen använda informanter som var konst- 

eller museipedagoger som respondenter. Tyvärr var detta inte möjligt på grund av 

tidsbegränsing och istället valdes en ny informantgrupp. Respondenterna till intervjuerna 

valdes ut för att de uppgav ett allmänt konstintresse. En av respondenterna (respondent 2) 

hade bakgrund som pedagog och lärare. Informanterna hade inte anknytning till programm 

för dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde. Hälften av respondenterna var män och 

hälften var kvinnor i åldrar mellan 23-50. Intervjuerna har varit frivilliga. Det faktum att jag 

inte fick tag i konst- eller museipedagoger till mina intervjuer kan tänkas ha inverkat på de 

svar jag fick. Om intervjuerna hade genomförts med respondenter som bestod av muséi- och 

konstpedagoger hade detta troligen gett en annorlunda bild av hur förståelsen för bilder 

förändras när de remedieras. Moderna människor och mer specifikt de som ingick i min 
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informantgrupp är inte bekanta med Dürer och saknar de kunskaper som krävs för att kunna 

tolka de allegoriska budskap som finns i Riddaren, Döden och Djävulen. Hade 

informanterna istället varit pedagoger med konsthistorisk kunskap hade de troligen varit 

bekanta med Dürer och renässanskonst och därför kunnat uttolka en del av de budskap som 

döljer sig i bilden. Detta med att använda sig av konstpedagoger som respondenter hade 

också hjälp undersökningen syfte då detta delvis har varit av pedagogisk karaktär, kanske 

kunde sådana personer bättre svara på om bildens betydelse faktiskt blir mer tydlig, eller 

kanske rentav otydlig när den remedieras. Då denna typ av pedagoger har stor vana vid att 

tolka både klassisk och modern konst och kan de bättre förstå sig på hur en remediering 

skall utformas för att underlätta tolkningen av bilden. Det hade också varit intressant att 

undersöka om tydningen av bilden då endast skulle bli mer tydlig för pedagoger eller om 

också lekmän hade upplevt en ökad förståelse. 

En annan intressant tanke är om somliga människor kan tänkas uppfatta det som att man 

förvanskar originalbilden på ett opassande sätt när man tolkar den i ett nytt medium. Men 

om man å andra sidan avstår från att remediera, begränsar man nya mediers utveckling och 

kan hända så kanske kulturarv går förlorade eller faller i glömska. Bolter och Grusin (1999) 

menade ju trots allt att remediering har pågått under lång tid och att det är vad som 

definierar nya medier. Med en sådan utgångspunkt kan man se på remediering som en 

naturlig process, nästan som levande, där nya medier uppstår. Det bör därför inte ses som en 

förvanskning utan kanske mer som ett helt nytt verk – en fusion av gammalt och nytt. 

6.3 Framtida arbete 

Om projektet hade fortsatt en tid, hade det varit möjligt att färdigställa artefakten ytterligare. 

Som läget var nu tvingade tyvärr tidsbrist mig från att göra en så pass färdig och komplett 

bild som jag önskade. Viktiga element från Dürers bild hade kunna inkorporeras i artefakten 

som exempelvis hunden och dödskallen. Det hade även varit möjligt att lägga mer tid på att 

förfina detaljer, poser och rendering för att få ett mer estetiskt tilltalande slutresultat. 

Om arbetet hade fortsatt en längre tid skulle det ha varit möjligt att som min urprungliga 

tanke var, implementera artefakten i en spelmotor i vad Ferwerda (2003) beskrev som 

fotorealism. Det skulle då vara möjligt att återskapa mer av Dürers bild, med bakgrund i en 

fullt ljussatt och texturerad scen. Arbetet skulle sedan i samrådan med till exempel 

museipedagoger kunna utvecklas så att man tar fram en interaktiv version av artefakten. 

Detta för att som kom upp i intervjuerna, betraktare skulle kunna styra en kamera för att 

röra sig runt figurerna som om de vore tredimensionella skulpturer. Denna typ av artefakter 

skulle kunna utvärderas på museum där de skulle vara tillgängliga för besökare att 

interagera med. Man skulle då kunna utvärdera artefakten med hjälp av enkäter och 

eventuellt intervjuer, och få en mer generell uppfattning av hur allmänheten ser på 

remediering av kulturella artefakter. Om de uppfattar att det är etiskt riktigt att remediera 

konst, kan exempelvis de remedierade konstverken stå för sig själva och räknas som verk i 

sin egen rätt? Finns det olika typer eller genrer inom bildkonsten som vore mer intressanta 

än andra att remediera etc. 

Som nämndes i diskussion ovan så lyckades jag i denna studie tyvärr inte få tag i konst- eller 

muséepedagoger som kunde medverka i mina intervjuer. Det hade därför varit intressant att 

i ett fortsatt, eller framtida arbete av samma karaktär intervjua pedagoger och även 

samarbeta med dem redan från start. De skulle kunna vara med och välöja verk att utgå från 
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och de skulle kunna vara med och utvärdera gentemot olika typer av besökare. På så vis 

skulle man få en tydligare bild av hur människor som är tränade i att tolka och som är mer 

bekanta med konst uppfattar detta med att remediera klassisk konst till modern 3D-grafik.  
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