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Sammanfattning 
 

Undersökningen har studerat intresset för en remedierad version av Gustaf Lundbergs 

pastellporträtt föreställande Brita Margaretha Horn hos respondenter med varierat 

intresse för kulturarv.  Artefakten som skapades var en digital, rörlig version av 

originalet som genom sina förändringar över tid var tänkta att förmedla Britas 

livshistoria. Den skapades på uppdrag från Vadsbo museum i Mariestad. 

Undersökningens frågeställning utvärderades genom en kvantitativ 

enkätundersökning. Med syftet att studera huruvida respondenterna kunde tänka sig att 

ladda ned en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information om Brita och vad 

de såg för fördelar och nackdelar med remedieringen. Resultatet visade att beroende på 

konstsyn varierar synen kring remedieringen. Över hälften kunde tänka sig att ladda 

ned en mobilapplikation för att ta del av mer information om Brita.  

Nyckelord:  Animerat porträtt,  Remediering, Adaption, Kulturarv, Brita 

Margaretha Horn,  Vadsbo museum. 
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1 Introduktion 

Denna studie har undersökt hur en digital, rörlig version av Gustaf Lundbergs pastellmålning 

föreställande Brita Margaretha Horn (Lundberg, 1775) kan användas som ett komplement i 

förmedlingen av hennes narrativ. Porträttet har genomgått en remediering till en rörlig digital 

version där animation av visuella förändringar har som syfte att förmedla karaktärens 

livshistoria. Artefakten skapades för uppdragsgivaren Vadsbo museum. Projektet kommer att 

ingå i forskningsfranchisen KASTiS som står för; Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. 

Artefakten som skapades under detta projekt planeras att finnas tillgänglig på Vadsbo 

museum och illustrerad i en bok ingående i barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium 

(KLUB), även detta ett delprojekt under KASTiS. 

I bakgrundskapitlet presenteras kortfattat 1700-talets porträttmåleri och pastellteknikens 

intåg i Sverige. Vidare beskrivs olika begrepp och verktyg som kommer att användas under 

remedieringen. Den tidigare forskning som ligger till grund för studien behandlar 

remedieringsbegreppet, ikonografisk bildanalys, ansiktsuttryck och sociala affordances som 

gör att vi människor kan läsa av varandras sinnesstämning. Med denna forskning som 

utgångspunkt har förändringarna karaktären genomgår utformats.  

Syftet med denna studie var att undersöka vad det fanns för intresse av denna typ av artefakt. 

Om respondenterna föredrog artefakten före det autentiska originalet. Om de kunde tänka sig 

att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information om Britas livshistoria 

efter att ha iakttagit artefakten. Och slutligen vad de ansåg finnas för fördelar och nackdelar 

med att återskapa verk i ny tappning. Vidare genomfördes en kvantitativ enkätundersökning 

som utvärderade artefakten. Målgruppen bestod av aktörer inom museisektorn samt 

respondenter med varierande intresse av att besöka museum. 

Sammantaget kan undersökningens resultat tolkas som att det finns en positiv inställning till 

att använda animationer av denna typ på museer. Åsikterna om att använda remedieringar 

och gamification som pedagogiskt redskap skiljde sig åt vilket resulterade i olika preferenser 

gällande val av rörligt respektive stilla porträtt. På frågan om respondenten kunde tänka sig 

att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av mer information om Brita visade resultat 

att över hälften av respondenterna kunde tänka sig att göra det. Enkätsvaren visade också att 

det enligt respondenterna kan finnas en del nackdelar med den här typen av remediering. 

Främst av etiska skäl så som att porträttera en avliden person utifrån egna intryck och 

konstnärliga preferenser. Samt att vissa ansåg remediering som en förvanskning av originalet. 

Flera respondenter gav i enkäten som förslag att remedierade verk skulle kunna användas med 

pedagogiska syften för att engagera fler barn och unga inom kulturarv. Vid fortsatt framtida 

arbete skulle denna metod kunna användas i större sammanhang med mer kända konstverk 

och större muséer för att locka ungas intresse för historia. 
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2 Bakgrund 

2.1 Porträttmåleriet under 1700-talet 

Under 1700-talet var det vanligaste ordet för porträtt ”konterfej” (Svenska Akademien, 2014), 

de båda orden samexisterade parallellt men i slutet av 1700-talet blev porträtt den nya 

benämningen (Söderlind, 1993, p. 113). Definitionen för porträtt är ” en personavbildning 

utförd med hjälp av en bildteknik på ett visst material”. ”Bildtekniken ger porträttet en yta 

med mer eller mindre påtaglig textur, påverkar avbildningens formala egenskaper och ger den 

en karaktäristisk syntax” (Söderlind, 1993, p. 115). 

Inom akademin låg porträttmåleri lägst i den motiviska hierarkin. ”Porträttmålare” användes 

som en term för att beskriva de ”sämre” konstnärerna inom konstakademin. Istället var det 

historiemåleri som höll hög status trots bristen på arbete inom den kategorin. Det var vid en 

låg ålder pojkar kunde bli antagna till konstskolan. Kvinnor fick inte studera där bland annat 

på grund av de nakna anatomistudier som förekom, vilka de inte fick delta i. Detta ledde till 

att många kvinnliga konstnärer inte hade tillräcklig anatomisk kunskap för att lyckas som 

historiemålare utan sysslade ofta med porträttmåleri och av att avbilda växter. Trots 

porträttmåleriets låga status var efterfrågan inom det området som störst. Det var inom 

porträttkonsten det fanns möjlighet att försörja sig som konstnär (Söderlind, 1993, pp. 52-54).  

Porträtten som målades under 1700-talet bedömdes utifrån hur likt de återspeglade den 

avbildade modellen. Likhet behövde nödvändigtvis inte innebära fysisk likhet, det vill säga 

utseendemässig likhet. För att gestalta personen kombinerades fysisk likhet med modellens 

karaktärsdrag, personlighet och aura. Utifrån dessa egenskaper kunde likhet, och därmed 

kvalitet bedömas. I mötet mellan konstnär och modell var konstnärens uppgift att genom 

konversationer sinsemellan väcka modellens personlighet. Genom mötena skulle 

porträttkonstnären bilda sig en uppfattning om modellens karaktärsdrag och generella känsla. 

För att sedan applicera denna uppfattning fysionomiskt i verket.  Porträtten behövde inte 

heller jämföras med den avbildade personen i verkligheten för att bedöma likheten. Tanken 

var istället att man genom porträttet kunde lära känna personen. Genom porträtten kunde 

man följa den visuella förändringen hos personers yttre och utifrån förändringar sedan 

tidigare porträttavbildningar bedöma hälsotillstånd. Porträtten var även ett sätt att bevara 

avlidnas själar på. De bevarade och visualiserade den avlidnes egenskaper vilka inte kunde 

beskrivas med ord (Laine & Brown, 2006, pp. 36-38). 

Under 1700-talet höll de förskönade porträttavbildningarna en högre status än de som 

avbildats enbart likt det fysiska utseendet. Det krävdes något mer än det fysionomiska, 

personligheten skulle komplettera utseendet vilket ofta bidrog till försköning och idealisering 

av modellen. Detta förekom inte alltid utan berodde på uppdragsgivare och syfte med 

porträttet. Äldre statsmän och militärer avbildades helst inte förskönade, där stod istället 

ålder för erfarenhet och visdom. Vilket också ibland förstärktes och idealiserades genom 

tillagda ärr och djupare rynkor (Laine & Brown, 2006, p. 45). 

Att veta hur porträtten användes och formades under sin samtid, gällande syften och ideal har 

varit till stöd för den ikonografiska analys som genomfördes av porträttet föreställande Brita.  
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2.1.1 Gustaf Lundberg och pastellmåleriet 

Gustaf Lundberg var under 1700-talet en av Sveriges mest framgångsrika porträttkonstnärer. 

Som många andra konstnärer lämnade Lundberg ett fattigt Sverige under de första 

decennierna av 1700-talet efter Karl XII:s krig. Han reste till Paris för att utbilda sig till 

porträttmålare. När han sedan återvände till Sverige 1745 tog han med sig pastelltekniken. 

Han slog igenom stort och med pastelltekniken slog även rokokon igenom i Sverige (Laine & 

Brown, 2006, p. 28). Rokokostilen med ursprung i barockstilen, innebar inom bildkonsten en 

mer lättsam och lekfull stil till skillnad från sin föregångare. Stilen präglas av asymmetri  och 

ornament. Den använder diagonalen som kompositionsgrund och den grafiska stilen är 

målerisk, ofta med ljusa och kalla pastellfärger (Nationalmuseum, n.d.). 

Beställningar på kvinnoporträtt gjordes ofta i anslutning till uppkommande giftermål. Porträtt 

av den manliga motparten fanns ofta sedan tidigare. Porträtten av kvinnorna utformades för 

att komplettera det manliga porträttet, då porträtten sida vid sida skulle bilda ett enhetligt 

intryck. Exempelvis anpassades posering och färgval för att åstadkomma detta. Kvinnornas 

avbild poserades ofta som jaktgudinnan Diana eller herdinnor. Lundbergs kvinnliga porträtt 

kunde skapas utifrån en mängd olika variationsmöjligheter vad gäller mytologiska, fiktiva 

roller, dräkter och poseringar. Bakgrunden kunde även innehålla landskap eller arkitektur. 

Till skillnad från de manliga porträtten som ofta enhetligt framställdes som 

högreståndspersoner, militärer och ämbetsmän, ofta poserade mot en neutral bakgrund 

(Laine & Brown, 2006, pp. 136 - 138). I brev om Lundberg efter hans död, menar Fredrik 

Conrad Broman,  kund till Lundberg att ”ägde gåvan att framställa kvinnor som vackra även 

när de inte var det, utan att porträttet för den skull blev olikt”. Vidare beskriver han hur 

Lundberg genom modellens personlighet och aura kunde se det vackra hos varje kvinna och 

fånga detta i sina avbildningar (Laine & Brown, 2006, p. 39). 

I Sverige var Gustaf Lundberg hovets, adelns och det högre borgerskapets porträttör. Claes 

Julius Ekeblad, gift med Brita Margaretha Horn ska ha konstaterat vid ett besök i Lundbergs 

ateljé att alla de utställda porträtten var så lika att han kände igen dem vid första ögonkastet 

(Laine & Brown, 2006, p. 36). Till berömmelsen av porträttens likhet svarade Lundberg:              

”ingenting kröner mera hans arbete än att hafva främmande hos sig som igenkänna hans 

konterfej” (Laine & Brown, 2006, p. 96). Claes Julius Ekeblad och Brita Margaretha Horns 

pendangporträtt, alltså kvinna och man porträtterade jämsides, av Lundberg, finns idag 

bevarade på Stola herrgård i Skaraborg. 

2.1.2 Pastellmåleriets karaktärsdrag 

Pastellmediet är en svår teknik att behärska. Kritorna som används består oftast av vit stött 

krita som bas, blandad med färgämnen, vatten och akaciagummi. Som bildyta används papper 

där en viss ytstruktur krävs för att pastellstoftet ska fästa. Pappret fästs ofta på en starkare 

grund så som en träskiva och måste tåla flera omgångar av färgapplicering. Gustaf Lundberg 

föredrog att limma sina ark på en spänd målarduk i spännram där pappret veks ner över 

kanterna (Laine & Brown, 2006, p. 208). Pastellen användes för teckningar innan den slog 

igenom som målarkonst. Hos målningarna täcker pastellstoftet hela ytan och måste fixeras 

med fixeringsvätska. Metoden innefattar ofta ett lager på lager-arbete, även där kan 

fixeringsvätska användas för att fixera ett lager innan nästa appliceras (Laine & Brown, 2006, 

p. 110). Trots fixeringen slits målningarna med tiden och färgerna bleknar.  

Artefakten som skapades under detta projekt genomfördes i digital 2D-grafik vilket gav verket 

ett digitalt uttryck till skillnad från det analoga pastellmåleriets karaktäristiska drag. Att veta 
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hur processen går till när en pastellmålning skapas gav en bättre uppfattning om hur uttrycket 

kan efterliknas i det digitala mediet. För att komma närmare pastellmåleriets grafiska stil. 

Vilka metoder som framgångsrikt åstadkom detta undersöks närmare i kapitlet ”5 

Genomförande”. 

2.1.3 1700-talets mode  

För det svenska hovet och aristokratiska idealet var Ludvig XIV och det franska hovet den 

stora förebilden. Skönhetsidealet som vi i vår tid uppfattar det, var könsöverskridande och 

androgynt. Den franske konungens ben och nätta fötter med ett rörelsemönster likt en 

ballerina var det som eftersträvades. Dåtidens elit ville urskilja sig från lägre klasser i 

samhället, och gjorde detta genom olika statussymboler. De spenderade stora summor pengar 

på yta och lyxkonsumtion. Båda män och kvinnor bar smink, pudrade peruker och rikt 

broderade kläder (Nationalmuseum, n.d.). 

2.2 Adaption av Vita Fruns narrativ 

Serieforskaren Karin Kukkonen presenterar i Studying Comics and Graphic Novels (2013) 

användbara verktyg för studium av serier och grafiska noveller. I kapitlet Novels and Graphic 

Novels: Adaptations (Kukkonen, 2013, pp. 73-97) beskriver Kukkonen begrepp och 

förhållningssätt användbara vid en adaption, det vill säga en överföring av ett verks innehåll 

till ett annat verk. Artefakten som skapats under det här projektet är en adaption där 

karaktärens livshistoria och avbildning överförts till ett rörligt digitalt porträtt. Fidelitet är ett 

begrepp som använts under utveckling av artefakten. Kukkonen beskriver fidelitet som den 

grad av trohet adaptionen behåller gentemot ursprungsverket (2013, p. 80). För att lyckas 

behålla den fidelitet man är ute efter när ett visuellt verk ska adapteras kan en ikonografisk 

analys av originalverket vara ett hjälpsamt verktyg. 

2.2.1 Ikonografi 

För att lyckas åstadkomma det önskade resultatet, det vill säga, att artefakten framgångsrikt 

ökar intresset och förmedlar Britas historia, så krävs en noggrann planering av adaptionen. 

Startpunkten för detta kommer att vara en ikonografisk analys av originalverket. Denna 

analysmetod används för att ta till vara på varje liten detalj hos pastellporträttet. 

Analysmetoden är en slags trestegsmodell där de tre stegen kallas Pre-ikonografisk 

beskrivning, Ikonografisk analys och Ikonografisk tolkning. Stegen kommer att appliceras 

på pastellmålningen av Brita Margareta Horn för att utvinna så mycket information som 

möjligt (Eriksson & Göthlund, 2004, p. 33). Detta bidrar till att den adapterade artefakten 

behåller en viss fidelitet till originalverket. Jag kommer att utgå från Yvonne Eriksson och 

Anette Göthlunds version av den ikonografiska modellen som de på ett tydligt och pedagogiskt 

sätt beskriver i Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck (2004). En mer 

utförlig beskrivning av denna modell finns under rubriken ”5.1 Ikonografi” i kapitlet ”5 

Genomförande”.  

2.2.2 Extern uppdragsgivare - KASTiS & Vadsbo museum 

KASTiS är ett delregionalt projekt i Skaraborg. Namnet är en förkortning för Kulturarv och 

spelteknologi i Skaraborg. Under KASTiS ingår ett flertal delprojekt delvis med målet att 

utveckla pedagogiska verktyg som kommer att användas inom muséer och andra besöksmål, 

och även inom grund- och gymnasieskolor. Genom digitalt interaktivt berättande är målet att 

öka och fördjupa intresset för kulturarv hos barn och ungdomar. Verktygen kommer att 
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sträcka sig över olika distributionskanaler för att förmedla en helhet. Spel, mobiltelefoner och 

böcker är medier som kommer att förmedla fiktionen. Detta fenomen kallas för transmedialt 

berättande (Jenkins, 2006). Artefakten som skapades under detta examensarbete har som 

nämnts ovan att ingå under forskningsfranchisen KASTiS. Den skapades gentemot Vadsbo 

museum som extern uppdragsgivare. Muséet är beläget på landshövdingeresidenset 

Marieholm i Mariestad, alltså den plats där personen som avbildas i artefakten levde. 

2.2.3 Brita Margareta Horn/Vita frun 

Brita Margaretha Horn föddes år 1745 (Erdmann, 1926, p. 75). Vid 19 års ålder tjänstgjorde 

Brita som hovfröken hos Lovisa Ulrika (Erdmann, 1926, p. 77). Prins Carl, Lovisa Ulrikas son 

blev snabbt förtjust i Brita. I boken Vid Hovet och på Adelsgodsen i 1700-talets Sverige: en 

tidskrönika (1926) av Nils Erdmann som bygger på Claës Julius Ekeblads 

dagboksanteckningar och brev, skriver Ekeblad att prinsen öppet bekände för honom hur kär 

han var i Brita (Erdmann, 1926, p. 77). Lovisa Ulrika sade dock bestämt nej till ett giftermål 

dem emellan av politiska skäl (Erdmann, 1926, p. 85). Ekeblad fungerade som en mellanhand 

mellan prinsen och Brita. Han skriver om hur Carl sagt ”varför är jag ej privatperson!” Han 

skulle då gifta sig med Brita. ”Högaktning, kärlek, vänskap, allt håller mig kvar vid hennes 

fötter” (Erdmann, 1926, p. 83). Carl lyckades gå vidare från sina känslor för Brita när Kristina 

Augusta Fersen tillsattes vid hovet (Erdmann, 1926, pp. 85-86). Brita fortsatte sin tjänstgöring 

som hovfröken och följde med Lovisa Ulrika på hennes resa till Tyskland. Det var sannolikt 

under denna resa Brita träffade sin blivande man Claës Julius Ekeblad (Erdmann, 1926, p. 

87). De gifte sig 1775 på Fredrikshof i Stockholm. De bosatte sig i Västergötland, på Mariedahl 

och Stohla. Paret var dock ifrån varandra i långa perioder då Ekeblad var tvungen att jobba 

hos kungen som drabantofficer (Erdmann, 1926, p. 113). Brita besökte endast Stockholm och 

hovet två gånger efter flytten till Västergötland då hon trivdes bättre på landet (Erdmann, 

1926, p. 281). Långdistansförhållandet tärde på Brita, hon saknade sin man och längtade ”efter 

hans famn för att viska, hur kär han är henne” (Erdmann, 1926, p. 186). Det är från denna tid 

en mängd brev mellan makarna finns bevarade och de vittnar om ett väldigt kärleksfullt 

förhållande, ovanligt för den tiden. Ekeblad blev landshövding över Skaraborgs län (Erdmann, 

1926, p. 332), där blev Marieholm i Mariestad hans residens under landshövdingetiden 

(Erdmann, 1926, p. 333). ”Residenshuset, det vackraste eller ett av de vackraste i Sverige, 

ligger på en holme i Tidan, flankerat av två flyglar” (Erdmann, 1926, p. 349). Den 13 mars 1791 

”gick grevinnan Brita Ekeblad i sjön under ett anfall av sinnesförvirring” i Tidan kring 

landshövdingeresidenset (Erdmann, 1926, p. 376). Ekeblad skriver om Britas bortgång: ”Här 

slutar en mångårig korrespondens mellan tvenne makar, som på det ömmaste älskade 

varandra; men som ingen glädje får vara fullkomlig i denna världen, så avbröts den på ett sätt, 

som intill sista stunden av min levnad lämnar mig den ömmaste känsla av den sorg, som 

förlusten av den mest älskansvärda hustru har förkrossat” (Erdmann, 1926, p. 113).  

Under mitt besök på Vadsbo museum som ligger på landshövdingeresidenset Marieholm fick 

jag historien om Brita och Vita frun berättad för mig. Utöver informationen från Nils 

Erdmanns bok Vid Hovet och på Adelsgodsen i 1700-talets Sverige: en tidskrönika (1926) 

berättade museipersonalen om sägner kring bygden, vilka inte finns nedtecknade. De 

berättade om hur det spekulerades kring att Britas depression berodde på parets barnlösa 

förhållande. Återigen fick jag höra om hur kärleksfullt och ovanligt parets förhållande var och 

hur detta finns bevarat i de brev makarna sände varandra under de perioder de var tvungna 

att vara på varsitt håll. Personalen berättade även att efter Britas död har hennes gast, Vita 

frun setts kring residenset Marieholm och Stohla herrgård, där Claës växte upp. De som 
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vittnar om att ha sett Vita frun menar att hon är en vänlig gast, att de inte känt något obehag 

vid synen av henne och att hon vill väl. Att Brita uppenbarat sig som Vita frun tror man kan 

bero på att hon inte begravts i vigd jord. Det var ett brott att ta sitt eget liv och därför fick man 

under den tiden ingen kristen begravning. Istället fick man begravas bland tjuvar. Ekeblad 

smög dock in Brita till familjegraven utanför Stohla herrgård.  

2.3 Begrepp 

2.3.1 Remediering 

Begreppet Remediation, eller på svenska; Remediering, myntades av medieforskarna Jay 

David Bolter och Richard Grusin. Begreppet syftar till de lån som sker mellan olika medier 

(1996). I dettas sammanhang sker en remediering då Gustaf Lundbergs pastellporträtt ”lånas” 

till en ny typ av medium i form av en digital målning. Likaså kommer Britas muntliga sägen 

och berättelse att få en visuell återgivning genom den förändring som kommer att äga rum i 

det digitala porträttet. Likheter finns mellan begreppen adaption och remediering, skillnaden 

är dock att remedieringsbegreppet belyser den tekniska aspekten av överföring mellan medier. 

Adaption är mer inriktat på överföringen av ett innehåll. 

2.3.2 Media affordances 

Olika medier har olika specifika egenskaper och begreppet media affordances syftar till 

mediernas olika begränsningar (Kukkonen, 2013, p. 73). Kort skulle man kunna beskriva det 

som; vad olika medier kan, eller inte kan göra. Detta är något man bör ta i beaktningen under 

en remediering och adaption då mediers affordances delvis avgör hur mycket fidelitet som 

bevaras till originalverket. Artefakten under detta projekt hade som mål att bevara så hög grad 

av fidelitet som gick att åstadkomma. Därför togs pastellmåleriets karaktärsdrag så som den 

specifika texturen av tavlans yta i beaktning. För att överföra denna yta till ett digitalt medium 

behöver det simuleras både digitalt och analogt. En pastelltextur fick ligga som ett transparent 

lager i det fotoredigeringsprogram som användes. En texturerad genomskinlig fysisk film som 

appliceras på skärmen där artefakten visas skulle också ha kunna öka likheten mellan 

mediernas affordances gällande textur. En annan specifik egenskap för pastellmåleriet är den 

lager på lager-teknik som används vilken måste göras i en viss ordning och om något blir fel 

är det väldigt svårt att rätta till. Till skillnad från det digitala mediet där chansen finns att 

ångra och redigera varje penseldrag om det inte blir som planerat.  

2.3.3 Metamorfos  

Metamorfos är synonymt med förvandling, omdaning och omgestaltning (Broby-Johansen, 

2000, p. 133). Metamorfos har inom detta projekt använts som begrepp för den förvandling 

som sker när Britas utseende övergår till att gestalta Vita frun. Morphing, på svenska morfning 

är ett begrepp som används för att beskriva en metamorfos hos manipulerade bilder. Främst 

inom animation men en morfning kan även vara en enstaka bild som visualiserar en övergång, 

en slags blandning mellan flera bilder (Wagner, 2003, p. 66). Morphing som effekt myntades 

av Tom Brigham på N.Y.I.T 1982 (Masson, 1999, p. 118). Ett av de första exemplen på detta 

var Mark Gillenson som under 1970-talet utvecklade en teknik för att blanda bilder av 

ansikten, så kallad morfning (Masson, 1999, p. 290). 

2.3.4 Key frames 

Inom animation är key frames eller nyckelbilder, de bildrutor som definierar start- och 

slutbilden hos en förändring. Det är mellan dem interpoleringen, det vill säga den jämna 
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övergången mellan bilderna sker (Masson, 1999, p. 115). Under utvärderingen av artefakten 

analyserades till en början nyckelbilderna från animationen. Att inte endast själva 

animationen analyserades beror på att stillbilder ger en bättre överblick och distraherar inte 

respondenten på samma sätt som ett upprepande filmklipp kan göra. Det gjorde det dessutom 

lättare att isolera förändringarna i klippet från varandra. Nyckelbilderna renderades ut och 

klipptes ihop till en storyboard som underlättade analysen. Efter det gjordes även en 

övergripande analys av videoklippet. 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

I bakgrundskapitlet har historia kopplat till projektet samt begrepp som vidare kommer att 

användas tagits upp. För att ge en förståelse för projektets fortskridning och de val som tagits 

under vägen. Historia kring användning av porträttkonst och pastellporträttets karaktärsdrag 

ligger som en grund för att förstå hur en remediering från detta till ett nytt digitalt medium 

kan påverka det ursprungliga innehållet. Vidare finns en beskrivning av Britas liv för att skapa 

en känsla för henne som person. Utifrån hennes historia blir de val som gjorts kring 

förmedlandet av denna tydligare och motiverar beslut under designprocessen. 
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3 Problemformulering  

3.1 Artefakt  

En artefakt i form av ett rörligt digitalt porträtt skapades för uppdragsgivaren Vadsbo 

museum. Museet är beläget på landshövdingeresidenset Marieholm där artefaktens karaktär, 

det vill säga Brita Margaretha Horn tidvis levde. Under nybyggnationer av museet ska ett rum 

skapas särskilt för förmedling av platsens narrativ. Rummet kommer att kallas 

”Guldrummet”, där ska historiska objekt från Marieholm finnas tillgängliga för museets 

besökare. Där kommer även borgerliga vigslar att hållas. Det är även i Guldrummet som det 

digitala porträttet är tänkt finnas för att tillsammans med muntligt och skriftligt berättande 

förmedla Britas narrativ. Artefakten skapades utefter Gustaf Lundbergs pastellporträtt av 

henne och efterliknade pastellmåleriets karaktäristiska stil. Genom emotionella förändringar 

i sinnesstämning som gestaltades med hjälp av ansiktsuttryck och blick förmedlades över tid; 

lycka, nedstämdhet och likgiltighet. 

Att förändringarna förmedlades på ett subtilt sätt berodde på att det digitala porträttet främst 

skulle locka intresse och vara lämpligt hos en bred målgrupp med ett brett åldersspann där 

unga personer ingår. Med subtilt menas att självmordet inte bildligt gestaltades utan att det 

genom visuella subtila förändringar kan utläsas tillsammans med berättande eller en 

beskrivande text.  

För att remedieringen och adaptionen skulle vara framgångsrik genomfördes en ikonografisk 

analys av originalverket. Ikonografin användes även för att bestämma konstnärliga visuella 

förändringar och attribut hos det digitala porträttet. Som tillsammans kompletterades med de 

emotionella uttrycken hos karaktären. 

3.2 Mål 

Sinnesstämningen som visuellt förmedlades genom det digitala porträttet hade som mål att 

komplettera det muntliga och skriftliga narrativ som finns bevarat om Brita. Målet var att 

framgångsrikt skapa en artefakt som gav narrativet ett ansikte och genom förmedling av 

emotionella uttryck återspegla detta hos betraktaren för ett ökat intresse och engagemang för 

berättelsen.  

Startpunkten var att skapa en neutral första bild av Brita utifrån pastellporträttet av henne. 

Där målet var att bevara så hög grad av fidelitet som möjligt. Vidare skulle den ångest och 

depression hon genomgick under livets slutskede förmedlas genom nedstämdhet och 

likgiltighet i det emotionella uttrycket. För att slutligen efter det begångna självmordet 

genomgå en metamorfos och transformeras till Vita frun. Det förmedlades genom att vatten 

sköljde bort depressionen och att en tillfredsställelse återigen syntes hos karaktären dock i 

skepnad av Vita frun som en lyckligare gast. Vattnet symboliserade i det här fallet 

drunkningen.  

3.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om en remediering av ett analogt 

pastellporträtt genom modern digital grafik kunde öka intresse och engagemang för kulturarv. 

Studien undersökte om artefakten kunde användas som ett kompletterande pedagogiskt 
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verktyg under förmedlande av karaktärens narrativ. Om karaktären genom ansiktsuttryck 

kunde förmedla sinnesstämningen under slutskedet av sitt liv och om det bidrog till en extra 

intressehöjande dimension till det berättade och skriftliga narrativet. För att undersöka om 

det fanns ett intresse av artefakten skulle dessa frågeställningar besvaras: 

3.4 Frågeställningar 

 Föredrar betraktaren det digitala rörliga porträttet eller det stilla porträttet, varför? 

 Skulle något av porträtten intressera betraktare tillräckligt mycket för att vilja ladda 

ned en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information? 

 Ser betraktaren några nackdelar med denna typ av remediering av äldre verk? 

 

3.5 Metodbeskrivning  

Undersökningen utvärderades genom en kvantitativ enkät för att mäta respondenternas 

uppfattning av artefakten. Enkäten delades som en webbenkät via sociala medier och sändes 

även ut till personer aktiva inom museibranschen (Ejvegård, 2003, p. 48). Fördelen med en 

enkätundersökning var att det var lättare att nå ut till många respondenter som skriftligt 

besvarade exakt samma frågor. Vilket underlättade sammanställningen av svaren (Ejvegård, 

2003, p. 53). Denna undersökningsmetod passade bra när vanligt folk (det vill säga, personer 

utan expertis inom det specifika området) utfrågas för att mäta åsikter (Ejvegård, 2003, p. 54). 

Men innehöll även öppna frågor vilket gjorde det passande för gruppen aktiva inom 

museisektorn. En förbättrad version av enkäten skulle även vara intressant att använda vid 

senare tillfälle genom att den besvaras vid museet där porträttet planeras att finnas 

tillgängligt.  

Undersökningen utvärderade om respondenterna ansåg att ett rörligt digitalt porträtt 

intresserade dem mer jämfört med en digital kopia av originalporträttet. Den studerade också 

om de såg några nackdelar med användning av en remedierad version av ett historiskt 

porträtt. Undersökningen samlade även in data gällande hur artefakten upplevdes och om 

betraktare uppfattade de sinnesstämningar som var tänkta att förmedlas. 

3.5.1 Enkätundersökning 

De första frågorna respondenterna fick besvara var vilken åldersgrupp de tillhörde samt hur 

ofta de brukade besöka museum. Vidare i undersökningens första del användes nyckelbilder 

från animationen. Då stillbilder gav en bättre överblick av bildsekvensen. Det motverkade 

även att animationen distraherade respondenterna under undersökningen som ett 

upprepande filmklipp kan göra. Det gjorde det dessutom lättare att isolera förändringarna i 

klippet från varandra. Olika beskrivande ord för karaktärens sinnesstämning och 

personlighetsdrag fanns tillgängliga under varje bild. Där fick respondenterna välja vilka 

beskrivande ord de ansåg beskrev sinnesstämningen och personlighetsdragen bäst.  

Efter det visades det rörliga videoklippet i en snabbspolad version för att inte ta upp för mycket 

av respondentens tid. Efter att respondenterna sett videoklippet fick de besvara hur de 

uppfattade videoklippet genom att välja mellan fördefinierade beskrivande ord. Därefter fick 

de återigen välja mellan beskrivande ord för Britas övergripande personlighetsdrag. Nästa 

fråga utvärderade om respondenterna ansåg att den här typen av remediering lämpar sig i en 

museimiljö och vad de såg för fördelar och nackdelar med det.  
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Bredvid filmklippet visades sedan en stillbild av Brita som representerade en traditionell 

pastellmålning. Bilden var digitalt målad men gjord för att efterlikna originalbilden i pastell. 

Frågan var angående om något av videoklippet eller det klassiska konstverket skulle fånga 

deras intresse tillräckligt mycket för att kunna tänka sig att ladda ned en mobilapplikation för 

att ta del av mer information av Britas livshistoria. 

3.5.2 Urval 

Enkäten delades till ett bekvämlighetsurval genom sociala medier och mailades även direkt 

till aktörer inom musei- och kulturarvsvärlden. Det fanns inget krav på ålderskategori men 

ingen av de som deltog i undersökningen var under 15 år. 
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4 Relaterad forskning 

4.1 Remediering 

4.1.1 McLuhan om medieförändring  

Marshall McLuhans skriver i Understanding Media: The Extensions of Man (1964) om hur 

medier är förlängningar av människan, ett exempel är språket och talet, ett medium och 

hjälpmedel för att kunna kommunicera. Skriften är i sin tur ett medium innehållande språkets 

medium, dock saknas här snabbheten i det talade språket och de tonlägen och läten som ger 

en ytterligare dimension till språkets och talets effektivitet (McLuhan, 1964, p. 84).  

Att olika medier har sina specifika drag, så som språket med dess tonlägen gör att varje 

medium blir unikt. I takt med att nya medier utvecklas och samhället effektiviseras finns det 

svårigheter med att överföra dessa karaktärsdrag från ett äldre medium till ett annat. Något 

som i senare tids forskning kommit att kallas för ”media affordances” (Kukkonen, 2013, p. 73). 

Detta är något som kommer att tas hänsyn till under skapandet av projektets artefakt.  

4.1.2 Bolter och Grusins teorier kring Remediation 

Begreppet remediation, på svenska; remediering myntades i Remediation: Understanding 

New Media (1999) av författarna Bolter och Grusin. I introduktionen beskrivs det hur boken 

tog sin grund redan 1994 när Jay David Bolter deltog under en föreläsning som Richard Grusin 

höll om ”The Visual Genealogy of Multimedia”. Diskussionerna efter föreläsningen ledde 

1996 fram till en gemensamt skriven artikel i Configurations (Bolter & Grusin, 1996) som 

vidarearbetades till boken Remediation: Understanding New Media, (Bolter & Grusin, 1999).  

Bolter och Grusin vill med teorierna om fenomenet remediering inom media belysa hur olika 

medier lånar från varandra. De tar upp Jane Austens romaner Sense and Sensibility (1811), 

Pride and Prejudice (1813) och Emma (1816) som exempel, då de filmatiserats och på så sätt 

remedierats till ett nytt medium, från bok till film (Bolter & Grusin, 1999, p. 44). De skriver 

också om andra mer komplexa förhållanden medier emellan, exempelvis McLuhans teorier 

om att alla medier innehåller andra medier. Bolter och Grusin hävdar att dessa teorier är 

problematiska då McLuhan inte har återanvändning i åtanke. Återigen föreslår de istället 

begreppet remediering för detta fenomen (Bolter & Grusin, 1999, p. 45). 

Ett fenomen som forskarna dock indirekt verkar vara eniga om är att delar av äldre verk kan 

gå förlorade när de överförs till nyare medier. Återigen är detta något som måste tas hänsyn 

till vid remedieringen av projektets pastellmålning. 

Stephen Dobson, professor vid Lillehammers universitet menar att Remediation: 

Understanding New Media (1999) trots relativt kort tid sedan publicering kommit att bli en 

klassiker. Med en klassiker menas att den refererats till många gånger inom akademisk 

litteratur och även att verket finns tillgängligt på en mängd universitets kurslitteraturlistor. 

Boken har blivit referentgranskad, trots det har den inte alltid bemöts med positiv respons 

(Dobson, 2006). Kritik har bland annat riktats mot att författarnas val av medium att 

applicera modellen på taktiskt valts ut för att ge ett bekräftande resultat. Nat Muller menar i 

en recension av boken att författarna inte diskuterar frågan ur en feministiskt inriktad 

synvinkel trots att boken innehåller genusfrågor (Muller, 2000, p. 497).   
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Denna forskning är relevant för projektet då en remediering har genomförts. Dels ”lånades” 

Gustaf Lundbergs pastellporträtt till en ny typ av medium i form av en digital målning. Likaså 

återgavs visuellt Britas berättelse och sägnen om henne som Vita frun genom den metamorfos 

som ägde rum i det digitala porträttet. 

4.2 Designval för visuella förändringar 

4.2.1 Narrativ förmedling genom porträttkonsten 

I antologin Ansikte mot ansikte – porträtt från fem sekel (2001) beskriver Görel Cavalli-

Björkman hur vi i vårt sociala liv kommunicerar genom att läsa av ansikten och ansiktsuttryck. 

Detta gör vi även när vi identifierar en bild av ett ansikte. De människor vi möter i vardagen 

kompletterar dessa drag med handlingar som tillsammans skapar en uppfattning av personen. 

Äldre porträtt saknar möjligheten att tolka den avbildade människans egenskaper utifrån 

handlingar. Det gör att vi blir tvungna att bedöma personen genom enbart fysiskt utseende. I 

porträttet kan vi också leta efter detaljer som avslöjar den avbildades karaktär och roll i 

samhället. Konstnären kan välja att använda sig av bakgrundsmiljön och symboliska objekt 

för att förmedla karaktärsdragen. Retoriska gester och poseringar har använts genom alla 

tider för att låta den avbildade kommunicera med betraktaren (Cavalli-Björkman, et al., 2001, 

p. 9). Detta var en av den remedierade artefaktens fördelar, att det till skillnad från äldre 

porträtt likt det  ursprungliga pastellporträttet faktiskt hade en viss möjlighet att uttrycka sig 

genom begränsad animation utöver symboliska objekt och gester. 

4.2.2 Kukkonen om kognitiva processer 

I Studying Comics and Graphic Novels (2013) presenterar Karin Kukkonen utöver 

användbara begrepp vid analys av adaptioner även hur läsandet av bildsekvenser påverkas av 

omedvetna kognitiva processer. Dessa processer sker nästan automatiskt och vid läsandet av 

serier, storyboards eller andra bildsekvenser fyller hjärnan själv i de luckor som finns mellan 

förändringar från bild till bild. Hos en bild som porträtterar en människa finns en mängd 

information att uttolka. Till skillnad från det endast skrivna ordet kan bilden förmedla 

ansiktsuttryck, hållning och gester hos karaktären. Utifrån ansiktsdrag, blick, ansikts- och 

känslouttryck kan vilken typ av karaktär man har att göra med utläsas. Ansiktsdrag inom 

bildberättande är ofta stereotypa och begrundas i kulturella fördomar (Kukkonen, 2013, pp. 

9-10). De hjälper oss att snabbt kunna identifiera vad för karaktär vi har att göra med, på gott 

och ont. Stereotyper och fysionomi, det vill säga, att personlighet kan synas via utseende är 

något jag försökte undvika under skapandet av artefakten. Det gick dock inte att avstå helt 

ifrån detta eftersom att pastellporträttet av Brita skapats utifrån fysionomins principer. Då 

detta efterliknades i remedieringen följde principerna med i överföringen.  

4.2.3 Karaktärer som skapar engagemang 

Lars Vipsjö och Kevin Bergsten behandlar i Tecknad Karaktär. Anatomi, fysionomi och 

psykologi (2014) hur figurer och karaktärer designas för att väcka engagemang och intresse 

hos betraktaren. Och vad som gör att de uppfattas som levande emotionella varelser. 

Författarna menar att karaktärerna behöver uttrycka en säregen personlighet för att beröra 

betraktaren emotionellt. Genom psykologiska verktyg som rörelsemönster och ansiktsuttryck 

kan karaktären framstå som emotionell och levande (Vipsjö & Bergsten, 2014, p. 83). Även 

skiftningar i sinnesstämning får karaktärer att framstå som unika och tänkande varelser. 

(Vipsjö & Bergsten, 2014, p. 100). Målet med artefakten var att fånga betraktarens intresse  
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genom att beröra emotionellt. Skiftningar i ansiktsuttryck och hållning hade som mål att 

åstadkomma detta.  

4.2.4 Emotionella uttryck vid karaktärsskapande 

Spelforskaren Katherine Isbister har skrivit boken Better Game Characters by Design: a 

Psychological Approach (2006). Boken behandlar användning av grundläggande 

psykologiska principer för ett förbättrat karaktärsskapande inom spelgenren (Isbister, 2006, 

p. xix). Utgångspunkten är utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv vilket är empiriska studier 

om personers sociala interaktion. Isbister skriver om hur åtminstone fyra ansiktsuttryck för 

att förmedla känslor är universella, ilska, rädsla, lycka och nedstämdhet (Isbister, 2006, p. 

145). Ansiktsuttryck är något som kommer att återkomma under rubriken ”Emotionella 

uttryck” utifrån Charles Darwins och senare psykologen Paul Ekmans teorier. Ett annat 

område Isbister behandlar är hur blickar tillsammans med ansiktsuttryck kan ge oss social 

information. Att lära sig genom att observera är något som sker hela tiden, även när vi iakttar 

en annan människas ansikte. Om vi exempelvis skulle få syn på en person som ser livrädd ut 

och har blicken fäst snett bakom oss, skulle vi förmodligen förbereda oss för fara och kolla 

efter eventuella hot bakom oss. Då följer vi personens blick samtidigt som vi läser av rädslan i 

ansiktsuttrycket (Isbister, 2006, pp. 145 - 146). Under tiden som vi iakttar en annan 

människas emotionella uttryck så speglas detta ofrivilligt i våra egna. Att spegla någon annans 

uttryck skapar en slags empatisk relation (Isbister, 2006, p. 149). Under tiden en person 

exempelvis berättar något sorgligt så kan känslouttrycket speglas. Denna spegling har en 

påverkan på våra egna känslor. Det kan användas som ett verktyg under designprocessen av 

karaktärsskapande för att genom karaktärens ansiktsuttryck skapa rätt känslor hos 

betraktaren (Isbister, 2006, p. 150). Denna princip användes under skapandet av artefakten. 

Målet var att det remedierade porträttets förändringar i ansiktsuttryck och sinnesstämning 

skulle överföras till betraktaren och skapa en empatisk relation som fungerade 

intressehöjande för personen Brita. 

4.3 Emotionella uttryck 

4.3.1 Charles Darwins teorier 

Charles Darwins The expression of emotions in man and animals publicerades 1872. Istället 

för att fokusera på att läsa personlighet och intelligens utifrån människors permanenta 

utseende och ansiktsdrag det vill säga genom fysionomi fokuserade Darwin på de temporära 

förändringarna i utseendet (1872, p. 5). Paul Ekman som utgått från många av Darwins teorier 

kretsande kring emotioner och dess uttryck menar att det var The expression of emotions in 

man and animals (1872) som startade och lade grunden för psykologiforskningen och att 

boken är den första banbrytande studien om känslouttryck (2009, p. 3449). 

4.3.2 Universella emotionella uttryck 

Baserat på evolutionsteorin förutsatte Darwin att ansiktsuttryck är universella och oberoende 

av vilken kultur man kommer ifrån. Paul Ekman, professor inom psykologi och antropologi, 

och även pionjär i forskandet kring känslor och deras relation till ansiktsuttryck förespråkar 

Darwins syn på universalitet gällande känslouttryck. Ett ämne som varit hett debatterat. I en 

kommenterad  utgåva av Darwins The expression of emotions in man and animals (Darwin & 

Ekman, 1998) beskriver Ekman oenigheten mellan de olika parterna. Ekman menar att de 

som ansåg att människans känslouttryck formats efter kulturella förhållanden inte haft 

tillräckligt med forskningsunderlag för att hävda detta. Ekman var själv en av de som motsatte 
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sig Darwins teori innan han bestämde sig för att avsluta debatten och undersöka hur det 

faktiskt låg till (Darwin & Ekman, 1998, p. 371). Ekman gjorde tillsammans med Wallace V. 

Friesen en studie där stillbilder av ansikten visades för att undersöka om samma 

ansiktsuttryck uppfattades som samma känsla oberoende av betraktarens kultur. Detta 

undersöktes även hos en stam på Nya Guinea, isolerad från utomstående kultur. Forskarna 

kunde då bekräfta att emotionella ansiktsuttryck är universella, med få undantag (Ekman & 

Friesen, 1971, p. 128). Trots dessa upptäckter fortsatte debatten och Ekman menar att det var 

på grund av det politiska klimat som rådde. I en tid av nazism före II:a Världskriget utmanade 

Darwins teorier rasisters uppfattning om européers ursprung från en mer avancerad 

föregångare än den afrikanska stamfadern. Efter kriget ändrades uppfattningen och istället 

växte en rädsla fram för att Darwins teorier stödde rasisternas uppfattning (Darwin & Ekman, 

1998, p. 366). 

Ekman önskar senare att avsluta dispyten och menar att båda parterna har rätt, då de 

undersökt två olika sidor av samma mynt. Att det finns en skillnad mellan frivilliga och 

ofrivilliga känslouttryck. Att i sociala sammanhang framtvinga ett leende är inte samma 

fenomen som de känslouttryck vi inte kan styra över vilka vi är beroende av för att kunna läsa 

av hur en annan person kommer att agera (Darwin & Ekman, 1998, p. 373).  

4.3.3 Emotionella uttryck vid depression 

För att undersöka hur schizofrena och deprimerade personers känslouttryck skiljer sig från 

personer utan affektiv avtrubbning (ett psykiskt symtom som innebär att den drabbades 

känsloliv avtrubbas) undersökte forskarna Howard Berenbaum och Thomas F. Oltsmanns hur 

de olika grupperna visuellt uttryckte känslor under tiden som videoklipp visades för att 

framkalla olika känslor hos personerna. De fick även smaka på drickbar vätska som smakade 

gott respektive illa vilket kräver mindre reflektion än att se på videoklipp. Efteråt fick de fylla 

i en enkät med frågor om upplevelsen. Detta kan tolkas som att forskningen kom fram till att 

de som hade diagnosen schizofreni med avtrubbad affekt och de med diagnosen depression 

visade mindre känslouttryck än dem utan diagnos. Detta stämde dock inte överens med 

enkätsvaren vilket tyder på en störning i uttrycket av känslor men inte själva 

känsloupplevelsen (Berenbaum & Oltmanns, 2005, p. 452). Forskarna upptäckte även att 

deprimerade personer utmärkande blev mindre påverkade av positiv stimuli bland grupperna 

(Berenbaum & Oltmanns, 2005, p. 453).    

I en annan studie av deprimerade utan självmordstankar och deprimerade 

självmordsbenägna patienter undersökte forskarna Michael Heller och Véronique Haynal hur 

gruppernas ansiktsuttryck skiljer sig åt. Jag tolkar det som att de kom fram till att endast små 

detaljer kunde noteras. Hos självmordsbenägna depressiva patienter var känsloaktiviteten 

begränsad till nedre delen av ansiktet och munnen. Det upptäcktes även att deras 

ansiktsuttryck var asymmetriska till skillnad från endast depressiva patienter (Heller & 

Haynal, 2005, p. 503). Att ett ansiktsuttryck är asymmetriskt innebär att det finns skillnader 

mellan de två sidorna i ansiktet när uttrycket sker (Hager & Ekman, 2005, p. 46). Asymmetri 

sker när ett ansiktsuttryck är avsiktligt, så som att tvinga fram ett leende. Medan spontana 

ansiktsuttryck är symmetriska (Hager & Ekman, 2005, p. 49). Detta undersökts genom att 

filmat material av spontana och avsiktliga ansiktsuttryck analyseras, det spelas upp både i 

realtid och i slow motion upprepade gånger för att mäta skillnaderna (Hager & Ekman, 2005, 

p. 48). 



 
15 

Denna kunskap återspeglades i animationerna av Britas ansiktsuttryck. De affektiva 

avtrubbningar som kan förekomma vid en depression syntes genom subtila ansiktsuttryck hos 

Brita. Så subtila att de speglade en likgiltighet hos karaktären. Den glädje hon visade ju längre 

tiden gick yttrade sig genom asymmetriska leenden och uttryck. Jag var inte helt säker på hur 

tydlig asymmetri hos ansiktsuttryck syns i realtid utan upprepad granskning men det är en 

princip jag applicerade på animationen för att skapa mer trovärdighet för karaktärens 

sinnesstämning.  

4.4 Sammanfattning relaterad forskning 

Kapitlet ”4 Relaterad forskning” gick igenom forskning kring begreppet Remediering som 

syftar till de lån som sker medier emellan. Under detta projekt remedierades pastellmediet till 

filmmediet, som i sin tur blandades med pastellmediet igen för att få filmsekvensen att likna 

en rörlig pastellmålning. Detta kommer i framtiden att kompletteras med en fysisk ram runt 

skärmen som visar filmklippet. Vidare innehöll kapitlet forskning kring hur människor 

uppfattar ansiktsuttryck och hur man under en designprocess kan göra val som styr de känslor 

man vill att betraktaren av ett verk ska känna.  
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5 Genomförande  

5.1 Ikonografi  

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver den ikonografiska analysmetoden i Möten 

med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck (2004). Boken som de skrivit tillsammans 

är tänkt att användas som ett verktyg inom bildtolkning och författarna uppmuntrar läsaren 

att ställa frågor inför bilderna. Författarna analyserar bilder utifrån ett feministiskt perspektiv 

som vidgas till att även gälla etnicitet.  

Pastellporträttet av Brita analyserades utifrån den ikonografiska modellen i tre steg. Det första 

steget, pre-ikonografisk beskrivning innebär att man bryter ned bilden i de beståndsdelar den 

är uppbyggd av. Att iaktta och beskriva vad man kan se på bilden gör att man kan jämföra 

dessa detaljer hos andra bilder vilket kan placera dessa bilder tillsammans i en specifik genre. 

Dessa mönster kan även användas för att fastställa bilders budskap som skildrar den samtida 

samhälleliga kontexten. Frågorna som ställs i detta första steg av analysen är: vad kan vi se på 

bilden? Hur ser formerna ut i bilden? Vilken typ av komposition har använts? Vad kan vi iaktta 

i förgrund, mellangrund och bakgrund? Och även vilket typ av färgschema bilden är uppbyggd 

av. 

Nästa steg, ikonografisk analys går ut på att definiera vad bilden föreställer, det som pågår i 

bilden, vilka rörelser som sker, vilka poseringar som gestaltas, hur scenografin ser ut och var 

i bilden objekt befinner sig i relation till varandra. 

Det är inte förrän i det slutliga steget, Ikonografisk tolkning som bilden sätts i sitt historiska 

sammanhang och kontexten studeras.  

Att använda sig av den ikonografiska analysmetoden gör att varje liten detalj hos porträttet 

tas i beaktning. Detta bidrar till att viktig information inte förbises inför projektets nästa steg, 

adaption. Vilket bidrar till att bibehålla fideliteten till originalverket, och ger även indikationer 

på hur överföringen på bästa sätt kan genomföras för att artefakten ska fylla sin slutgiltiga 

funktion.  

5.1.1 Ikonografisk analys  

Under den ikonografiska analysen av pastellporträttet lades mest fokus på de två första stegen 

av en ikonografisk analys. Steg ett, en pre-ikonografisk analys och steg två, en ikonografisk 

analys. Anledningen till att det sista steget, ikonografisk tolkning till att börja med inte låg i 

fokus var att den information som utvinns under detta slutgiltiga steg där historisk kontext 

analyseras redan fanns tillgänglig. 
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Figur 1 - Originalporträtt föreställande Brita Margaretha Horn, av Gustaf Lundberg 
(1775) 

Pre-ikonografisk analys av originalporträttet föreställande Brita (se figur 1): Bakgrunden är 

neutral och enfärgad i toner av blå. Den tar upp ungefär hälften av målningens bildyta. Där 

bakgrunden och målningens karaktär möts är den blå valören som ljusast. Ut mot målningens 

kanter bleknar den blå valören och färgen blir mer gråaktig samtidigt som ljusstyrkan blir en 

aning mörkare. I förgrunden är Brita Horn gestaltad i halvkropp, hennes hy är blek men 

kinderna är rosiga. Håret är grått och lockigt, där sitter små blå och vita blommor. Brita bär 

en typ av underklänning eller korsett i vit spets. Ovanpå bär hon en blå klänning med puffiga 

ärmar. Klänningen är dekorerad med en stor vit rosett och blommor.  

Ikonografisk analys av originalporträttet föreställande Brita (se figur 1): Ljuset kommer mjukt 

ifrån vänster och lyser på Brita som ler med blicken riktad mot betraktaren. Hon sitter med 

stolt och avslappnad hållning medan kroppen är smått vriden från betraktaren och likaså 

huvudet fast åt motsatt håll. Målningens poseringar är stillsamma.  

Dessa två steg bidrog till att lättare kunna planera överföringen av verket till den nya 

remedierade artefakten. Planeringen innebar exempelvis att dela upp verket i olika sektioner 

där olika objekt så som kropp, klänning och rosett etcetera, befann sig på separata lager i 

redigeringsprogrammet Adobe Photoshop cc (Adobe, 2013). Detta för att underlätta framtida 

animering. Sedan var det dags för skisstadiet där målet var att behålla så mycket likhet och 

fidelitet som möjligt. Jag anser att denna skissprocess kompletterade den ikonografiska 
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analysen väldigt bra. Under skissandet såg jag allt fler detaljer hos pastellporträttet exempelvis 

så har rosetten dubbla tyglager, något som inte upptäcktes under analysen. Den ikonografiska 

analysen tillsammans med skissen lade en stadig grund för fortsatt arbete och har 

förhoppningsvis bidragit till att remedieringen bevarat en viss fidelitet till originalet. Att skapa 

en exakt kopia var dock inte möjligt utifrån mina kunskaper men även på grund av de olika 

mediernas affordances (Kukkonen, 2013, p. 73). 

5.2 Förstudie 

5.2.1 Kuslighet som intressehöjande verktyg 

Naturtrogen avbildning fångar ofta betraktares intresse. Ett vacklande mellan trygghet och 

osäkerhet skapar en fascination när ovisshet uppstår om avbildningen är verklig eller inte 

(Cavalli-Björkman, et al., 2001, pp. 81-83). I Ansikte mot ansikte: Porträtt från fem sekel  

(2001) beskriver författarna hur vaxdockor på Madame Tussauds enkelt kan orsaka denna 

effekt. Vaxet dockorna är uppbyggda av fångar upp ljuset på ett liknande sätt som mänsklig 

hud vilket gör att materialet ser oerhört naturtroget ut. Detta skapar tillsammans med äkta 

hår och kläder en beundran och fascination för hantverket. Om dockan även är lik en person 

betraktaren känner igen från film, bilder eller verkligheten ökar fascinationen ytterligare. 

Under ett besök på Madame Tussauds befinner sig betraktaren i en trygg miljö där det är 

naturligt att vaxdockor finns. Men skulle man möta en vaxdocka på en svagt belyst gata skulle 

det vara svårare att vid första ögonkastet avgöra om det rör sig om en riktig människa eller 

inte. Samma princip gäller när man tar ett fotografi av en vaxdocka, då ökar ett obehag i takt 

med osäkerheten (Cavalli-Björkman, et al., 2001). 

Utifrån denna forskning såg jag två tillvägagångssätt relevanta för skapandet av artefakten. 

Båda till för att väcka beundran och fascination som förhoppningsvis bidrar till ökat intresse 

för Britas historia. Det första förhållningssättet var att sudda ut gränserna mellan verklighet 

och fiktion. Att sträva efter ett realistiskt porträtt där det ser ut som att Brita Margareta Horn 

faktiskt befunnit sig framför kameralinsen. Det andra förhållningssättet var att sträva efter att 

artefakten blev så naturtroget pastellporträttet som möjligt. Då kommer en jämförelse att ske 

mellan de två verken och väcka ett ytterligare intresse för narrativet. Eftersom att fideliteten 

till pastellporträttet skulle bevaras var den sistnämnda metoden det bästa alternativet.  

5.2.2 Skräck och fascination 

En fråga som länge varit aktuell är varför skräck inom konst attraherar en sådan stor publik 

när den väcker känslor som vi försöker undvika i verkliga livet? En fråga som varit mycket 

omdiskuterad bland teoretiker inom filosofisk litteratur om ämnet skräck (Bantinaki, 2012, p. 

386). Den amerikanska filosofen Nöel Carroll skrev en av de första akademiska monograferna 

om ämnet skräck; The Philosophy of Horror: Or, Paradoxes of the Heart (1990). Trots att 

Carrolls teorier fått mycket kritik förde monografin med sig ett nytänkande kring ämnet 

skräck (Benson-Allot, 2015, p. 336). Carroll menar bland annat att nöjet publiken finner hos 

skräck är kognitiv. Att de ”monster” som väcker skräcken är störande och motbjudande. På 

samma sätt väcker de även ett intresse och fångar publikens uppmärksamhet, som 

kompenserar för de negativa känslor genren framkallar (Carroll, 1990, p. 195). En annan teori 

om varför skräckgenren är så populär är den spänning publiken känner som genereras genom 

fysiska förändringar så som snabbare hjärtslag, adrenalinpåslag och muskelspänningar 

(Bantinaki, 2012, p. 384). Trots delade meningar inom detta ämne om varför skräck och 

abnormiteter väcker fascination så var det faktum att genren väcker intresse som var det 
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centrala för detta projekt. Att basera artefaktens estetik och hämta inspiration från 

skräckgenren bidrog förhoppningsvis till ett paradoxalt tilltalande verk.  

5.2.3 Inspiration 

I början av ett projekt där grafik skapats är det vanligt att en moodboard konstrueras. En 

moodboard kan vara en slags kollage av bilder som tillsammans förmedlar den känsla 

konstnären är ute efter. Det används ofta inom spelprojekt där ett flertal konstnärer behöver 

förhålla sig till samma enhetliga stil och känsla (Anon., n.d.) Nedan presenteras tre utvalda 

bilder från projektets moodboard. De har utöver pastellmålningen av Brita används för 

inspiration och stilmall. 

Inspiration har hämtats från andra rörliga porträtt. Exempelvis från filmatiseringen av Oscar 

Wildes roman Dorian Grays porträtt (Wilde, 1986). Där konstnären Basil Hallward 

porträtterar av den unga vackra Dorian Grey. Dorians önskning om att låta målningen åldras 

istället för sig själv genom att sälja sin själ går i uppfyllelse. Dorian slutar att åldras fysiskt 

medan målningen istället förändras och dessutom visar hans rätta jag (Parker, 2009). 

Porträttet i filmatiseringen har även en passande estetik som färgas av kuslighet och skräck, 

vilket artefakten inspirerats av (se figur 2). På bilden (se figur 2) ser man hur den vackre 

Dorian Gray börjat förruttnas av sina synder. Hans skalle har blivit mer synlig under huden 

vilket ger en ovisshet om han lever eller är död, likt vaxdockorna på Madame Tussauds. 

Skillnad är dock att man på bilden av Dorian Grays porträtt (se figur 2) ser att det är ett 

fotografi av en målning vilket säkerställer att det inte befunnit sig en levande man framför 

kameran. Senare i filmatisering av Dorian Grays porträtt blir däremot avbildningen rörlig 

vilket kan skapa ett större obehag. Detta obehag som är störande och motbjudande intresserar 

många, därför kan förhoppningsvis dessa principer appliceras på den remedierade artefakten 

för att öka publikens intresse.  

 

Figur 2 - Skärmdump, Dorian Gray (Parker, 2009) 

Även Harry Potter-filmatiseringen, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) 

innehåller rörliga porträtt och bilder som i det dagliga livet brukar vara stilla. Den inspiration 

som hämtats därifrån är främst skaparnas användning av filter och texturer för att ge filmat 

material en oljemålnings-liknande analog känsla hos de tavlor som förekommer (se figur 2, 
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bild 2). Skaparna har förmodligen använt sig av en textur som ligger som ett lager ovanpå det 

filmade materialet. Likt denna teknik har ett Blending layer med en pastelltextur lagts över 

den animerade artefakten i Adobe After Effects CC (Adobe, 2015). Blending layers i After 

Effects CC sköts av matematiska uträkningar som gör det möjligt att blanda bilder och 

sekvenser för önskat utseende (Thomas, 2011).  

 

Figur 3 - Skärmdump, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Cuarón, 2004) 

Annan inspiration för det visuella uttrycket har hämtats från konstnären David Stoupakis 

konstverk, bland annat från målningen ”Untitled” (Stoupakis, 2014). Stoupakis gestaltar 

kvinnor med genomskinlig slöja hos många av sina verk på ett vackert och intresseväckande 

sätt. Estetiken Stoupakis förmedlar genom sin konst uttrycker ofta det abnorma och kusliga 

vilket fängslar betraktaren likt den paradoxala skräckgenren (Carroll, 1990). Att inspireras av 

den känsla hans konstverk förmedlar under skapandet av artefakten förhöjde förhoppningsvis 

dess uttryck och publikens intresse för Britas narrativ. 

 

Figur 4 - David Stoupakis, ”Untitled” (2014) 
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5.2.4 Besök på Marieholm 

För att verkligen sätta mig in i Brita Margaretha Horns historia besökte jag 

landshövdingeresidenset Marieholm, som tidigare nämnts under rubriken ”2.2.3 Brita 

Margaretha Horn/Vita Frun” i kapitlet ”2 Bakgrund”. Att ha fått vara på platsen där Brita 

tidvis levde förändrade synen en del på arbetet. Det ökade känslan av att denna händelse 

faktiskt inte låg så långt tillbaka i tiden och gjorde Britas liv mer påtagligt och verkligt. På figur 

5 är en bild från landshövdingeresidenset Marieholm där Brita tidvis levde. På figur 6 ser man 

Tidan som rinner längs residenset. Det var i Tidan Brita senare tog sitt liv genom att dränka 

sig (Erdmann, 1926, p. 376). 

 

Figur 5 - Residens Marieholm 

 

Figur 6 - Tidan längs residenset Marieholm 
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5.3 Designval, 2D 

5.3.1 Storyboard 

Utifrån den ikonografiska analysen planerades de förändringar som skulle förmedla Britas 

narrativ. Det var i det sista steget som den ikonografiska analysen kunde användas, den 

ikonografiska tolkningen. Istället för att applicera det på originalverket där informationen 

redan fanns tillgänglig, applicerades det på skapandet av artefakten för att skapa betydelse i 

de förändringar som skulle ske. Det användes för att styra hur remedieringen skulle tolkas för 

den tänkta publiken. Förändringsflödet delades upp i tre stadier. I det första stadiet var Brita 

lik originalet för att i andra stadiet vara deprimerad och i det tredje och sista stadiet vara Vita 

Frun. Britas ansiktsuttryck förändrades för att förmedla hennes sinnesstämning. Utöver det 

användes även hennes klädsel och övriga attribut så som blommorna för den narrativa 

förmedlingen. Blommorna fick symbolisera liv. I första stadiet liknade blommorna originalet. 

För att i andra stadiet av depression och ångest vissna och symbolisera död. Och för att i det 

tredje stadiet återuppstå tillsammans med Vita Frun likt spökblommor.  

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 

 

Figur 7 - Storyboard, förändringar av ansiktsuttryck 

Kopia  Depression Vita Frun 

Blommor (klänning) Vissna Åter blommade 

Blommor (hår) Vissna + kvistar Åter blommade 

Hår Vått Ljust, spöklikt 

Klänning Mörk spets Ljus spets 

Tabell 1 – Förändringsöversikt 
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5.3.2 Stadie 1, Kopia 

Mycket tid lades på kopian av originalporträttet (se figur 8). Tanken var att den skulle fungera 

som utgångspunkt för alla visuella förändringar. Det gynnade resultatet av kopian men dock 

inte de andra två stadierna, depressionsstadiet och Vita Frun-stadiet. Vilka senare fick 

omarbetas. 

Kopian är målad i Adobe Photoshop CC (Adobe, 2013). Den är uppdelad med olika attribut på 

olika lager för att underlätta animationsprocessen. Bilden är uppdelad så att bakgrunden är 

målad på det understa lagret, Britas ansikte och kropp är målat på ett annat lager och även 

hår, korsett, spets, klänning, rosett och blommor är målade på separata lager. Överst ligger ett 

blending layer med en textur för att ge bilden en yta likt en pastellmålning för att bevara 

fidelitet till originalet. En stor skillnad mellan originalet och remediering är att kopian har 

starkare och klarare färger. Detta var ett medvetet val eftersom att pastellporträtt tenderar att 

blekna med tiden trots fixering (Laine & Brown, 2006, p. 110). Arbetsprocessen för kopian 

gick smidigt även om den tog lång tid att måla, dels på grund av den kvalitet som skulle uppnås 

men också på grund av upplösningsskillnader medierna emellan. Alltså deras olika media 

affordances (Kukkonen, 2013, p. 73). En hög upplösning valdes för bildytan i Adobe 

Photoshop CC (Adobe, 2013) eftersom att måttet på den skärm där artefakten ska visas inte 

ännu fastställts. En högre upplösning gör det lättare att förändra bildens storlek medan en 

bild med låg upplösning kan förlora en del information om den behöver förstoras . En bild 

med hög upplösning ger också möjligheten att kunna zooma in på detaljnivå. Detta visade sig 

dock vara överflödigt på grund av att pastellporträttets yta är statisk. Kanske hade det gynnat 

artefakten att inte använda sig av zoomfunktionen för väldigt nära zoomning  och istället måla 

av porträttet på en bildyta där skalan är statisk. Då hade metoden närmare liknat 

pastellmediet och kanske bidragit till att fideliteten ökat. 
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Figur 8 - Stadie 1, Kopia  

5.3.3 Stadie 2, Depression 

Den första versionen av depressionsstadiet (se figur 9) blev inte alls som planerat. Den utgick  

ifrån stadie 1 som grund (se figur 8) där sedan ansiktsuttryck, hår och färger manipulerades i 

Adobe Photoshop CC (Adobe, 2013) för senare morphning i Adobe After Effects CC (Adobe, 

2015). En ny version av depressionsstadiet gjordes sedan då resultatet inte levde upp till mina 

förväntningar. Under det försöket (se figur 11) lades mer tid på att omarbeta klänningen och 

övriga attribut. Inspiration hämtades från begravningsklädsel från 1700-talet för att förmedla 

sorg. Helheten gav ett gotiskt intryck speciellt på grund av formspråken på den övre delen av 

spetsen.  

Även en tredje version gjordes. Problemet med dessa nya versioner (se figur 10 & 11) var dock 

att de var svåra att animera. Morphningen och övergångarna blev inte så jämna som jag 

hoppats på. Utifrån mina animeringskunskaper hade det tagit för lång tid att rätta till. Istället 

förenklades förändringarna hos en ny version av depressionsstadiet som gav en jämn och mer 

tilltalande övergång under animationen (se figur 12).  
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Figur 9 - Stadie 2, Depression version 1 

 

Figur 10 - Stadie 2, Depression version 2 
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Figur 11 - Stadie 2, Depression version 3 
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Figur 12 - Stadie 2, Depression slutgiltig version 

Den slutgiltiga versionen av depressionsstadiet hämtade mycket inspiration från just Dorian 

Gray (Parker, 2009) (se figur 2). Den ger ett mer kusligt intryck med mörka ringar under 

ögonen som får Brita att se magrare ut. Det får det att se ut som att en skalle skymtar under 

huden som en symbol för att hennes liv är på väg att ta slut. På bilden (se figur 12) är hennes 

hår vått och det rinner vatten längs ansiktet som en symbol för drunkningen. Klänningen har 

återanvänts från kopian och förändrats så att hennes klänning och rosett har sjunkit ihop av 

tyngden av vattnet samtidigt som kläderna de blivit mörkare likt vattnets påverkan på håret. 

Ansiktsuttrycket är sorgset men samtidigt likgiltigt. Forskning har visat att ansiktsuttryck hos 

deprimerade personer kan vara mer avtrubbat än om man inte är deprimerad (Berenbaum & 

Oltmanns, 2005, p. 452). Därför har inte hennes ansiktsuttryck överdrivits vilket vanligtvis är 

fallet vid animering.  
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5.3.4 Stadie 3, Vita Frun 

Vid skapandet av Vita frun (se figur 13) kunde poseringen förändras eftersom det inte skulle 

påverka animeringen. Hon tittar snett uppåt och har ett starkt ljus över sig. Tanken är att hon 

ska se genuint tillfreds och lycklig ut, som att hon kan njuta av solen igen efter depressionen. 

Klänningen har även i det här stadiet återanvänts från kopian och ett curves-layer har 

applicerats i Adobe Photoshop CC (Adobe, 2013) för att förändra färger och ljusstyrka. Vidare 

i Adobe After Effects CC (Adobe, 2015) kommer även en effekt att appliceras för att göra Vita 

frun mer spöklik.  

 

Figur 13 - Stadie 3, Vita Frun 
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Efter de förändringar som skett såg storyboarden ut såhär: 

 

Figur 14 - Ny storyboard efter förändringar 

5.4 Designval animation 

5.4.1 Att undvika eller tillämpa The Uncanny Valley 

Begreppet” The Uncanny” presenterades i Dr. Ernst Jentsch uppsats On the Psycology of the 

Uncanny (1906 (1997)). The Uncanny eller kuslighet beskrivs som ett tillstånd när man inte 

kan skilja på vad som är verkligt eller inte och vad som är dött eller levande. Sigmund Freud 

vidareutvecklade begreppet till att beskriva den känsla som uppstår när man inte kan avgöra 

om ett objekt är levande eller livlöst, till exempel vaxdockor på Madame Tussauds (Tinwell, et 

al., 2010).  1970 applicerade robotforskaren Masahiro Mori begreppet ”The Uncanny Valley” 

på robotdesign som med tiden blir alltmer människolik. I takt med att robotens mänskliga 

utseende blir mer naturtroget, känns den alltmer bekant. Tills den når en viss grad av mänsklig 

naturtrogenhet, där den är väldigt lik en människa men ändå ofullständigt. Detta bidrar till 

att den känns mer främmande än bekant vilket framkallar en märklig och kanske kuslig 

känsla. Denna princip gäller även på artificiellt skapade rörelsemönster (Mori, 1970). 

Med tiden blir tekniken bättre för att skapa mer realistisk grafik, bland annat till datorspel. 

Vilket också innebär att mänskliga karaktärer kan se mer naturtrogna ut, inte bara 

utseendemässigt utan även i rörelsemönster. Då är ”The Uncanny Valley” något som försöker 

undvikas för att inte skapa en negativ känsla hos spelaren. Under detta projekt kanske ”The 

Uncanny Valley” snarare kan användas avsiktligt för att framkalla en kuslig känsla. Och bidra 

till abnormitet likt skräckgenren.  

5.4.2 Animeringsmetoder 

Under animeringsprocessen har olika morphningsmetoder i Adobe After Effects CC (Adobe, 

2015) använts. Från stadie 1, kopia av Brita (se figur 8) till stadie 2, depressionsstadiet (se 

figur 12) sker en jämn övergång av förändringarna. Vilket gjordes genom Frame Mix i Adobe 

After Effects CC (Adobe, 2015). Från stadie 2 (se figur 12) till 3 (Vita frun, se figur 13) har 

morphningen skapats genom Pixel Motion. Den effekten ger morphningen en uncanny 

(Jenkins, 2006) känsla (se figur 15). Den fungerar som en automatisk transformeringseffekt 
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när deprimerade Brita blir Vita frun. Effekten gav en kuslig och abnorm känsla vilket 

förhoppningsvis kan bidra till ökat intresse för artefakten.  

 

Figur 15 - Pixel Motion, Uncanny Morph 

Mellan tillfällena då transformering sker har Brita en grundanimation i form av blinkningar 

och en svag rörelse påverkad av en Displacement map (se figur 16) som ger hennes en mer 

tredimensionell känsla. En separat Displacement map skapas i svartvitt där ljusskillnader 

påverkar hur långt fram respektive bak pixlar hamnar i förhållande till varandra. Detta skapar 

en illusion av tredimensionalitet när en tvådimensionell bild samtidigt animeras (Hodgetts, 

2004). Ögonlocken vid blinkningarna har skapats genom inspelat material för att tillämpa the 

uncanny valley (Mori, 1970). Rörelsemönstret är alltså till viss del realistiskt samtidigt som 

man ser att det inte är en riktig person på bilderna. När dessa två egenskaper blandas kommer 

förhoppningsvis en främmande känsla att uppstå och intressera betraktaren. 

Vattendroppsanimationen simulerades genom en effekt i Adobe After Effects CC (Adobe, 

2015) som kallas ”Mr. Mercury”. Den simulerar olika typer av vätska så som regn eller 

kranvatten. Efter ett första försök att simulera vattendroppar så såg dropparna för runda och 

perfekta ut vilket gjorde att de såg onaturliga ut. Genom att lägga till en Displacement map för 

att få dropparna att röra sig oregelbundet såg de mer realistiska och naturliga ut.  
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Figur 16 - Displacement map, Brita 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så gick en mängd tid åt till material som inte kom med i den slutgiltiga 

artefakten. Inte endast bildmaterial utan även arbete som gjorts i Adobe After Effects CC 

(Adobe, 2015). Det har berott på mycket experimenterande med animation. Den färdigställda 

artefakten sågs dock som fungerande med material och animation som var välarbetad och 

färdigställd utifrån förmåga.  

 

Figur 17 - Färdigställd Storyboard 
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6 Utvärdering 

En enkät utformades utifrån arbetets frågeställningar, det första utkastet av denna och 

pilotstudien presenteras närmast nedan. De förändringar som krävdes efter pilottestet för den 

slutgiltiga versionen av enkäten redovisas. Slutligen presenteras den data som samlats in, en 

analys av denna och vilka slutsatser som dras. 

6.1 Presentation av undersökning 

6.1.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att testa enkätens utformning. Enkäten var utformad så att 

respondenterna till en början fick besvara frågor om ålderskategori och museivanor. Sedan 

följde frågor kring hur respondenterna uppfattade artefakten. Tre nyckelbilder från det 

animerade videoklippet utvärderades separat men i kronologisk ordning för att undersöka hur 

respondenterna uppfattade Britas personlighetsdrag och sinnesstämning. Detta med avsikt 

att undersöka om respondenternas uppfattning om Britas personlighetsdrag reviderades 

samtidigt som hennes sinnesstämning förändrades. Frågorna som utvärderade detta 

besvarades genom att respondenterna hade möjlighet att välja mellan olika fördefinierade ord 

som beskriver Britas personlighetsdrag och sinnesstämning. Respondenterna kunde kryssa 

för flera beskrivande ord som de tyckte stämde in på Brita, samt beskriva henne med egna ord 

ifall det ord de sökte saknades. Denna metod användes även senare i enkäten på det 

utrenderade videoklippet, respondenterna kunde även här välja mellan fördefinierade ord 

som beskrev Britas personlighetsdrag och sinnesstämning samt lägga till en egen definiering. 

Slutligen ställdes frågor kring om respondenterna anser att denna typ av artefakt lämpar sig i 

en museimiljö, vad de ser för fördelar och nackdelar med att återskapa den här typen av verk, 

samt en motivering varför de ansåg detta. Den sista frågan utvärderade om respondenterna 

utifrån videoklippet eller kopian av det klassiska konstverket (vilket fick representera 

originalet i denna undersökning) blivit nog intresserade för att kunna tänka sig att ladda ned 

en mobilapplikation för att ta del av mer information om Britas livshistoria.  

Pilotstudien visade att utvärderingsmetoden överlag fungerade för att utvärdera artefakten. 

Den visade att respondenternas uppfattning kring Britas personlighetsdrag förändrades 

beroende på vilken sinnesstämning de ansåg att hon befann sig i. Pilotstudien visade även att 

vissa förändringar av enkätens utformning krävdes. Det största problemet var steget där 

videoklippet skulle utvärderas. Respondenterna hade svårt att beskriva Britas övergripande 

sinnesstämning då den ständigt var i förändring. Detta åtgärdades genom att behålla frågan 

kring Britas övergripande personlighetsdrag samt en fråga kring hur de uppfattade själva 

videoklippet. Utöver denna förändring av enkäten genomfördes endast små justeringar av 

frågeformuleringar och bättre lämpade ordval. Exempelvis ersattes det beskrivande ordet 

”tillfredsställd” om Britas sinnesstämning till ”nöjd” utifrån önskemål från respondenterna 

som pilottestade enkäten.  

Andra kommentarer från respondenterna som mer rörde artefaktens utformning än enkätens 

utformning var att Brita kunde uppfattas som läskig och obehaglig under depressionsstadiet 

och under transformeringen från detta till Vita Frun. Detta gällde främst för de yngre 

museibesökarna. Utefter denna återkoppling omarbetades artefakten för att lämpa sig även 

för de yngre betraktarna.  
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6.1.2 Slutlig enkätutformning 

Respondenterna som besvarade enkäten kontaktades dels genom ett bekvämlighetsurval 

genom sociala medier där vem som helst hade möjlighet att svara. Den sändes även ut via mail 

direkt till respondenter som är aktörer inom musei- och kulturarvsvärlden. Respondenterna 

besvarade enkäten anonymt.  

Efter att den färdigställda omarbetade enkäten sänts ut framkom ännu ett problem som inte 

upptäcktes under pilottestet. Det hade blivit fel med de åldersspann respondenterna fick välja 

mellan. Åldersspannen gick från 0-15 upp till 75+ där varje intervall var 15 år. Således stod det 

så här: 

Ålder 

 0-15 

 15-30 

 30-45 

 45-60 

 60-75 

 75+ 

 

Problemet med detta var att här borde skrivits: 

Ålder 

 0-14 

 15-29 

 30-44 

 45-59 

 60-74 

 75+ 

För att de personer som var 15, 30, 45, 60 och 75 år gamla endast skulle kunna tillhöra en 

åldersgrupp. Detta framkom förmodligen inte under pilottestet eftersom ingen av 

respondenterna befann sig just på gränsen av någon ålderskategori. För ett framtida arbete 

med studien skulle i så fall detta behöva ändras, dock påverkade det inte den data som 

samlades in under detta projekt alltför mycket då åldern inte hade en central roll i att besvara 

frågeställningen. Nästa fråga undersökte hur besökarnas museivanor såg ut. Frågan löd: ”Hur 

ofta går du på museum?” och alternativen såg ut som följer:  

o Flera gånger per år 

o 1 gång per år 

o Vartannat år 

o Var tredje år 

o Var fjärde år 

o Sällan 

o ”Aldrig” 
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Artefakten som omarbetats efter pilotstudien blev mer anpassad för yngre besökare genom att 

depressionsstadiet blev mindre otäckt (se Figur 18 b). Brita ser inte lika ohälsosam och 

utmärglad ut som i den tidigare versionen (se figur 13). Övergången mellan depressionsstadiet 

till Vita frun blev även mer jämn och mer naturlig till uttrycket. Samtidigt som Vita frun (se 

figur 18 c) bleknar bort till hälften för att se mer ut som ett klassiskt genomskinligt spöke som 

många yngre betraktare kan känna igen. 

Länk till artefakten: https://www.youtube.com/watch?v=e9yCoO52ogk&feature=youtu.be 

 

Figur 18 a, b, c - Omarbetad artefakt 

Personlighetsdrag 

Figur 18 a, b, och c utvärderades var för sig i kronologisk ordning genom att respondenterna 

fick välja mellan fördefinierade ord. Ordens ordning slumpades inför varje enkätdeltagande 

under respektive bild. De valdes ut genom att ord som ansågs passa in på Brita användes, 

antonymerna till dessa, samt slumpmässigt valda beskrivande ord och deras antonymer. 

Frågan löd: ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens personlighetsdrag?” Orden som gick att 

välja mellan var följande: 

”Skör”, ”Givmild”, ”Bitter”, ”Negativ”, ”Trovärdig”, ”Öppen”, ”Extravagant”, ”Girig”, 

”Opålitlig”, ”Ödmjuk, ”Modig”, ”Positiv”, ”Arrogant”, ”Stark”, ”Feg”, ”Enkel”, 

”Hotfull”, ”Hemlighetsfull”, ”Behaglig”, och ”Tacksam”. 

Respondenten kunde dessutom under ”Övrigt” ge egna förslag på personlighetsbeskrivande 

begrepp. 

Sinnesstämning 

Beskrivande ord för Britas sinnesstämning valdes ut genom samma tillvägagångssätt för 

respektive bild. Frågan löd: ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens sinnesstämning?” Orden 

som gick att välja mellan var följande: 

”Argsint”, ”Glad”, ”Nedstämd”, ”Upprymd”, ”Förtvivlad”, ”Lycklig”, ”Rädd”, ”Lugn”, 

”Äcklad”, ”Nöjd”, ”Förvirrad”, ”Samlad”, ”Likgiltig” och ”Entusiastisk”. 
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Respondenten kunde under ”Övrigt” ge egna förslag på sinnesstämningsbeskrivande begrepp. 

Videoklippet 

Respondenterna fick även beskriva det utrenderade videoklippet i sig. Frågan löd: ”Hur skulle 

du beskriva videoklippet?” Orden som gick att välja mellan var följande: 

”Behagligt”, ”Enformig”, ”Tråkigt”, ”Ointressant”, ”Alldagligt”, ”Obehagligt”, 

”Tilltalande”, ”Vet ej”, ”Roligt”, ”Konstigt”, ”Kusligt”, ”Intressant” och ”Spännande”. 

Respondenten kunde även här under ”Övrigt” ge egna förslag på begrepp. 

Övergripande personlighet 

För att studera om respondenterna fick en uppfattning av Britas övergripande personlighet 

ställdes ytterligare en gång en fråga om just personlighet. Frågan löd: ”Hur uppfattar du 

kvinnans övergripande personlighetsdrag?” De fördefinierade begreppen som gick att välja 

mellan var samma som tidigare: 

”Skör”, ”Givmild”, ”Bitter”, ”Negativ”, ”Trovärdig”, ”Öppen”, ”Extravagant”, ”Girig”, 

”Opålitlig”, ”Ödmjuk, ”Modig”, ”Positiv”, ”Arrogant”, ”Stark”, ”Feg”, ”Enkel”, 

”Hotfull”, ”Hemlighetsfull”, ”Behaglig”, och ”Tacksam”. 

Respondenten kunde också här under ”Övrigt” ge egna förslag på personlighetsbeskrivande 

begrepp. 

Slutligen ställdes frågor kring artefaktens lämplighet som museiobjekt där målet var att 

undersöka hur respondenterna ställde sig till återskapande av äldre konstverk på museum. 

Respondenterna fick besvara vad de såg för fördelar och nackdelar med artefakten, samt svara 

på frågan: Skulle något av videoklippet eller det klassiska konstverket fånga ditt intresse 

tillräckligt mycket för att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av mer information om 

Britas livshistoria? Svarsalternativen var: ”Ja, båda”, ”Ja, videoklippet”, ”Ja, det klassiska 

konstverket”, ”Nej” och ”Vet ej”. Utefter varje av dessa slutliga frågor fick respondenterna 

svara på frågan ”Varför?” för att motivera sina svar. Detta för att möjligen få ytterligare en bild 

av hur tankarna gick hos respondenterna gällande artefakten. 

6.1.3 Redovisning av insamlad data 

Bortfall 

Enkäten samlade in svar från 113 personer efter att länken och mailen varit tillgängliga för 

respondenterna i en veckas tid. Utav svaren sållades två enkätsvar bort då respondenterna 

antingen endast påbörjat enkäten och inte slutfört den eller på grund av det tydligt visat att 

respondenten inte tagit sig tid att svara seriöst på enkäten. Att enkäten besvarats på ett 

oseriöst sätt kunde exempelvis synas genom att respondenten kryssat för samtliga möjliga 

svarsalternativ vilket kan liknas med att inte besvara enkäten överhuvudtaget.  Totalt samlade 

enkäten alltså in 111 giltiga svar.   

Ingen av respondenterna som deltog var yngre än 15 år (se Tabell 2b). Svaren visade att en 

stor del av respondenterna var vana museibesökare då det var få respondenter som svarade 

att de ”sällan” eller ”aldrig” besöker museum. En stor majoritet av respondenterna svarade 

dessutom att de besöker museum fler gånger per år. (se Tabell 2a). 65,7% svarade att de 

besöker museum ”Flera gånger per år”, 15,7% att de besöker museum ”Varje år” och 5,6% att 
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de besöker museum ”Vartannat år”. Det var endast 11,1% som ”Sällan” besöker museum och 

1,9% som svarade att de ”Aldrig” besöker museum. 

 

 

Tabell 2 a, b – Statistik: ”Hur ofta går du på museum?”, ”Ålder” 

Personlighetsdrag och sinnesstämning 

Nästa fråga var, ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens personlighetsdrag?”. Denna fråga 

ställdes under bilden ”Kopian av originalverket av Brita” (se Figur 18 a). Där samlades en 

mängd spridda uppfattningar in men de personlighetsdrag som respondenterna verkade vara 

mest eniga om var att Brita uppfattades som ”Hemlighetsfull”. Hela 50,5% av respondenterna 

valde detta personlighetsdrag, ”Extravagant” fylldes i av 29,1% av respondenterna, ”Behaglig” 

fylldes i av 28,2% och ”Stark” fylldes i av 24,5%. I kategorin ”Övrigt” samlades 14 svar in på 

ord som respondenterna ansåg beskrev Brita bättre. Dessa ord var spridda och utgjorde 

tillsammans ingen tillräckligt stor procentandel för att räknas med i de personlighetsdrag som 

stämde in på Brita. 

På nästa fråga ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens sinnesstämning?” under samma bild (se 

Figur 18 a) ansåg respondenterna att dessa ord stämde bäst in på Brita: 

”Samlad” – 49,1%, ”Lugn” – 53,5%, ”Nöjd” – 25,9% och ”Likgiltig” – 21,3% 

Under nästa bild (se Figur 18b) ställdes samma frågor, ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens 

personlighetsdrag?” och ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens sinnesstämning?”. På frågan 

hur respondenterna uppfattade Britas personlighetsdrag svarade de: 

 ”Skör” – 55,6%, ”Negativ” – 28,7%, ”Bitter” 26,9% och ”Övrigt” – 18,5% 

På denna fråga var det ”Skör” som stack ut mest hela 60 valda svar. Även ”Negativ” och ”Bitter” 

fick många röster även fast de i inte låg i närheten av antalet svar som ”Skör” fick. På denna 

fråga valde även en stor del av respondenterna ”Övrigt”, det var främst ordet ”Ledsen” som 

några av respondenterna tycktes sakna. I nästa fråga om Britas sinnesstämning kunde de dock 

välja de motsvarande orden ”Nedstämd” eller ”Förtvivlad”. Just dessa två låg i topp som svar 

på frågan ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens sinnesstämning?”: 
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 ”Nedstämd” – 72,5% och ”Förtvivlad” – 59,6%. Långt efter kom ”Rädd” på 19,3%. 

Samma frågor ställdes om bilden av Brita som Vita Frun (se Figur 18c). De svaren som fick 

flest röster på frågan ”Hur uppfattar du kvinnan på bildens personlighetsdrag?” visade att 

”Positiv”, ”Behaglig”, ”Öppen” och ”Stark” låg i topp: 

 ”Positiv” – 50,5%, ”Behaglig” – 38,5%, ”Öppen” – 33% och ”Stark” – 24,8% 

På frågan om hur respondenterna uppfattade Vita Fruns (se Figur 18c) sinnesstämning 

svarade de: 

”Glad” – 59,3%, ”Nöjd” – 40,7%, ”Lugn” – 36,1%, ”Samlad” – 34,3% och ”Lycklig” – 

20,4% 

 

Videoklippet 

På frågan ”Hur skulle du beskriva videoklippet?” svarade respondenterna: 

”Intressant” – 54,1%, ”Spännande” – 36,7%, ”Tilltalande” – 19,3%, ”Roligt” – 17,4%, 

”Kusligt” – 13,8% och ”Konstigt – 13,8% 

På frågan ”Hur uppfattar du kvinnans övergripande personlighetsdrag?” var svaren spridda. 

Dock stack ”Skör” ut i mängden med 30,5%, vilket motsvarar 32 stycken röster. De här 

övergripande personlighetsdragen var de som valdes av flest respondenter: 

 ”Skör” – 30,5%, ”Övrigt” – 21%, ”Hemlighetsfull” och ”Öppen” – 19% 

 

Tabell 3 – Statistik: Artefakt lämpad för museimiljö? 

Nästa fråga (se Tabell 3) rörde om respondenterna ansåg att denna typ av remediering av äldre 

verk lämpade sig i en museimiljö. De flesta svarade ”Ja” på den frågan. Därefter följde en 

öppen fråga om ”Varför” respondenterna ansåg detta. Frågorna efter löd ”Ser du några för- 

eller nackdelar med denna typ av modernisering av äldre konstverk?” och ”Varför”. Svaren 

från de tre frågorna har sammanställts tillsammans då de väver in i varandra och resulterade 

i liknande åsikter. Nedan har olika kommentarer från enkäten valts ut för att representera de 
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olika positiva respektive negativa åsikter som förekom. Det var även en del av respondenterna 

som hade svårt att besvara frågorna då de ansåg att syftet med videoklippet var ur sitt 

sammanhang. 

De som svarat ”Ja” motiverade detta exempelvis med: ”En modern tolkning av traditionell 

konst är intressant, och det får även betraktaren att tänka närmare på hur kvinnan har 

porträtterats i originalet”, ”Det kan fånga intresse, väcka nyfikenhet kring historien”, ”Behöver 

kännas modernt för en yngre publik”, ”Levande och spännande. Ger en ny dimension till 

konstverket” och ”Jag tycker att det väcker ett intresse för Brita. Jag känner att jag vill veta 

mer om henne som person, vad var det som hände med henne? Var hon med om något hemskt 

men lyckades kämpa sig ur det? Bara stillbilderna var fängslande men videon förhöjde 

intresset. Tror det kan göra att yngre, barn som kanske inte tycker att museer är så kul, tar till 

sig historian bakom verket mer.” 

Dessa kommentarer sammanfattar de negativa aspekter som togs upp av respondenterna: 

”Varför förändra konstverk? De är skapade av någon och för mig blir det fel att stjäla någons 

verk och göra något annat av det”, ”Det förvanskar konstverkets original” ”Autenticiteten 

försvinner” och ”Originalverket utgör sin egen historia och allt som tar fokus från verket är 

överflödigt”. 

Det var även en del respondenter som hade svårt att besvara frågorna eftersom att de ansåg 

att kontexten var oklar. De svaren kunde exempelvis se ut såhär: ”Det oklart vad projektet är, 

och hur jag ska förhålla mig till det” eller ”Beror på syftet, vad tillför detta utom en teknisk 

möjlighet. Syftet alltid viktigast. Form följer innehåll.” 

Det går inte exakt att urskilja vilka respondenter som nåtts via sociala medier från de 

aktörerna inom musei- och kulturarvsvärlden som nåddes via mail. Det går alltså inte med 

säkerhet att säga vilka som svarat vad, dock kan olika konservativa samt mer positivt inställda 

åsikter kring efterliknande av äldre verk urskiljas i de svar som samlats in genom de öppna 

enkätfrågorna. Att en fråga i enkäten inte undersökte respondenternas yrkeskategori och 

kunskap inom musei- och kulturarvsvärlden var en miss som vidare diskuteras under rubriken 

”6.2Analys”.

 

Tabell 4 – Statistik: Mobilapplikation 
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Den slutliga frågan var ”Skulle något av videoklippet eller det klassiska konstverket fånga ditt 

intresse tillräckligt mycket för att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av mer 

information om Britas livshistoria?”. När denna fråga skulle besvaras hade respondenten 

möjlighet att se videoklippet igen och hade även en bild av Brita (se Figur 18 a) som 

representerade originalverket av Gustaf Lundberg. Efter kunde respondenterna motivera sitt 

svar i en öppen fråga. De här kommentarerna representerar de motiveringar som samlades in: 

”Det väcker ett intresse för porträttet och får det att sticka ut från andra liknande porträtt, som 

kan uppfattas som ganska personlighetslösa. Man blir nyfiken på vem hon verkligen var.”, 

”Jag är inte så konstintresserad eller intresserad av gamla livsöden”, ”Lite tråkigt och lite för 

artificiellt. Är lite för ledsen syns ingen smärta el djup i känslan”, ”Att ladda ner en mobilapp 

för endast en målning känns poänglöst. Dock om det var en app med bredare information så 

som alla konstverk i ett museum eller liknande så möjligen.” och ”Oklart syfte.” 
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6.2 Analys 

Analysen går igenom det övergripande resultatet av insamlad data för att sedan gå in på 

detaljer kring respondenternas konstsyn som påverkat utfallet.  

6.2.1 Analys av övergripande data 

Enkäten samlade inte in några svar på personer under 15 år. Vid fortsatt studie hade det varit 

intressant om urvalgruppen istället varit specificerad till en yngre grupp museibesökare, 

under 15 år, speciellt eftersom en stor del respondenter kommenterade att denna typ av 

artefakt skulle lämpa sig för barn som målgrupp och fånga deras intresse. Det skulle eventuellt 

kunna bygga en bro mellan ny teknik som de yngre generationerna ofta är vana vid till äldre 

konstverk och historia.  

Data som samlades in om Britas personlighetsdrag i de tre renderade nyckelbilderna och från 

videoklippet visar att respondenterna anser att hennes personlighetsdrag ändras när hennes 

sinnesstämning ändras (se Figur 18 a,b,c). De övergripande personlighetsdrag som hade 

majoriteten av rösterna i videoklippet sammanfattar de olika stadierna med ett ord vardera 

från varje stadie Brita går igenom. ”Hemlighetsfull” som förekom i Figur 19 a, ”Skör” som 

förekom hos Figur 19 b och ”Öppen” som beskrev Figur 19 c. Det som skiljer Kopian som 

representerar originalet och videoklippet åt är att Brita i originalet beskrivs som ”Stark” 

medan hon i videoklippet beskrivs som ”Skör”. Hon beskrivs samtidigt i videoklippet som både 

”Hemlighetsfull” och ”Öppen” vilket kan vara motsägelsefullt. Men människor är inte 

fastslagna personligheter utan förändras över tid. Effekten av förändringarna i videoklippet 

visar därför på en mer komplicerad personlighet än vad originalet gör. I figur 19 a ses Brita 

som extravagant för att i kommande steg (se Figur 19 b) uppfattas som skör och negativ. Min 

personliga tolkning av extravagant syftar till de dyra kläder och attribut Brita bär samt hennes 

högre stånds-sminkning och hållning. Utifrån denna tolkning av extravagant tyder saknaden 

av det beskrivande ordet i kommande steg att fokus har förflyttats från Britas klädsel och 

attribut till hennes uttryck och personlighet. Trots att utstyrseln är densamma hos samtliga 

bilder. Detta är beroende av vad respondenternas tolkning av extravagant var när de 

besvarade enkäten. Att Britas personlighet ändras på det här sättet kan både vara en för- och 

nackdel. Det kan ge Brita en djupare och mer mångsidig personlighet som förmänskligar 

henne vilket gör det lättare att känna empati för personen Brita (Vipsjö & Bergsten, 2014, p. 

100). Genom att förmänskliga henne kan detta leda till ett ökat intresse för hennes historia 

och även för det autentiska klassiska konstverket.  

De beskrivande orden för Britas sinnesstämningar som valdes flest gånger för de olika 

stadierna av videoklippet visar att projektets version av Britas olika känslolägen, så som 

”Samlad”, ”Nedstämd” och ”Glad”, framgått genom artefakten (se Tabell 5 a,b,c).  
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Figur 19 a,b,c,d - Enkätbilder 

 

Tabell 5 a,b,c,d – Personlighetsdrag, sinnesstämning 

Videoklippet 

De flesta ansåg att videoklippet var intressant och 50,4% kunde tänka sig att ladda ned en 

mobilapplikation för att ta del av mer information av Brita (se Tabell 4). De som kunde tänka 

sig att ladda ned en mobilapplikation enbart på grund av videoklippet var 17,4% (se Figur 4). 

Medan de som lockades av enbart det klassiska konstverket var betydligt färre. De som enbart 

lockades av det klassiska konstverket var de respondenter som i tidigare frågor haft en 

konservativ inställning till denna typ av remedieringar, vilket diskuteras vidare under nästa 

rubrik ”6.2.2 Konstsynens påverkan på utfallet”. 

De som enbart lockades av videoklippet var de respondenter som tidigare ansett att 

animationerna gjort porträttet mer levande och intresseväckande. De respondenter som inte 

kunde tänka sig att ladda ned en mobilapplikation överhuvudtaget motiverade ofta detta med 

att de inte är intresserade av konst eller att artefakten inte intresserade dem tillräckligt 

mycket. Det fanns även ett fåtal svar från respondenter från den äldsta ålderskategorin som 

svarade att de inte hade möjlighet att ladda ned mobilapplikationer.    

Personlighetsdrag  

”Hemlighetsfull” 

”Extravagant” 

”Behaglig”     

”Stark”  

Sinnesstämning 

”Samlad”        

”Lugn”              

”Nöjd”          

”Likgiltig” 

 

 

Personlighetsdrag  

”Skör”          

”Negativ”       

”Bitter”         

”Övrigt”  

Sinnesstämning 

”Nedstämd”        

”Förtvivlad”              

”Rädd”           

 

 

Personlighetsdrag  

”Positiv”          

”Behaglig”       

”Öppen”         

”Stark”  

Sinnesstämning 

”Glad”                

”Nöjd”              

”Lugn”          

”Samlad”    

”Lycklig” 

 

 

Personlighetsdrag 

”Skör”            

”Övrigt”       

”Hemlighetsfull”         

”Öppen”  
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Ett fåtal respondenter kommenterade att ansiktsuttrycken såg artificiella och stela ut. Detta 

beror på min begränsade kunskap inom animation men kan också bero på de designval som 

togs när ansiktsuttrycken skapades. Forskning kring ansiktsuttryck har visat att deprimerade 

personer ofta kan ha ett avtrubbat känsloliv, något jag anammade (Berenbaum & Oltmanns, 

2005, p. 452). Det är inte heller ett klassiskt sätt att animera på då målet ofta är att överdriva 

rörelser. Kanske hade artefakten gynnats om animationerna hade varit mer teatraliska? 

Resultatet visar att en stor del av betraktarna kunde tänka sig att ta del av mer information 

om Brita även om vissa kommentarer visar på att om enkäten informerat mer om syfte och 

sammanhang så hade fler kunnat tänka sig det. En respondent nämnde även att en 

mobilapplikation hade varit mer intressant om den visat fler verk på muséet än bara tavlan av 

Brita. Tanken med mobilapplikationen är att den i första hand ska tillhöra KLUB-franchisen 

(Högskolan i Skövde, 2015) som Augmented Reality (Designingenjörerna AB, n.d.) 

(Augmented Reality är en applikation som letar efter markörer och ”När en markör hittas vet 

applikationen vilken typ av information som skall visas, exempelvis texter, bilder, video eller 

3D-objekt” (Designingenjörerna AB, n.d.) där Brita som Vita Frun ska finnas med i boken som 

utspelar sig i Mariestad. Om denna information framgått i enkäten kanske det hade lockat 

flera att ladda ned mobilapplikationen.  

6.2.2 Konstsynens påverkan på utfallet 

Enkätundersökningen samlade in data från både personer som inte går på museum alltför ofta 

men också från personer med ett stort intresse för kulturarv. Att en fråga gällande 

respondenternas yrkeskategori inte fanns med i enkätutformningen ses nu i efterhand som en 

miss. Trots missen att inte ha med en fråga om respondenternas yrkeskategori kunde 

enkätsvaren  visa på de åsikter som förekom. Länken till enkäten delades på sociala medier ett 

par dagar innan enkäten mailades till aktörer inom musei- och kulturarvsvärlden. De som 

svarade innan tidpunkten för mailutskicket är alltså inte med säkerhet aktörer inom musei- 

och kulturarvsvärlden. Dock så kan kunskap och intresse för konst och kultur förekomma hos 

de respondenter som nåtts via sociala medier, med eller utan en yrkeskategori inom musei- 

och kulturarvssektorn. Efter att enkäten mailats vidare till nästa grupp respondenter togs 

länken bort från sociala medier, den delades dock vidare av vissa respondenter vilket gör det 

svårt att veta om de som besvarat enkäten senare kontaktats via mail eller sociala medier. En 

fråga om yrkeskategori hade möjligtvis underlättat analysen men än intressantare är de 

kommentarer som samlats in i de öppna frågorna om artefaktens lämplighet som museiobjekt, 

dess för- och nackdelar samt frågor med övriga motiveringsmöjligheter. Där  kan tydliga 

trender ses gällande respondenternas åsikter.  

Baserat på respondenternas åsikter placerades de in i tre olika grupper. I grupp 1 samlades 

respondenterna utifrån sina konservativa åsikter gällande remediering av äldre autentiska 

konstverk. De respondenter som placerades i grupp 1 såg endast nackdelar med remediering. 

Konservativa åsikter kring remedieringen i grupp 1 kunde exempelvis se ut såhär: ”Att 

återskapa verk ser jag som en förfalskning”, ”Det förvanskar konstverkiets orginal” eller 

”Autenticiteten försvinner”. Konstverks Aura är ett begrepp som Walter Benjamin använder 

sig av i avhandlingen The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1987) och tar 

sig uttryck en koppling till tid och plats. Vilket kopplas till konstverkets autenticitet (Benjamin, 

1987, p. 218). Denna syn på aura och autenticitet används inom konstteori för att definiera 

”ren konst”. I och med fotografins intåg menar Benjamin att auran förstörs när objekt och verk 

fotograferas och kopieras (Benjamin, 1987, p. 220). Benjamin menar även att filmens förmåga 

att styra fokus, påverkar ögats naturliga sätt att betrakta verket till skillnad från en canvasduk 
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(Benjamin, 1987, p. 218). Det är förmodligen denna konservativa konstteori respondenterna 

utgick ifrån när de besvarade enkäten. 

I grupp 2 placerades de respondenter som visat ett tydligt engagemang för att besvara enkäten 

och där svaren tyder på ett stort intresse för konst och kulturarv. I grupp 2 förekom både 

kommentarer om remedieringens för- och nackdelar. Även om konservativa åsikter kring 

denna remediering förekom så kunde respondenterna i denna grupp även se positiva aspekter 

med den. En sådan åsikt kunde exempelvis se ut såhär: ”Fördel: Skapa intresse hos yngre 

personer att besöka museum. Nackdel: att det inte är de originella konstverken, utan kopior 

digitaliserade”. 

Utifrån de kommentarer som samlats in de öppna frågorna tyder mycket på att många av 

respondenterna i grupp 1 och 2 tillhörde aktörerna inom musei- och kulturarvsbranschen som 

kontaktats senare via mail. Tidpunkt för besvarad enkät, ålder och museivana hos grupp 1 och 

2 tyder även på detta. Trots missen att inte ha med en fråga om yrkeskategori görs en 

kvalificerad tolkning av insamlad data att de flesta i grupp 1 och 2 tillhörde dessa aktörer, med 

viss reservation. De få som kan förekomma i grupp 2 som inte tillhör aktörerna visar ändå 

tydligt i kommenterarna att de är intresserade av vad remedieringen kan ha för positiva och 

negativa aspekter, vilket visar på en viss kompetens inom området.  

I grupp 3 placerades de respondenter som utifrån svaren tycktes tillhöra de ”vanliga 

museibesökarna”, det vill säga de respondenter med ett varierat intresse för konst och 

kulturarv. Där ytterligare expertis inom ämnet inte framgår genom enkätsvaren. 

Respondenterna i denna grupp har förmodligen kontaktats via sociala medier men är också 

den grupp som är svårast att definiera. Här kan även respondenter med expertis inom musei- 

och kulturarvsbranschen förekomma då de inte tydligt visat extra engagemang för kulturarv 

genom sina kommentarer. Här har även respondenter placerats som inte med säkerhet kunnat 

placeras in i grupp 1 eller 2. Grupp 3 består alltså av en blandad skara respondenter.  

Genom att dela in respondenterna i grupper utifrån deras åsikter har en analys kunnat göras 

av hur de olika grupperna såg på artefakten. 

Ålder – Grupp 1 

 15 – 30 år:  9 % 

 30 – 45 år:  18 % 

 45 – 60 år:  36,5 % 

 60 – 75 år:  36,5 % 

 75+:   0 % 

Ålder – Grupp 2 

 15 – 30 år:  11 % 

 30 – 45 år:  23 % 

 45 – 60 år:  50 % 

 60 – 75 år:  10 % 

 75+:   6 % 
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Ålder – Grupp 3 

 15 – 30 år:  16 % 

 30 – 45 år:  39 % 

 45 – 60 år:  35 % 

 60 – 75 år:  10 % 

 75+:   0 % 

En viss åldersskillnad kan utläsas från den data som samlades in utifrån de tre grupperna. 

Grupp 1 bestod procentuellt av fler äldre respondenter, 27 % var yngre än 45 år och 36, 5 % 

var äldre än 60 år. I grupp 2 var respondenterna procentuellt yngre än i grupp 1, 34 % var 

yngre än 45 år och endast 16 % var över 60 år. Respondenterna i grupp 3 var procentuellt ännu 

yngre än respondenterna i grupp 2. 55 % var yngre än 45 år medan endast 10 % var äldre än 

60 år. Att grupp 3 var den procentuellt yngsta gruppen stärker tolkningen att denna grupp 

mestadels bestod av respondenter som kontaktats via sociala medier. Då denna grupp 

respondenter valdes genom ett bekvämlighetsurval där många tillhörde de yngre 

ålderskategorierna.  

Museivana – Grupp 1 

 Flera gånger per år: 73 % 

 1 gång per år:  9 % 

 Vartannat år:  9 % 

 Var tredje år:  0 % 

 Var fjärde år:  0 % 

 Sällan:   9 % 

 Aldrig:   0 % 

Museivana – Grupp 2 

 Flera gånger per år:  75 % 

 1 gång per år:  15 % 

 Vartannat år:  4 % 

 Var tredje år:  0 % 

 Var fjärde år:  0 % 

 Sällan:   6 % 

 Aldrig:   0 % 

Museivana – Grupp 3 

 Flera gånger per år: 55 % 

 1 gång per år:  17 % 

 Vartannat år:  6 % 

 Var tredje år:  0 % 

 Var fjärde år:  0 % 

 Sällan:   18 % 

 Aldrig:   4 % 
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Gällande hur ofta respondenterna besöker museum finns ingen stor skillnad mellan de 

uppdelade grupperna. Den största skillnaden som kan utläsas är att det som väntat finns en 

större spridning hos grupp 3 gällande museivana. Där svarade procentuellt fler respondenter 

att de sällan eller aldrig besöker museum. Det var även färre i denna grupp som besöker 

museum flera gånger per år. Till skillnad från grupp 1 och 2. 

En ut av anledningarna till att urvalet bestod av respondenter med varierat intresse för konst 

och kulturarv var att de eventuellt hade olika syn på hur man läser av och analyserar 

konstverk. Genom att räkna ut vilka personlighetsdrag och sinnesstämningar som valdes flest 

gånger inom grupperna när respondenterna fick välja mellan de beskrivande ord som de ansåg 

stämde in bäst på Brita, har en analys kunnat genomföras för att undersöka om svaren skiljde 

sig åt. Det hade gynnat denna analys om en tidigare fråga behandlat respondenternas 

yrkeskategori eller tidigare erfarenhet av att analysera konstverk.  

De tre mest valda beskrivande orden för Britas personlighetsdrag och sinnesstämning för de 

olika stadierna hos artefakten; 

”Kopian” (se Figur 19 a) – Grupp 1 

Personlighetsdrag: ”Hemlighetsfull”, ”Arrogant” och ”Extravagant” 

Sinnesstämning: ”Likgiltig”, ”Nöjd” och ”Samlad” 

”Kopian” (se Figur 19 a) – Grupp 2 

Personlighetsdrag: ”Hemlighetsfull”, ” Behaglig” och ”Stark” 

Sinnesstämning: ”Samlad”, ”Lugn” och ”Glad” 

”Kopian” (se Figur 19 a) – Grupp 3 

Personlighetsdrag: ”Hemlighetsfull”, ”Extravagant” och ” Behaglig” 

Sinnesstämning: ”Samlad”, ”Lugn” och ”Nöjd” 

 

Brita, depressionsstadie (se Figur 19 b) – Grupp 1 

Personlighetsdrag: ”Negativ”, ”Skör” och ”Ledsen” 

Sinnesstämning: ”Nedstämd”, ”Förtvivlad” och ”Rädd” 

Brita, depressiosstadie (se Figur 19 b) – Grupp 2 

Personlighetsdrag: ”Skör”, ” Bitter” och ”Negativ” 

Sinnesstämning: ”Förtvivlad”, ”Nedstämd” och ”Skör” 

Brita, depressionsstadie (se Figur 19 b) – Grupp 3 

Personlighetsdrag: ”Skör”, ”Negativt” och ” Bitter” 

Sinnesstämning: ”Nedstämd”, ”Förtvivlad” och ”Rädd” 
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Vita frun (se Figur 19 c) – Grupp 1 

Personlighetsdrag: ”Positiv”, ”Hemlighetsfull” och ”Arrogant” 

Sinnesstämning: ”Glad”, ”Nöjd” och ”Lugn” 

Vita frun (se Figur 19 c) – Grupp 2 

Personlighetsdrag: ”Behaglig”, ” Positiv” och ”Öppen” 

Sinnesstämning: ”Glad”, ”Samlad” och ”Lugn” 

Vita frun (se Figur 19 c) – Grupp 3 

Personlighetsdrag: ”Positiv”, ”Behaglig” och ” Öppen” 

Sinnesstämning: ”Glad”, ”Nöjd” och ”Lugn” 

Hos de olika personlighetsdragen och sinnesstämningarna som valdes flest gånger av de olika 

grupperna finns det inga stora skillnader. Eftersom att grupp 1 endast bestod av 11 

respondenter är det svårt att veta hur den allmänna synen hade sett ut gällande Britas 

personlighetsdrag och sinnesstämning om gruppen hade varit större.  De svar från Grupp 3 är 

även de svåranalyserade eftersom att gruppen innehåller en stor blandning respondenter. Det 

som går att urskilja genom resultatet är användandet av ordet ”Arrogant” för att beskriva både 

Brita (se Figur 19 a) och Vita frun (se Figur 19 c) vilket endast grupp 1 använder sig av.  Ett ord 

som ofta har en negativ laddning. Det går dock inte att dra några slutsatser utifrån denna data 

då en ny undersökning med jämnare grupper och med vetskap av samtligas bakgrund inom 

konst- och bildanalys hade krävts. Detta för att se om respondenterna faktiskt uppfattar Britas 

personlighetsdrag och sinnesstämning olika beroende på vana att analysera konstverk.  

Svar på frågan: ”Anser du att denna typ av modernisering av ett äldre verk, alltså videoklippet, 

lämpar sig i en museimiljö?” 

Grupp 1 

 Ja   0 % 

 Nej  55 % 

 Vet ej  45 % 

Grupp 2 

 Ja  96 % 

 Nej  2 % 

 Vet ej  2 % 

Grupp 3 

 Ja  69 % 

 Nej  10 % 

 Vet ej  21 % 

På frågan gällande artefaktens lämplighet som museiobjekt svarade totalt 11,1% ”Nej” (se 

Tabell 3). Dessa 11,1% motsvarade 11 respondenter. 6 av dem tillhörde grupp 1 då 
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motiveringarna visade att de hade en konservativ inställning till att efterlikna äldre verk 

genom ny teknik. Förutom konservativa motiveringar var det även respondenter från grupp 2 

och 3 som valde att svara ”Nej” på grund av det tekniska utförandet där två respondenter skrev 

att animationerna inte var tillräckligt bra genomförda. Två andra respondenter ansåg att 

artefakten saknade en kontext och svarade därför ”Nej” på frågan. Den sista respondenten 

motiverade inte sitt svar men hade en positiv inställning i övriga frågor. Det fanns möjlighet 

att motivera sitt svar i en öppen följdfråga, där var det två respondenter från grupp 1 som 

kommenterade att man verkligen inte bör kalla artefakten för en ”modernisering”. Istället 

menade de att det blir ett nytt självständigt konstverk. 

Respondenterna i grupp 2 var mest positiva angående artefakten som ett lämpligt 

museiobjekt. De motiverade ofta sina svar med att artefakten skulle locka yngre besökare att 

ta del av kulturarv och intressera dem för muséer. De skrev även att artefakten skulle 

återskapa ett intresse för originalet, ge en ny dimension till konstverket och att det skulle 

kunna användas som ett pedagogiskt verktyg. En annan anledning till att så många i grupp 2 

svarade ”Ja” var eftersom att de visste vad som lämpar sig i museimiljöer. Flera respondenter 

skrev att man i stort sätt kan visa vad som helst på ett museum, beroende på hur det görs och 

i vilket syfte. 

Grupp 3 var de respondenter som var mest osäkra på om artefakten lämpar sig i en 

museimiljö. 21 % svarade ”Vet ej”. Det skulle kunna bero på att många i gruppen med lägre 

intresse för museibesök inte visste vad som lämpar sig i en museimiljö. Till skillnad från grupp 

2. Dessa faktorer stärker tolkningen att respondenterna delats upp i rätt grupper, utifrån deras 

kommentarer i de öppna frågorna. Att de i grupp 3 tillhör de respondenter med ett varierat 

intresse för konst och kulturarv som kontaktades via sociala medier, och att de i grupp 2 har 

kunskap om vad som är lämpligt att visa på museum. 

På frågan om något av videoklippet eller det klassiska konstverket skulle fånga 

respondenternas intresse tillräckligt mycket för att ladda ned en mobilapplikation för att ta 

del av mer information om Britas livshistoria, svarade respektive grupper såhär: (se Tabell 5 

a,b,c). 

 

Tabell 5 a, b, c - Gruppernas svar om nedladdning av mobilapplikation 

18%

0%

18%

27%

37%

Grupp 1

Ja, det klassiska konstverket

Ja, videoklippet

Ja, båda

Nej

Vet ej

4%

27%

42%

17%

10%

Grupp 2

Ja, det klassiska konstverket

Ja, videoklippet

Ja, båda

Nej

Vet ej

2%
13%

29%

37%

19%

Grupp 3

Ja, det klassiska konstverket

Ja, videoklippet

Ja, båda

Nej

Vet ej



 
48 

Tabell 5 a, b och c, visar att det finns en tydlig skillnad på vad respondenterna svarade 

beroende på vilken grupp de tillhörde. Ingen i grupp 1 kunde tänka sig att ladda ned en 

mobilapplikation efter att enbart ha iakttagit den rörliga artefakten. Det var även procentuellt 

fler i grupp 1 (se Tabell 5 a) jämfört med resterande grupper som kunde tänka sig att ladda 

ned en mobilapplikation efter att enbart ha iakttagit det klassiska konstverket. Det var 18 % 

som svarade att de ändå kunde tänka sig att ladda ned en mobilapplikation efter att ha tagit 

del av både det klassiska konstverket och artefakten. Trots detta svarade 37 % ”Vet ej” och 27 

% svarade ”Nej”. Totalt kunde 36 % tänka sig att ladda ned en mobilapplikation efter att minst 

ha tagit del av det klassiska konstverket. 

Grupp 2 var öppnare för att kunna tänka sig att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av 

mer information om Brita. Det var endast 17 % som svarade ”Nej” och 10 % som svarade ”Vet 

ej”. I denna grupp var det 27 % respondenter som kunde tänka sig att ladda ned applikationen 

efter att enbart ha sett artefakten vilket var fler än de som kunde tänka sig det efter att enbart 

tagit del av det klassiska konstverket, som endast var 4 %. Trots att fler föredrog artefakten, 

var det än fler som kunde tänka sig att ladda ned mobilapplikationen efter att ha tagit del av 

både det klassiska konstverket och den rörliga artefakten. 

Respondenterna i grupp 3 var de som procentuellt flest gånger svarade ”Nej”. Sammanlagt    

44 % kunde tänka sig att ladda ned en mobilapplikation efter att ha tagit del av antingen det 

klassiska konstverket, artefakten eller både och, vilket var 8 % mer positivt än de svar som 

samlades in av grupp 1. Grupp 3 är den grupp som var minst positiva gentemot det klassiska 

konstverket.  
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6.3 Slutsatser 

När det gäller frågorna från problemställningen om betraktare föredrar det rörliga eller det 

stilla porträttet pekar resultatet på att beroende av ställningstagande gällande om det är rätt 

eller fel att remediera ett äldre konstverk så varierar respondenternas preferenser. Även det 

generella intresset hos respondenterna för konst i denna kontext har en påverkan beträffande 

preferens av stilla klassiskt eller rörligt remedierat porträtt. Vilken kategori respondenterna 

tillhörde (som med viss reservation) tolkades genom de åsikter de lämnat i 

enkätundersökningen. De delades in i tre grupper; de med konservativ konstsyn, de med 

expertis inom ämnet samt de med varierat intresse för konst och kulturarv.  

Av de respondenter med en konservativ konstsyn gällande äldre verks aura och autenticitet 

var det ingen som ansåg att det remedierade porträttet var lämpat för en museimiljö. Denna 

grupp respondenter var även de som var mest positiva gentemot det klassiska stilla porträttet 

när de besvarade frågan om vilket av det stilla respektive rörliga porträttet som kunde tilltala 

dem nog att ladda ned en mobilapplikation. Sammantaget tolkas resultatet som att gruppen 

konservativa respondenter föredrog det stilla porträttet och att det även skulle motivera dem 

att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av mer information av Brita. 

Respondenter med ett stort intresse för kulturarv och med en mer öppen inställning kring 

efterliknande av äldre verk var de som var mest positiva till remedieringen i samtliga frågor. 

Hela 96 % ansåg att artefakten lämpar sig i en museimiljö. 73 % kunde tänka sig att ladda ned 

en mobilapplikation efter att ha ta tagit del av något av verken eller båda två. 27 % kunde tänka 

sig att göra det efter att enbart tagit del av det remedierade verket vilket var den procentuellt 

högsta siffran. Tolkningen av detta resultat är att denna grupp föredrog det rörliga porträttet 

över det klassiska, samt i samspel med det klassiska autentiska verket och att över hälften 

skulle vilja ladda ned en mobilapplikation för att få mer information om Britas narrativ. 

Av de respondenter som hade ett varierat intresse för konst i detta sammanhang kunde under 

hälften,  44 % tänka sig att ladda ned en mobilapplikation efter att ha tagit del av något av 

verken eller båda två. De föredrog remedieringen före det stilla klassiska porträttet men än 

fler kunde tänka sig att ladda ned mobilapplikationen efter att ha tagit del av båda 

konstverken. 

På frågan om respondenterna kunde tänka sig att ladda ned en mobilapplikation fanns det 

dock ytterligare faktorer utöver respondenternas gruppindelning utifrån åsikter som 

påverkade resultatet. Så som att ha tillgång till en smartphone och ett intresse för 

mobilapplikationer.  

Resultatet i helhet visade att fler skulle tänka sig att ladda ned en mobilapplikation efter att 

ha sett enbart det digitala rörliga porträttet jämfört med om de enbart sett det klassiska stilla 

porträttet. Motiveringen var ofta att animationen fångade deras intresse mer och att det gav 

målningen mer liv. Det var dock fler som kunde tänka sig att ta del av mer information om 

Britas livshistoria efter att ha sett både det klassiska konstverket och det digitala rörliga 

konstverket.  

Enkätsvaren visade också att det kan finnas en del nackdelar med typen av remediering. 

Främst av etiska skäl, som att porträttera en avliden person utifrån egna intryck och 

konstnärliga preferenser. Kanske av en person som inte vill bli ihågkommen i ett visst 

sammanhang. Vissa respondenter med konservativ konstsyn ansåg även att man ”stjäl” från 
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den ursprungliga konstnären, ”förvanskar” originalet och att ”autenticiteten förvinner”. Det 

här är värdefulla åsikter som bör tas med i beräkningen vid denna typ av arbeten. 

Sammantaget visar dock majoriteten av svaren att dessa nackdelar kan betraktas som 

underordnade om det finns ett tillräckligt gott syfte för remedieringen och adaptionen av 

historien kring originalet. Samt om det görs med respekt för inblandade personer.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Det här arbetet har undersökt hur en remediering av ett pastellporträtt till en digital rörlig 

version kan fungera intressehöjande, för att locka museibesökare att ta del av mer information 

om verket. De frågor som undersöktes var ” Föredrar betraktaren det digitala rörliga porträttet 

eller det stilla porträttet, varför?”, ”Skulle något av porträtten intressera betraktare tillräckligt 

mycket för att vilja ladda ned en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information?” 

samt ”Ser betraktaren några nackdelar med denna typ av remediering av äldre verk?”. 

Undersökningen bygger på teorier och forskning av bland annat Bolter och Grusin (1999), 

Kukkonen (2013), Eriksson och Göthlund (2004). Som behandlar vad som händer när ett verk 

remedieras eller adapteras till ett nytt medium och hur detta kan göras på bästa sätt. Samt 

forskning av Isbister (2006) och Ekman (2005) som legat till grund för designval under 

projektet gällande ansiktets kommunikativa förmåga.  

Artefakten som skapades för att besvara frågeställningarna utgick från ett pastellporträtt 

föreställande Brita Margaretha Horn, målat av Gustaf Lundberg under 1700-talet. Detta 

porträtt remedierades till digital rörlig 2D-grafik genom programmen Adobe Photoshop CC 

(2013) och Adobe Effects CC (2015). Artefakten skapades på uppdrag av Vadsbo museum där 

den planeras att finnas tillgänglig. Förändringar hos Britas animerades för att förmedla 

hennes tragiska öde i slutskedet av hennes liv. Dessa förändringar bestod av skiftningar i 

sinnesstämning förmedlat genom ansiktsuttryck och hållning. Även symboliska förändringar 

som rinnande vatten, vått hår och våt klädsel vilket skulle visa på den drunkning Brita 

genomförde för att ta sitt eget liv.  

En enkätundersökning genomfördes för att utvärdera artefakten. Enkäten besvarades av 

respondenter med ett varierat intresse av kulturarv samt aktörer aktiva inom musei- och 

kultursektorn. När det gäller frågan från problemställningen om betraktare föredrar det 

rörliga eller det stilla porträttet beror resultatet på att vad för respondenternas inställning till 

remediering av äldre verk var. De med en konservativ konstsyn föredrog det klassiska 

originalporträttet medan respondenter öppna för remediering av konstverk var mer positiva 

gentemot det rörliga porträttet. På frågan om respondenten kunde tänka sig att ladda ned en 

mobilapplikation kan resultatet tolkas som att fler skulle tänka sig att göra det efter att ha sett 

enbart det digitala rörliga porträttet jämfört med om de enbart sett originalet. Det var dock än 

fler som kunde tänka sig att ladda ned mobilapplikationen efter att ha tagit del av både det 

klassiska samt det remedierade verket. Enkätsvaren visade också att det kan finnas en del 

nackdelar med typen av remediering. Främst av etiska skäl så som att porträttera en avliden 

person utifrån egna intryck och konstnärliga preferenser. Sammantaget kan det utläsas en 

positiv inställning till att använda animationer av denna typ på museer. 
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7.2 Diskussion 

7.2.1 Artefakt 

Artefakten som skapades till det här arbetet har fungerat väl för att undersöka projektets 

frågeställning. I det avseende att principen av ett rörligt porträtt som förmedlar ett narrativ 

inbjudit till en diskussion som berör artefaktens lämplighet inom museisektorn, dess fördelar 

och nackdelar samt publikens intresse gällande denna. En del egenskaper hos artefakten har 

dock kritiserats ett fåtal gånger under utvärderingen som beror det tekniska utförandet, 

exempelvis de animerade ansiktsuttrycken och ett artificiellt uttryck.  

Att de animerade ansiktsuttrycken ibland uppfattades som stela kan bero på de vetenskapliga 

principer jag utgick ifrån när jag skapade dem. Mer specifikt Breenbaum och Oltsmanns 

forskning kring deprimerade personers känslouttryck och affektiv avtrubbning (Berenbaum & 

Oltmanns, 2005, p. 452). Där det visat sig att deprimerade personer ofta kan ha ett avtrubbat 

känsloliv och inte alltid kan visa lika mycket känslor som en frisk person. Att visa känslolägen 

genom avtrubbade känslouttryck är inte ett typiskt vis att animera, ofta utgår animation från 

Disneys 12 animationsprinciper (Lassater, 1987). Där Exaggeration är en av dem och tanken 

är att överdriva animerade rörelser beroende på vilken stil som strävas efter. I just detta 

sammanhang där artefakten inte heller innehåller ljud skulle en överdrift eventuellt fungera 

väl, om inte till och med bättre. Detta för att få fram ett tydligare budskap likt stumfilmer som 

gjordes innan ljudtekniken utvecklats inom film (Vipsjö & Bergsten, 2014, p. 101). Vid mån av 

tid skulle dessa brister kunna omarbetas och trots kritiken har frågeställningen kunnat 

besvaras med ett högt antal deltagande respondenter av webenkäten med övervägande 

positiva uppfattning av artefakten. 

7.2.2 Respondenter 

Tanken med artefakten var att det ska kunna användas för att förmedla Britas och Mariestads 

historia. Genom att efterlikna Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Brita skedde detta genom 

ett digitalt rörligt medium för att göra museibesökare intresserade. Det skulle även engagera 

yngre generationer som är vana med mer avancerad teknik. De respondenter som deltog i 

enkätundersökningen var både insatta inom museisektorn samt en blandad skara 

respondenter där intresse för museibesök varierade. Att använda respondenter som både var 

aktiva och varierande insatta inom museisektorn visade sig ge en mängd intressant data. De 

aktiva respondenterna kunde ge en professionell syn på de fördelar och nackdelar som 

förekommer när en remediering eller adaption skapas av ett äldre verk. Medan de varierande 

insatta kunde ge en mer allmän åsikt om vad som skulle intressera dem under ett museibesök. 

Vilket tillsammans gav värdefull data till denna undersökning. En hypotes som en del 

respondenter hade var att artefakten skulle locka yngre generationer att ta del av kulturarv. 

De respondenter som deltog var dock samtliga över 15 år vilket inte kunde visa på om det 

faktiskt fanns något intresse hos den lägre åldersgruppen för artefakten. 

Att det inte fanns en fråga gällande respondenternas yrkeskategori i enkäten var en miss. 

Genom de öppna frågorna hos webenkäten kunde dock respondenterna med viss reservation 

placeras i olika grupper beroende på åsikterna som samlades in. Genom att ta reda på vilka 

preferenser de olika grupperna hade går det att i framtiden anpassa konstverk för att nå flera 

av dessa målgrupper. Vissa av de respondenter som hade en konservativ konstsyn svarade att 

de kunde tänka sig att ladda ned en mobilapplikation, dock efter att ha tagit del av det klassiska 

konstverket samt det klassiska konstverket tillsammans med det remedierade verket. Övriga 

grupper var också relativt positiva till att ladda ned en mobilapplikation för att ta del av mer 
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information om Brita. Dessa två grupper föredrog dock det remedierade verket före det 

klassiska konstverket men fler kunde tänka sig att ladda ned mobilapplikationen efter att ha 

tagit del av båda verken tillsammans. Ett sätt lösa detta skulle vara att visa både det klassiska 

samt remedierade verket på muséet om möjlighet finns, detta skulle exempelvis kunna göras 

genom Augumented Reality (Designingenjörerna AB, n.d.). För att göra flera målgrupper 

nöjda. 

7.2.3 Samhälle och etik 

När man gör en adaption eller en remediering går saker förlorade i överföringen men 

samtidigt bidrar det nya verket till utveckling av medierna (Bolter & Grusin, 1999). Det går 

inte att efterlikna ett verk till fullo, pastellmålningen av Brita skapades under 1700-talet av 

Gustaf Lundberg. Det är det autentiska verket. Brita satt framför honom när han målade av 

henne medan Gustaf Lundbergs pastellmålning fanns som ett fotografi på min dator när jag 

digitalt målade av henne. Lundberg målade av Brita med hennes godkännande. Jag målade av 

Brita utan varken hennes eller Lundbergs godkännande. Att förmedla en berättelse om en 

verklig person utifrån egna intryck och konstnärliga preferenser där källorna varit bygdens 

sägen och den respektives dagboksanteckningar kan ge en bild som inte alls stämmer överens 

med verkligheten. De här etiska problemen fick jag många kommentarer om under 

enkätundersökningen av de personer som tillhörde gruppen med konservativ konstsyn. Den 

gruppen som var positiva gentemot remedieringen var dock tydliga med att om adaptionen 

görs på rätt sätt så kan dessa nackdelar kan betraktas som underordnade. Efter att ha läst 

Britas man Claes Julius Ekeblads dagboksanteckningar, de brev makarna sände under deras 

tid ifrån varandra och efter det besök jag gjorde på residenset där de tidvis bott, växte en 

respekt för paret fram och en förståelse för att det var verkliga personer som behandlades. 

Syftet  var alltså att artefakten på ett respektfullt i framtiden sätt ska engagera och väcka ett 

intresse för Mariestads och Brita Horns livshistoria men även det autentiska verket av Gustaf 

Lundberg.  

Att välja en grupp respondenter som bestod av gängse museibesökare men även personer med 

ett stort intresse för kulturarv var till fördel för arbetet. Att enkätutformningen inte 

inkluderade en fråga gällande yrkeskategori för att urskilja dessa grupper var en miss. Trots 

missen kunde åsikter urskiljas kommentarerna i de öppna frågorna hos enkäten. Det gav en 

bred bild av hur artefakten uppfattades av respondenter med olika intressen och preferenser. 

Att få både positiv och negativ återkoppling hjälpte mig att besvara min frågeställning. 

Respondenter som sällan besökte museum och svarade att de inte fann artefakten intressant 

eftersom att de inte var intresserade av kulturarv gav värdefull data då de beskrev Britas 

personlighetsdrag och sinnesstämning. Då deras avsaknad av genuint intresse för 

museivärlden kan innebära att de ser på bilder på ett annorlunda och kanske mindre 

komplicerat sätt än en respondent som är van att iaktta och analysera konstverk kritiskt. Att 

samla in svar från båda kategorierna tror jag gav en bredare bild för hur Brita uppfattas. Dock 

skulle metoden för att vidare undersöka detta behöva förfinas då det var svårt att tolka utfallet. 

På grund av ojämna grupper och ovetskap om gruppernas tidigare erfarenhet av bildanalys. 

Att många av respondenterna hade kunskap inom kulturarv gav mig ärliga och trovärdiga 

svar. De kommentarer som lämnades i de öppna frågorna av dessa personer var analyserande 

och utförliga gällande vad det finns för faror med artefakten och vad jag bör tänka på. Vilket 

hjälpte mig att besvara min frågeställning. 
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7.3 Framtida arbete 

Det verkar finnas ett intresse att av den här typen av artefakter inom museisektorn. Flera 

respondenter gav i enkäten som förslag att remedierade verk skulle kunna användas inom 

pedagogiska syften för att engagera fler barn och unga inom kulturarv. Vid fortsatt arbete med 

projektet skulle en undersökning kunna genomföras där artefakten visades i sitt tänkta 

sammanhang, alltså på Vadsbo museum i Mariestad. Tillsammans med en beskrivande text 

och möjlighet att få berättelsen muntligt presenterad av personalen. Samt möjlighet att genom 

en mobilapplikation med tekniken Augumented Reality (Designingenjörerna AB, n.d.) 

skanna tavlan med mobilen för att få upp mer information om Britas livshistoria på displayen. 

Därefter skulle en enkät kunna fyllas i för att utvärdera artefakten. Då skulle det vara 

intressant om barn besvarade enkäten för att undersöka om artefakten enligt respondenternas 

hypotes kan engagera dem och öka intresset för kulturarv.  

Vidare så finns önskemål från Vadsbo museum att även Britas man Claes Julius Ekeblad 

porträtteras och placeras tillsammans med Brita som pendangporträtt. Tanken är även att Vita 

frun ska förekomma i en barnbok inom KLUB-projektet (Högskolan i Skövde, 2015) som 

handlar om Mariestad. Där ska Vita frun illustreras och skapats i Augumented Reality 

(Designingenjörerna AB, n.d.) där tanken är att man i barnboken ska kunna skanna målningen 

av Brita (eller en symbol bredvid den) med hjälp av en mobilapplikation för att visa Vita frun 

på displayen som animerad 3D-grafik. Detta skulle även kunna utvecklas till små mini-games 

i mobilapplikationen för att locka yngre besökare. I ett bredare perspektiv skulle detta även 

kunna användas som Serious Games (Anderson, 2010) det vill säga att i detta sammanhang i 

utbildningssyfte hjälpa barn att lära sig om kulturarv och historia genom spel som verktyg. Ett 

medium som ofta brukas dagligen av barn och ungdomar.  

Denna typ av teknik skulle även kunna användas i större sammanhang, med mer kända 

konstverk på större museum. Om grafiken i stället skapades i 3D-grafik skulle modellerna 

kunna återanvändas.  Då skulle de avbildade personerna kunna besöka och kommunicera med 

varandra i de olika tavlorna likt porträtten i Harry Potter (Cuarón, 2004). Detta skulle kunna 

fungera interaktivt och styras av museibesökarna som kan ta del av de historiska avbildade 

personernas samtal om respektive livshistoria. 
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