


I detta kandidatarbete utforskar vi icke-mänskliga varelser och den mänsklighet vi som betraktare 

ger dem, både i position som mediekonsumenter samt producenter. Med en frågeställning som fok-

userar på hur vi ska gestalta varelser i relation till antropomorfism, och genom granskning av den 

vaga gräns som existerar mellan fantasivarelser och verkliga djur, tar vi hjälp av teorier främst från 

Donna Haraway, Boria Sax, Jennifer Parker-Starbuck och Fanny Ambjörnsson. Ändamålet består i 

att belysa antropomorfiska stilgrepp, om hur och varför vi applicerar beteenden som antas styras av 

motiv liknande människans på djur, samt att öka förståelsen för den mänskliga linsens inblandning. 

Genom tidigare forskning, tecken- och färglära, samt en ständig medvetenhet kring posthumanism 

och mänskliggörande av djur, tar vi oss an att gestalta nyanserad antropomorfism i 3D. 

I vår undersökning framkommer det att ett kontinuerligt reflekterande krävs vid tillskrivande av 

attribut på varelser, eftersom vi ständigt tolkar omvärlden genom en mänsklig lins. Argument finns 

för att de varierade förutsättningarna olika djur är försedda med ger upphov till en helt annan 

iakttagelseförmåga än den människan besitter. Det behövs både ett kritiserande av människans 

natur och ett ifrågasättande av att som människa försöka uppfatta världen genom en icke-mänsklig 

varelses sinnen, när vad vi besitter är ett utifrånperspektiv till djurlivet. 
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In this bachelor thesis, we investigate non-human beings and the human traits we apply on them, 

both in a position as media consumers and as producers. The research question focuses on how to 

portray creatures in relation to anthropomorphism, and with an examination on the vague boundary 

that exists between imaginary animals and real animals, we explore anthropomorphism mainly 

through the theoretical lenses of Donna Haraway, Boria Sax, Jennifer Parker-Starbuck and Fanny 

Ambjörnsson. Our purpose is to illuminate the idea of anthropomorphism – how and why we apply 

human-like behaviours on animals – and to increase our understanding for the influence of the 

human lens. With previous research, semiotics, as well as an awareness about posthumanism and 

humanizing of animals, we come to terms with the depiction of nuanced anthropomorphism in 3D. 

Through our research it appears that we need to reflect constantly on our choices during application 

of attributes on creatures, due to our human interpretation of the world. There is discussion con-

cerning the varying qualities among different kinds of animals, which declares that these attributes 

cause animals to possess a completely different perception than humans hold. It requires both a 

questioning about the nature of humans, and a criticizing of how we humans try to apprehend the 

surrounding world through the lens of a non-human creatures and their senses, when all we have is 

an outside perspective of the wildlife.  

Keywords: Anthropomorphism, post-humanism, becoming-with, graphic depiction, non-human, 

semiotics.





Antropomorfism

“föreställningen  att  en  gudom,  en  demon  eller  något  annat  icke  mänskligt  väsen  har 

människoliknande  gestalt  (fysisk  antropomorfism)  eller  människoliknande  själsliv  (psykisk 

antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor. Antropomorfism kallas det också när 

vi antar att djurens beteenden styrs av motiv liknande människans, något som kritiseras i modern 

etologi.” (Beskow & Gerhardsson, 2016).

Denna föreställning i både fysisk och psykisk form är något vi kan ha kommit i kontakt med genom 

sagoberättelser om exempelvis tomtar och troll. Även i Bibeln gestaltas Gud stundtals med några 

mänskliga kännetecken och ska ha skapat människan i sin avbild (Första Moseboken 1:26–27). 

Vi hade båda en önskan om att fortsätta på utformningen av ett tidigare högskoleprojekt där vi 

använde oss av intressen från vår barndom. Therese återupptäckte fascinationen kring mytologiska 

varelser ur sagor och folktro med sitt modellerande av en skogsande. Martina modellerade en 

dinosaurie med blandat fokus på moderna paleontologiska rön och sin egen uppfattning om vad 

som är förväntat av den sortens djur, med avsikt att överraska den publik vars bild av karnivora 

dinosaurier kommer från en normsättande populärkultur. Varsin gestaltning skapades föreställande 

dessa icke-mänskliga varelser baserat på vår nutida situerade kunskap samt den uppdaterade 

information som finns att tillgå idag. Våra erfarenheter som kvinnor, bildintresserade och tredje-

årsstudenter på en medieteknisk högskola blandades med fascination över de nya infallsvinklar och 

tolkningar som upptäcktes när vi återbesökte våra barndomsintressen. 

Mitt tidigare arbete handlade om paleontografiska representationer, i detta fall gestaltningar 

föreställande dinosaurier. Jag 3D-modellerade och poserade ett ungdjur av Tyrannosaurus med 

avsikt att betraktaren skulle se den som sårbar och ömtålig, som kontrast till de monsterlika rep-

resentationer av Tyrannosaurus jag tycker blivit norm. Normen representeras främst av actionfilmer 

som Jurassic Park från 1993 och dess uppföljare, där djuret dels, i mitt tycke, genomgått en antro-

pomorfisk transformation till en skräckfilmsantagonist och dels konstant gestaltas i ett icke-

befjädrat tillstånd. Modellen jag gjorde var således befjädrad, i enlighet med de senaste paleonto-



logiska uppfattningarna, men jag valde att presentera det som vit päls över hela djuret. Det var både 

för att peka på att det finns ett mängd olika varianter av det som sammanfattas med “fjädrar”, (där 

en variant är odelade spröt av keratin som sannolikt var förvillande likt päls) och för att tilltala en 

betraktare som jag antog skulle ha en förkärlek för bekanta, bepälsade däggdjur, t.ex. katt eller 

hund, och göra Tyrannosaurus mindre till en enorm, främmande reptil. Jag tycker det är viktigt att 

visa att djur finns till för sin egen skull och därmed ser ut och agerar på sätt som fungerar för dem i 

deras miljö. För att, som människa, få en rättvis bild av en annan art ska djuret inte tolkas genom 

mänsklig lins, men jag ser också hur min egen tolkning och uppfattning av djur är färgad av 

antropomorfism.  

Mitt förra arbete kretsade kring den mytologiska och fornslaviska varelsen ‘Leshy’. 

Språkokunnighet i det slaviska (mestadels östeuropeiska) språket var ett stort hinder i sökandet av 

information men genom febrilt letande, i något som vanligen kändes som tveksamma källor, och 

medelmåttiga översättningar fanns det några element som upprepades i de olika berättelserna. Alla 

enades i att varelsen var en skogsande som skyddade naturen och dess djur. Det var också tydligt 

att Leshy betraktades som maskulin, oftast i form av en gammal långhårig och skäggig man med en 

förmåga att formskifta. Något som är gemensamt med många andra övernaturliga väsen och gudar 

är att han var en fysisk antropomorf. Antropomorfism har jag tidigare trott bara stått för människo-

liknande gestalt i fysisk form – eller i psykisk där djur har ett mänskligt själsliv – och utgick från 

detta antagande under framställandet av mitt renderade alster. Gestaltningen resulterade i en 3D-

rendering av Leshy i sitt “naturliga” habitat skogen, genom att jag gjorde en konceptbild av Leshy 

som omvandlades till 3D-modell och senare skulpterades. Jag eftersträvade att skildra varelsen på 

ett mindre människoliknande sätt än hur Leshy målats upp i sägnen, och hans utseende skulle ha en 

starkare anknytning till skogsmaterial genom att kroppsdelar baserades på växter och djurskelett 

istället för mänskliga partier. Redan där kan vi alltså se något av en början på ifrågasättning av 

antropomorfism i designvalet, om än omedvetet.  

Under utställningen av våra renderingar fick publikens varierade respons oss att börja överväga och 

intressera för andra tillvägagångssätt vid icke-mänskliga gestaltningar. De flesta tolkade våra bilder 

utefter sin egen empiri samt perception och gick ibland miste om de små tillhörande berättelser som 

förklarade våra varelser. Utan dessa beskrivningar och dialog med oss hade de svårt för att förstå 

avsikterna med respektive varelseavbildning. 



Vid våra tidigare gestaltningar av varelser har diskussionen dels angått deras könstillhörighet och 

dels våra gestaltningsval – hur vi valde att representera kön, vilka mänskliga egenskaper vi valde 

att placera på varelsen samt hur mycket av resultatet som tolkas genom våra egna förväntningar och 

erfarenheter. Vi fann det svårt att definiera en universell standard kring könskodning men vår 

utgångspunkt var att minska antagandet om att människoliknande könsindelningar, samt annat 

mänskligt uppförande, skulle tillämpas på djur.  Då vi som skriver detta kandidatarbete båda 

definierar oss med det sociala kön vi tilldelades vid födseln måste vi acceptera att vårt arbete också 

kommer färgas av detta. Empirin från att växa upp i ett mänskligt samhälle (västerländskt 

dessutom) kommer avspegla sig på vår undersökning, men ambitionen är att aktivt arbeta med 

vetskapen om antropomorfism istället för att okritiserat följa den likt den vore en absolut sanning. 

Den mänskliga linsen känns oundviklig och det är något vi inte vill dölja i våra gestaltningar, 

snarare bruka med medvetenhet samt belysa under arbetets gång för att komma nära idén om att 

djur finns för sig själva och inte behöver tillskrivas mänskliga egenskaper. 

Hur kan vi som mediaproducenter gestalta icke-mänskliga varelser i en 3D-miljö i relation till 

antropomorfism och posthumanism? 

Syftet består av att problematisera stilgrepp som bidrar till en fortsatt antropomorfisk presentation 

av icke-mänskliga varelser samt att bredda utbudet av gestaltningar med en medvetenhet och 

ifrågasättning i anknytning till antropomorfism. Förhoppningen är att varelser ska få större möj-

lighet till en nyanserad tolkning framöver, av oss själva och publiken, utan att utgå från en syn som 

överordnar vårt mänskliga beteende framför icke-mänskliga varelser.  

I litteraturen nedan kommer Therese fokusera på samlandet av information kring symbolik och 

tolkningar där Avsnitt 1.4.1 behandlar könsbestämmelser och tolkande genom den mänskliga 

linsen. Senare presenteras semiotik, bildanalys och hur olika tolkande perspektiv överförs i alster 

under Avsnitt 1.4.4. Martina förhåller sig till den dolda mänskliga linsen som presenteras i 



Avsnitt 1.4.2 och under Avsnitt 1.4.3 diskuteras dels människans kategoriserande som ett sätt att 

antropomorfisera, men också de olika icke-mänskliga linserna (som vidareutvecklas i Avsnitt 1.4.5, 

tillsammans med de verkligheter arter skapar med varandra). 

Fanny Ambjörnsson (2011) åskådliggör olika argument kring hur den kodade färgen rosa kan vara 

så laddad som den är idag hos människor. Genom hennes forskande och intervjuer med både vuxna 

och barn ges det en antydning på att killar som klär sig i rosa, eller besitter andra feminina drag, 

kan slentrianmässigt bedömas som fjolliga individer med ett avvikande (enligt tvåkönsnormen) 

sexuellt begär, dvs homosexualitet. Rosa betraktas ofta som lägre status bland killar men också del-

vis bland tjejer, och det som är kvinnligt kodat utsätts ofta för hån och förakt vilket 

Ambjörnsson (2011) beskriver så här: 

“Så, trots att de flesta av föräldrarna motiverar sin skepsis med feministiska argument – som att det 

är förtryckande och fastlåsande för flickor att kläs i rosa – blir det ändå flickorna som i slutändan ska 

åtgärdas. Det är det kvinnligt kodade som måste kläs om i blått, medan det blå framstår som mindre 

markerat, degraderande och besmittat. På så sätt skriver de, om än ofrivilligt, under på idén om det 

manliga som norm." (s. 35–36)

Det finns fler vektorer som kan fungera som genusmarkörer hos unga. Ambjörnsson (2011) nämner 

en studie som skedde under barnlek där barnen själva placerade in sig i olika roller beroende på 

vilka färger de hade på kläderna, inte utifrån deras biologiska kön. Rosaklädda fick stå som 

exempelvis prinsessa medan de blåa/mörkklädda fick välja mansroller såsom pappa eller ‘Batman’. 

Forskning förekommer också om hur barn tolkar djurs mänskliga kön där Arthur & White (1996) 

påvisar att barn i åldern fyra till fem oftast är mer benägna att ”köna" djur efter sina egna könstill-

hörigheter än att sortera djuren efter deras handlingar, medan barn i åldern sju till elva (framför allt 

pojkar) blir mer influerade av könsstereotyper. Enligt deras tolkning antyder resultaten på att barn 

lär sig könsbestämma handlingar med könstillhörighet och de spekulerar om att barn som tar del av 

media, där könsbestämda karaktärer utför handlingar som går mot stereotyper, är mer benägna att 

motstå traditionella meddelanden från andra källor. Lambdin, Greer, Jibotian, Wood & Hamilton 

(2003) har tittat mer specifikt på vilka omständigheter som gör att gosedjur talas om i feminina 

termer av vuxna och barn. De har kommit fram till att det verkar som att ett djur måste presenteras 

“superfeminint” innan ens hälften av deltagarna kan referera till djuret som en hon snarare än en 

han, och innan majoriteten av deltagarna tolkar det som något annat än manligt.  



För att gå in mer på själva gestaltningsprocessen pratar Jennifer Parker-Starbuck (2013) om hur 

människor omtolkar djur och hur man uppfattar marionetter på teater till skillnad från datorskapad 

grafik (CGI) i film, med hästen som specifikt exempel. Här presenteras synliggörandet av den män-

skliga linsen som viktig för samhällets bild av det riktiga djuret, på det sätt att när människor 

spenderar mindre tid med en djurart i vardagen så finns risken att en till synes “realistisk” gestalt-

ning av djuret blir till sanning i deras ögon, fast gestaltningen egentligen är djuret tolkat genom en 

eller flera andra människors lins. I synnerhet CGI-gestaltningar som vill förmedla en sentimental 

känsla till den mänskliga betraktaren argumenteras lägga på ett antropomorfiskt lager, som kan vara 

svårt att identifiera som just antropomorfiskt när resten av gestaltningen vill framstå som realistisk. 

I slutändan kan det leda till en svårighet att överhuvudtaget tänka på djuret utan sentimentalisering, 

en antropomorfisering som Parker-Starbuck kallar “slippage between bodies” (2013, s. 388). Djur-

ets kropp blir helt människans att bruka, inte bara som arbetskraft eller metafor, där djuret får 

beskriva en människas handlingar, utan plötsligt läggs ett extra steg till: människan beskriver djuret 

som beskriver människan. Detta extra steg gör djuret till en sorts människa, fast utan människans 

fysiska, sociala och kulturella förutsättningar.  

CGI ställs här i kontrast till marionetten (Parker-Starbuck, 2013), som i stället synligt och tydligt 

får sitt liv genom människan samt är uppenbar i sina avsikter: att gestalta den mänskliga idén om 

djuret. Representationer i form av marionetter argumenteras få fram “idén av häst” genom ett sam-

spel mellan mänsklig handling och marionetters teknologi, det levande djurets frånvaro blir 

tydliggjord av att marionetten uppenbart styrs av människor. Detta skulle då skapa en mer rättvis 

representation av djuret, eftersom det inte döljer den mänskliga linsen. I stället ser betraktaren både 

hur den människa som styr marionetten agerar och resultatet av det agerandet, vilket kan leda till en 

sannare upplevelse av djuret eftersom det markerar hur vi egentligen alltid ser djur genom en 

mänsklig lins. 

”Perhaps because we are aware that these horse puppets are human operated, we recognize them as 

performers in the process of becoming-animal, a process that is predetermined to fail, although one 

that attempts to bring them to life.” (Parker-Starbuck, 2013, s. 387)



Boria Sax (2013) beskriver olika sorters namngivande av djur, dels egennamn till husdjur, men 

också latinska artnamn och annat mänskligt kategoriserande. Det gör icke-mänskliga djur förstå-                

eliga, civiliserade. Den sortens civilisering likställs med antropomorfism, på det sätt att vare nytt 

namn, varje ny kategori lägger nya förväntningar på djuret och omgärdar det med positiva och 

negativa känslor. Kategorier som moral, intelligens och andra mänskliga värderingar argumenteras 

vara abstrakta och olämpliga att appliceras på naturen som en sanning för någon annan varelse än 

för människan. De är otillräckliga koncept att applicera på djur, för “de skapades för att beskriva 

mäns och kvinnors värld” (Sax, 2013, s. 32, min översättning). Gränsen mellan fantasivarelser och 

verkliga djur diskuteras, men även hur kategorierna överlappar, då varje verkligt djur har en plats i 

mänsklig fantasi och varje fantasivarelse en plats i människans uppfattning om verkligheten. 

Begränsningar i traditionellt västerländska förhållningssätt till medvetande, och vad det medför till 

hur människan ser på djurs agens, ställs mot de kulturer där det inte finns ett specifikt ord för 

“djur”, och där olika djur och delar av natur tillhör den “mänskliga” gruppen på samma villkor som 

människorna som delar deras omgivning.  

The realm of human beings is language, and a name – or, far more often, several names – is a badge 

of membership. (Sax, 2013, s. 34)

Sax (2013) pekar också ut hur människan tolkar sig genom djur, hur djurs kvaliteter får beskriva 

människors prestationer och personlighetsdrag. Om en människa ska beskrivas som from, slug, 

kvick eller modig så finns det ett djur att använda som referenspunkt, oavsett hur frånvarande 

djuret annars är i människors dagliga liv. Dessutom placeras den mänskliga individualismen antro-

pomorfiskt också på djur, vilket abstraherar djuren från deras miljö. Diskussionen går vidare till 

icke-mänskliga perspektiv och hur de kan skilja sig från människans. Hur olika djur uppfattar sig 

själva och andra varelser argumenteras kunna utgå från en helt annan utgångspunkt än människans, 

med tanke på hur olika djur har olika förutsättningar t.ex. gällande syn, hörsel och överhuvudtaget 

annan uppfattning om var gränsen för jaget går. Exempelvis kan det vara så att ett djur som upp-

fattar världen främst via hörsel ser sig själv som ett ljud, och ett djur som lever i vatten kanske 

upplever sig själv som en del av havets strömmar. 



För att kontrollera om kommunikationen från ett visuellt medium har förmedlats på det sätt som 

tillverkaren avsett används bildanalys (Linnéuniversitetet, 2016). Denna metod innefattar en semio-

tisk analys, vilken granskar hur vi tolkar bilder genom färger, former och texturer (plastiska skiktet) 

samt efter innehåll och helhet (ikoniska skiktet). Plastiska skiktet behandlar abstrakta tolkningar 

såsom känslor och stämningar, t.ex. att blåa nyanser och runda former ger ett fridfullt och mjukt 

intryck, medan geometriska former och mörka färger har motsatt effekt. Det ikoniska skiktet är 

tolkningen av likhet mellan gestaltning och det som avbildats, där bildens totalitet och på vilket sätt 

dess olika fragment relaterar till varandra är av betydelse.  

En viktig del av nutida bildanalys är semiotiken (i.e., teckenläran), vilket inbegriper ”en vetenskap 

som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen i vidaste mening, villkoren för kommun-

ikation, dess lagmässighet och samband med hela samhället.” (Hansson, Karlsson & Nordström, 

2006, s. 9). Semiotik omfattar många olika begrepp som analyserar kommunicerande medium, men 

de vi väljer ut är de olika teckenbegrepp som semiotikern Charles Sanders Peirce är mest känd för: 

symbol, index och ikon (Kjørup, 2002/2004). Ikoner ska likna det de betecknar för att ge en direkt 

koppling till sin betydelse, som t.ex. en karta, medan index kräver lite omdöme och logik för att 

dess innebörd ska räknas ut. Ett exempel på index kan vara fotspår i sanden som indikerar att en 

person gått där. Det tredje tecknet, som använts sedan urminnes tider i  religioner och samfund som 

bl.a. den slaviska hedendomen, är symbolen. Symbolen är ett tecken med en vedertagen betydelse 

inom vissa kulturer eller sällskap, och den äldsta paleolitiska inristning av ‘Svastikasymbolen’ som 

hittats kommer från en av de slaviska länderna: Ukraina (Quinn, 2005). Detta tecken var inristat på 

en mammutbete som dateras till för ca 12 000 år sedan och är en av de mest utspridda av symboler. 

I många kulturer förknippas den med fred eller symboliserar solen, men det debatteras också om att 

den har förlorat sin fredliga och goda status efter Nazitysklands terror (där Svastikan blev en 

association till Tredje riket och dess nationsflagga vid nazisternas makttillträde). Quinn berättar att 

andra som t.ex. George Waring hävdat, på ett provokativt sätt, att vissa kulturer är tvetydiga i 

Svastikans faktiska betydelse, snarare än den bildliga.  

Som Kjørup (2002/2004) beskriver det innefattar bilder (eller tecken) både ett uttryck och ett 

innehåll; däri ligger också besvären med bildanalys. När det inom semiologin talas om betraktares 

åtskilda tolkningar – som påverkas av deras bakgrund och erfarenheter – används begreppet 

konnotation, vilket är ett teckens bibetydelse. Denotation däremot står för en direkt betydelse och 



är ett förhållande mellan uttryck och innehåll; något tydligt som ofta tolkas lika bland de flesta 

åskådare. Filosofen Nelson Goodman resonerade att teckens betydelse inte går att utläsa endast 

genom en visuell likhet med vad som ska avbildas, och därmed är inte denna så kallade 

“likhetsteori” tillräcklig för att tyda teckens budskap (Kjørup, 2002/2004). 

Posthumanism kritiserar antaganden om människans natur och vad det innebär att vara människa, 

samt tar in icke-mänskliga varelsers subjektivitet. (Posthumanism, 2016) Posthumanisten och 

feministiska författaren Donna Haraway (Hultman & Åsberg, 2012) pratar om ”samtillblivelse” 

bland sällskapsarter, som enklast kan förklaras med att två eller flera arter existerar så tätt intill var-

andra att de faktiskt skapar varandra. Även om de för längesedan började på skilda platser har deras 

samexistens format varandras utveckling. Exempelvis har människan agerat på vargen, som sam-

tidigt påverkat människans sätt att leva. Djur livnär bakterier i sina inre organ, bakterier som 

gynnar djurets fortsatta existens. Sällskapsarternas samtillblivelse är när arter slår följe med var-

andra och skapar något som inte kunde finnas utan just dessa varelsers möten. Dessutom talar 

Haraway om "annorlunda-världar-i-vardande" (2012, s. 61), vilket är de olika varelsernas perspek-

tiv på sin omgivning. Det är skillnad i att som människa se en icke-mänsklig varelse som ett 

levande, tänkande, kännande ting och i att försöka tolka världen genom den andra varelsens sinnen. 

Annorlunda-världar-i-vardande handlar om att varelser möter varandras blick och talar med varan-

dra, att båda parterna kan kommunicera och bli förstådda. Detta gäller både mellan arter som lever 

bredvid varandra och specifikt mellan individer av dessa olika arter, t.ex. mellan en människa och 

en katt som bor tillsammans och känner varandra. Den kommunikation och förståelse det innebär är 

vad som skapar och identifierar vänskap, dominans och neutralitet: annorlunda-världar-i-vardande 

är något som sker hela tiden mellan arter och individer. 



I detta kapitel diskuterar vi metoder och tankar inför gestaltningsdelen som kommer delas upp i två 

olika varelseavbildningar. I ett försök att utmana våra egna uppfattningar kring antropomorfism har 

vi bestämt att dessa 3D-scener ska genomgå flera iterationer. Iteration i detta sammanhang står för 

upprepandet och omarbetandet av en och samma modell, från koncept till renderade bilder. Själva 

iterationsprocessen fungerar som en designmetod där upplevelsen av gestaltningen måste tolkas 

och reflekteras över i sitt nuvarande skede, vilket kan leda processen vidare åt oförutsedda håll. 

Martinas resultat kommer som tänkt uppvisas i ett slags bildspel, och Therese modifierar sin modell 

i olika utformningar innan bilden genomgår en slutgiltig rendering.  

För att visualisera varelserna på ett sätt som också skulle bidra till vår utveckling inom 

programvaruhantering, listade vi väldigt tidigt upp de program som skulle användas. Istället för att 

spendera tid i mjukvara vi redan utforskat i stor utsträckning valde vi att lägga fokus på enklare 

skulptering i Zbrush, att utveckla våra textureringstekniker och att eventuellt fortsätta på tidigare 

modeller och scen.  

Då vi kommer att lära oss nya verktyg och program parallellt med undersökningen behöver vi ny-

börjarhjälp i form av videohandledning på internet, eller ‘tutorial’ som det numer kallas i folkmun. 

Därefter ges det mer spelrum till att använda den nyfunna kunskapen i praktiken och vi vill också 

testa på en slags experimentell metod, vilket vi menar står för att prova sig fram med programmens 

olika verktyg utan att på förhand veta exakt vilket den resulterade effekten blir. Vi stod i valet och 

kvalet mellan vilket textureringsprogram i kategorin branschstandard vi önskade att lära oss, men 

det slutade i varsin licens av Quixel. Quixel fungerar som en plug-in till bildbehandlings-

programmet Photoshop och tillåter att texturer målas på modellen i realtid, vilket förenklar textur-

erandet avsevärt samt effektiviserar produktionstiden jämfört med en mer manuell/traditionell 

texturering på ett blankt dokument. 

Det är en ständig strävan att våga röra sig utanför sin “komfortzon” och vi får se upp med att 

förkasta förändringar så fort det syns en markant skillnad i iterationsprocessen av varelserna. 

Undersökningens syfte består trots allt av att våra gestaltningar ska frambringa nyanserade antropo-

morfiska tolkningar, vilket kan bli svårt att uppnå om vi begränsar oss till knappt märkbara 



förändringar på grund av tvivel inför det som känns annorlunda. Gestaltningarna kommer genomgå 

flera versioner där vi aktivt måste förhålla oss till hur vi uppfattar varelsen, och varför vi tolkar den 

som vi gör, eftersom vi betraktar världen med den mänskliga linsen som norm. Att skapa med en 

medvetenhet om antropomorfismens begränsande natur kan komma att bli en ansenlig utmaning.  

Som Ambjörnsson kommit underfund med i sin undersökning har färgkodning haft en stor 

betydelse genom tiderna för vårt mänskliga tolkande av varandra men också för tolkning av icke-

mänskliga varelser och materiella ting. Färg, tillsammans med form och textur, har en plats inom 

den semiotiska analysen och är en metod som Therese vill utgå från under gestaltandet. Eftersom 

andra praktiska verk kopplade till fornslavisk tid har visat sig vara svåra att tillgå kommer det vara 

ett större fokus på symboler, folktraditioner och andra hantverk. Vilken omvärld och sinnes-

stämning Leshonki kommer anknytas med påverkas bland annat av de plastiska och ikoniska 

skikten, vilka i sällskap med symbolism kommer vara av stor betydelse under skapandet.  

Martina förhåller sig till färgkodning för att undvika skräckfilmsnormen, där jordnära toner skapar 

djupa, mystiska skuggor i en nattmiljö. I stället innehåller gestaltningen här ljust, vitt, rosa: ett 

spektrum mellan albino och vinterpäls i ett led och mellan naturligt nedtonat och onaturligt 

färgglatt i ett annat. Just rosa som det femininas signum, i kontrast till allvarligt, maskulint svart, 

brunt, mörkblått. Dock finns det en risk för att följa en annan norm, att spinna vidare på det 

oskyldigt ljusa, rosa, snälla och sprida den sexism och rasism det för med sig. Var går gränserna 

och hur ska gestaltningen förhållas till normerna så den lyckas förmedla det önskvärda och inte det 

vi vill frångå? 

I och med att symboler ger möjlighet till att tydas av en stor mängd människor kan de vara ett eff-

ektivt medel för att visa på diverse innehåll, och symbolik är något som Therese vill experimentera 

med i sin gestaltning för att lyfta fram en viss känsla eller budskap (önskad känsla arbetas fram 

successivt i samspel med undersökningens fortskridande, läs Avsnitt 2.3.2.1), med förutsättningen 

att publiken förstår vald symbols innebörd. I annat fall kan det leda till en intressant diskussion 

kring valet av symbol och tolkningen av dess betydelse. Samtidigt är det klokt att reflektera över de 

skilda tolkningar som finns för en och samma symbol, beronde på domän, eller om den tidigare 

manipulerats för ett negativt syfte – likt vi har starka bevis på i fallet med Svastikan.  



Vid detaljskulptering av modellen måste Martina överväga vad resultatet ska förmedla. De delar av 

varelsens huvud som inte är befjädrade ska kännas som något tillhörande ett levande djur, på de 

olika sätt levande innebär: organisk variation i huden, miljöpåverkan, t.ex. i form av ärr åsamkade 

av andra varelser, parasitangrepp, rynkor och veck. Befjädringen måste också bearbetas, för den 

kan i hög grad påverka huruvida publiken godtar gestaltningen som trovärdig eller ej. Här finns 

dessutom plats för diskussion om de normer som existerar i 3D-branschen gällande vad som 

accepteras som “realistisk” päls, och dessutom på vilket sätt den realismen bidrar till den dolda 

mänskliga linsen.  

Tidigt i kandidatarbetet formulerade vi uttrycket “neutralt-feminint”, som stod för en neutralitet 

utan maskulinitet. Enligt Lambdin et al. (2003) skulle en betraktare oftast se ett neutralt djur som 

maskulint, vilket krävde märkbara feminina drag för en icke-maskulin presentation. Tanken var då 

att en “sann” neutral gestaltning behöver innehålla drag av normativ femininitet. Eftersom våra 

gestaltningar avsågs fokusera på en neutralitet utan mänskliga könsnormer var det neutralt-feminint 

som blev ledordet.  

Jag ville byta den känsla som tidigare skapats och ge min varelse ett nytt sätt att förhålla sig till sin 

miljö, så jag fokuserade på att ge min varelse ett mindre sentimentalt sammanhang. Dessutom vill 

jag ägna mer tid åt varelsens fjäderdräkt, så jag kommer arbeta mer med partikelsystem i Blender, 

att skapa en känsla av en sammanhängande tillvaro i scenen och att resonera kring annorlunda-

världar-i-vardande. Mitt resonemang kring den forskning av Lambdin et al. (2003) som säger att 

neutralt ses som maskulint är att att i dinosauriers fall är det hypermaskuliniserade normaliserat, det 

har blivit en sorts neutralt begynnelsestadium. Jag ville kontrastera normen av karnivora dino-

saurier med en gestaltning utan de hypermaskulina skräckfilmsdragen, där resultatet skulle komma 

att betraktas som feminint just för att kontrasten skulle vara så märkbar.  



Då det i starten av arbetet mest fokuserades på könande av djur ville jag hellre gestalta en slags 

hybrid av Leshy, eftersom Leshy var så tydligt maskulin och hans fru ‘Lesovikha’ feminin 

(Ivanits, 2015). Dessa två fanns det en del beskrivningar om men deras barn Leshonki var väldigt 

anonyma och benämndes inte på annat sätt än som “de” eller “barnen”.  

Till en början var min plan att “korsa” den manliga varelsen med den kvinnliga, men då uppstod 

det en tveksamhet om hur jag skulle förhålla mig till könsneutralitet. Utifrån studien av 

Lambdin et al. (2003) vet vi att det maskulina mestadels ses som något neutralt, då djurs kön tolkas 

feminint först när normativa kvinnliga drag gestaltas i överdrift. Istället för en avbildning av dessa 

mytologiska väsen i en tydlig könsindelning likt folksagorna berättar ville jag bygga upp en egen 

bild av Leshonki från ett “blankt blad”. Denna modell som från början planerades att vara köns-

neutral – en hen – skulle fortfarande ha silhuetten av en fysisk antropomorf dvs. med två armar, två 

ben och huvud med hals likt en människa, men inte mycket mer än så.  

Diskussioner vid handledningstillfällen förde vårt fokus alltmer bort från mänskliga könsnormer 

som läggs på djur, till en bredare definition av “mänskliga normer och förväntningar överförda på 

icke-mänskliga varelser” – ergo beskrivningen av antropomorfism.  

Efter återkoppling till frågeställningen, angående vårt gestaltande i relation till antropomorfism, 

kände jag att formgivningen hade präglats lite väl mycket av folksagor från slavisk hedendom. 

Leshonki har skapats genom mänsklig vidskeplighet vilket är svårt att ta avstånd från när det är den 

enda informationskällan, men de djur hen omger sig med enligt myten existerar i verkligheten. 

Istället för att bygga upp detta väsen med merparten naturmaterial, likt min avbildning av Leshy, 

ville jag att Leshonki skulle ha en tydligare förankring med det djurliv som hen är beskyddare av. 

Folksagorna talar om att det finns en närstående relation till vargar och björnar, och som 

Ivanits (2015) nämner är vargen Leshys favorit, vilket känns mer passande då vargar ofta rör sig i 

flock medan björnar ofta ses leva ett solitärt liv. Med implementering av dessa djur närvarande i 

gestaltningen finns det potential för att rikta linsen mer åt den “samtillblivelse” Haraway talar om 

(Hultman & Åsberg, 2012), där vargen i min gestaltning har påverkat Leshonki och vice versa, 

samt att ett nytt material behöver arbetas fram likt det Martina tillämpat på sin modell: päls. 



Enligt Zyryanova, Terazawa, Koike och Zyryanov (2010) har det vita björkträdet stått som en 

viktig symbol i bl.a. Ryssland och brukats inom flertalet områden såsom folkmedicin, skotill-

verkning och andra människotillverkade varor då dess trä är lätt att arbeta med. Inom hedendomen 

trodde människorna att björken var en gåva från Gud med en beskyddande kraft, och eftersom 

Leshonki är naturens beskyddare tilltog en idé att min 3D-scen skulle baseras i en björkskog/dunge 

som Leshonki kunde använda som ett slags kamouflage (se bild 1 för iterationsexempel och 

idéskiss). Än idag är litervis tappande av björksav populärt, mestadels för användning som en 

hälsosam dryck men saven kan även användas för läkning av olika skador hos både människor och 

djur (Zyryanova et al., 2010). Första designutkastet slog rot och de budskap som skulle speglas i 

bilden var: värdet av björkskog, dess sav och solen samt en symbolik till helande och 

ungdomlighet. Inför slutställning av 3D-scenen kommer jag i första hand inrikta mig på att 

kombinera samexistensen mellan verkliga djur och andeväsen, symboliken kring solsymbolen 

‘Svastika’ (se bild 2), färg-, form- och ljussättningsval.  

Bild 1. Leshonki idéskiss (egen bild, 2016) Bild 2. Яровик (Radogost, 2013)

En bepälsad modell med sparsmakad scen skapad i Blender existerade sedan tidigare, så min 

process bestod av att utveckla. Varelsen började i en mörk, dimhöljd domedagsscen sedd ur 

fågelperspektiv. Den befann sig under ett fallet träd och min avsikt var att den skulle föreställa 

ömklig och rädd. För att bidra till känslan av utsatthet hade varelsen fått ett ljust färgschema, där en 

betraktare förhoppningsvis kunde associera till hur nutida djur påverkas av albinism: ögonproblem, 

sociala svårigheter, försämrat kamouflage. Detta skulle presentera varelsen som ömtåligare än 

rådande norm påvisar. 



Senare, när vi justerade vår frågeställning till att handla om antropomorfism i stället för kön, 

började jag ifrågasätta min angreppsmetod. Modellen fick ett miljö- och stämningsbyte: 

perspektivet flyttades från en uppsatt betraktare till den nivå varelsens blick befann sig och 

omgivningen gick från utsatthet och dimma till ett hoppfullt, snötäckt landskap (se bild 3). Det 

innebar att varelsens färgschema inte längre förde med sig svaga konnotationer, utan gav ett intryck 

av funktionell vinterpäls. För att stadga varelsen i sin omgivning arbetade jag på miljön: fotspår 

placerades ut och det fallna trädet gjordes om för att nå liknande detaljnivå som resten av scenen. 

Jag testade olika ljussättningar där mitt enda mål var att det skulle bli attraktivt och "passande". 

Modellen fördes in i Zbrush för att detaljskulptera huden vid de platser där pälsen inte täcker: nos, 

fingrar och fötter. 

Bild 3. Före och efter stämningsbyte (egen bild, 2016).

Nästa steg var att arbeta mer med pälsen då jag tyckte den såg grov ut och gav ett strukturlöst 

intryck. Instruktioner för pälsinställningar helt frånkopplade något djur fanns att tillgå på internet, 

och i och med att jag följde instruktionerna till punkt och pricka så gick min varelse in i sin blå/rosa 

fas. Eftersom dessa instruktioner inte hade min gestaltning i åtanke kunde jag helt släppa taget om 

mina föreställningar om vad varelsen kunde vara och se den med nya ögon, vilket ledde till lekfulla 

experiment med pälstextur och färgvariation. 

Bild 4. Blått & rosa i olika skeden (egen bild, 2016)



Resonemang gällande förekomsten av antropomorfism i våra sista iterationer kommer konkret-

iseras med de nya insikter vi fått under arbetets gång, inkluderat den tidigare forskning vi hade att 

utgå ifrån. Vi diskuterar också hypoteser om vilka budskap bilderna kommer sända när de visas upp 

för en stor publik längre fram i tiden.  

Att ta steget från könsnormer till det bredare begreppet antropomorfism innebar ett rikare utforsk-

ningsområde i anknytning till vårt syfte, då det gav oss möjligheten till att genomföra en djupare 

analys av människors relation till djur. Inom posthumanism förs diskursen om en delad existens 

mellan varelser och människor. Denna debatt, i kombination med människans rika symbolspråk i 

både färg och form, ger utrymme för en mängd olika tolkningar hos betraktare. Det mänskliga 

utifrånperspektivet medvetandegörs och bearbetas för att inte riskera en mörkläggning av antropo-

morfismens närvaro: något som kan resultera i ett åskådliggörande av kontrasten mellan männis-

kors och gestaltade varelsers perspektiv. 

I det tidigare skedet av vår undersökning riktade vi in oss mest på könsneutralitet; vi ville inte att 

våra verk skulle tillskrivas speciella kön enligt människans normer och vi tog upp problem-

formuleringen om hur en varelse skulle kunna gestaltas könsneutralt. Detta ledde till ett stort fokus 

på sociala kön och hur vi människor också tillskrev dem på icke-mänskliga varelser. Vi stirrade oss 

blinda på detta ämne och förbisåg därför att det finns många fler aspekter som ligger till grund för 

hur varelser utformas och tolkas, beteenden som ligger djupt rotade i oss människor. När vi insåg 

detta och läste på om antropomorfismens tredje begrepp – föreställningen att djurs drivkraft står till 

grund för deras beteende på samma sätt som hos oss människor – fann vi äntligen klarhet och hopp 

i undersökningens fortskridande samt en term för att beskriva kandidatarbetet.  



Längre fram i undersökningens förlopp rekommenderades vi att bekanta oss med begreppet post-

humanism. Likt antropomorfism har detta begrepp en stor inverkan på mänskliggörandet av djur. 

Posthumanismen problematiserar antagandet om en väsentlig olikhet mellan objekt och subjekt, 

samt belyser icke-mänskligas subjektivitet. 

I takt med iterationsprocessen upptäckte jag övernaturliga föreställningar inom den hedniska tron 

som kunde kopplas ihop med min mytologiska varelse. Björkens beskydd, Leshonkis ungdom-

lighet, välbefinnande av sav, solsymboler och andra funna vokabler under informationsletande gav 

mig en vision av en ljus och hoppfull scen. Detta ville jag att min gestaltning skulle uppvisa till-

sammans med en känsla av vårtecken, pånyttfödelse, vegetation och lekfullhet. 

Eftersom Leshonki mestadels beskrivs antropomorfiskt med mänskliga personlighetsdrag (förutom 

vid formskiftning till djur eller växter) har jag med hjälp av Haraways teorier reflekterat över icke-

mänskliga varelsers formande av varandra, och hur jag kan applicera det i min gestaltning. Enligt 

ideologin om samtillblivelse borde min varelse ha påverkats av djur runtomkring, i alla fall av de 

som lever nära inpå, och djuren i sin tur av Leshonki. Det djur som fått lov att samexistera i min 

skildring är vargen, vars anletsdrag och karaktär satt sina avtryck på den fornslaviska varelsen.  

En av de känslor jag önskat signalera i min 3D-scen är ungdomlighet – så när på ett barnsligt 

beteende hos Leshonki. Denna varelse sägs vara en lekfull själ, men dess lekfulla drag som skratt, 

visslande och sång är märkbart antropomorfiska. Genom att återigen reflektera över samtillbliv-

elsen mellan varg och Leshonki bestämmer jag att dess rörelsemönster får påverkas av en sprallig 

vargs, och i utbyte kan vargens ylande vara en effekt av Leshonkins skrålande. Jag kommer att 

hämta inspiration från vargar i det vilda, vilket jag förmodar återges mer i enlighet med deras per-

sonlighet än de som befinner sig i fångenskap. Dessutom försöker jag visa på en förbindelse mellan 

Leshonki och vargen likt relationen en människa kan ha till sin hund. Vargen kan inte bara tolkas 

genom den mänskliga linsen som ett vilt oberäkneligt djur; som nämnt tidigare är sannolikheten 

större att vargen inte uppfattar sig själv som vild då den har en annan utgångspunkt än människan.  



Besvärligheten med att tolka djur beror inte endast på att vi människor kommer från skilda 

kulturella bakgrunder med olika uppväxt och förutsättningar, utan också på bristen av kunskap om 

hur djur tolkar sig själva och andra. Sax klargör att djur inte har samma utgångspunkt som 

människan i utläsandet av andra levande ting, likväl tolkar vi människor oss själva genom djur i 

referens till en viss egenskap. Annorlunda-världar-i-vardandet återspeglas i det töcken som exist-

erar mellan våra tolkningar av varelsen (i ett utifrånperspektiv), och dess uppfattning av oss samt 

gränsen för sin egna identitet. Valet av varelse har också varit en del av problematiken att ifråga-

sätta den mänskliga inblandningen då Leshy kom till ur fornslaviska berättelser gjorda av män-

niskan, men behöver det betyda att varelsen bara är ett påhitt? Enligt Sax har verkliga djur en plats i 

vår fantasi samtidigt som fantasivarelser finns i människans uppfattning av omvärlden. Med stöd av 

detta kan vi förklara det som att mytologiska varelser har en nära förbindelse med det mänskliga 

medvetandet, och således existerar bland oss.  

Det finns många stereotyper och normer som kan vara bidragande faktorer till förutfattade 

tolkningar. Några av dem har exemplifierats i diskussionen om den grälla kulören rosa, vilken 

rankas som “superfeminin” och degraderande av en majoritet, medan mörkare färger å andra sidan 

ses som tuffare och mer neutrala av sig. De olika stämningar färg och form frambringar kan 

förklara antagandet om att Svastikan oftare associeras med Nazityskland än dess ursprungliga 

budskap. Jag tror det är en vanlig interpretation av oss västerlänningar att se betydelsen av 

“hakkorset” snarare än den paleolitiska Svastikan. Hakkorset har hårda kanter och en svart färg, 

något som kan tolkas hotfullt och djärvt enligt semiotiken. Andra världskriget ligger också nära vår 

samtid och har fått stor plats i våra historieböcker, medan det finns religioner i östländerna som 

brukat Svastikan i helt andra sammanhang sen tusentals år tillbaka. Konnotationen hos tecknet 

föder missförstånd, ibland även osämja sinsemellan, för att den har många olika betydelser 

beroende på vem man frågar. Trots min kännedom om hur generellt förknippad Svastikan är med 

främlingsfientlighet här i Sverige, och att det antagligen kommer bidra till missförstånd bland 

publiken, har jag som avsikt att uppmärksamma den i sin “rätta” kontext (rådande i slavisk 

hedendom): med en symbolik till solen.  



Då det finns en teori om att djurs levnadsvillkor och förutsättningar inverkar på deras uppfattning, 

tror (och hoppas) jag att en spegling av detta i min gestaltning kan bidra till att dämpa det mänsk-

liga betraktelsesättet något. Jag är väl medveten om att intentionen inte kommer nå ut till alla som 

iakttar min gestaltning, eftersom jag nu inser hur annorlunda min tolkning av antropomorfiska verk 

blivit, jämfört med innan jag besatt den kunskap som förvärvades med hjälp av vår undersökning. 

Jag känner ett ansvar som medieproducent att producera gestaltningar av varelser som frångår de 

normer som byggts upp kring dem. Bilden av Tyrannosaurus som en destruktiv, primitiv kraft med 

ett evigt hungrande gap som vapen framstår inte bara som hypermaskulin, men är också färgad av 

antropomorfism. Likt det Sax beskriver så är ett djur som bara får existera som agensreducerad 

antagonist i människors sagovärld utan hänsyn till dess faktiska sammanhang och perspektiv 

knappt ett verkligt djur längre. 

Just perspektiv kändes intressant, att försöka förhålla mig till en icke-mänsklig blick. När Haraway 

pratar om annorlunda-världar-i-vardande och de otal världar som existerar samtidigt ger det tyngd 

till mitt beslut att se över min kalla domedagsscen: jag, med mitt mänskliga perspektiv, ser hur en 

mängd arter dog ut efter ett asteroidnedslag för 65 miljoner år sedan och kan betrakta det som slut-

giltigt och abrupt i geologisk tid – men en enskild dinosaurie skulle inte uppfatta det så. Flera gen-

erationer skulle leva och dö i ett, ur individens synvinkel, oändligt långsamt uttunnande av arten. 

Det kan säkert vara så att det inte uppfattades som domedagen av någon som levde där och då, 

utom möjligtvis de individer som befann sig på asteroidens landningsplats. Sannolikt kände 

varelserna samma lugn eller oro som andra dagar, och antagligen förekom fortfarande nyfikenhet, 

lek, bråk och familjebildning. 

Vinterpäls kändes definitivt rätt med ett icke-domedagsscenario i åtanke: en nedkylning av planeten 

ger plats för pälsklädda djur att frodas. I de instruktioner för päls via partikeleffekter jag följde 

frågade jag mig varför jag godtar resultatet som päls. Är det så pass realistiskt eller accepterar jag 

det för att det är vad instruktionerna utger sig för att skapa? Gränserna för realism flyttas allt 

eftersom tekniken utvecklas, det som ansågs vara realistiskt förr duger inte idag – sannolikt 

kommer det gälla för framtiden också. Jag omges av nutida tekniska förutsättningar och de gestalt-

ningar som föds därur, sen skapar jag egna bilder som föreställer det jag internaliserat är korrekt. 

Bilder skapar bilder med olika människor som mellanhänder och samlas i en ekokammare som 



långsamt rör sig mellan olika tekniska milstolpar. Visuell "realism" bidrar till den mänskliga linsen, 

det föder och formar antropomorfism. Viktigt här är att betona det visuella, ytliga fokuset eftersom 

sann realism per definition är frånkopplat antropomorfism. 

Jag tänker på Parker-Starbucks text där synliggörandet av människan reducerar den dolda män-

skliga linsen när jag säger att min onaturligt blå/rosa varelse antagligen är den version av min 

gestaltning där den mänskliga handen syns tydligast. Finns det en relation mellan min reducerade 

agens vid följandet av pälsinstruktionerna och hur den mänskliga linsen synliggjordes? Mitt sista 

beslut gjordes när jag valde vilka instruktioner jag skulle följa och sen följde instruktionerna utan 

att avvika för att anpassa resultatet till just min varelse, sen skapades gestaltningen under en tid i en 

sorts "beslutslös" process. 

Angående varför var det viktigt för mig att göra den här gestaltningen och texter som satte ord på 

mina förnimmelser: Forskningen om könsnormer där barn associerar handlingar med kön blir allt 

tydligare ju äldre de är och Parker-Starbucks term "slippage between bodies" är centrala, på det vis 

att det tidigare beskrivna "mänskliga djuret som beskriver människan" tilldelas ett kön efter 

mänskliga normer för att sedan kopplas samman med en viss grupp människor. Exempelvis 

betraktades katten som mycket feminin i texten av Lambdin et al. – en icke-mänsklig varelse 

tilldelas mänskliga könsnormer. När katten sen får beskriva kvinnors egenskaper (och på engelska 

även kvinnors kön), vilket jag hävdar sker, så har konceptet "det mänskliga djuret som beskriver 

människan” fullbordats. Jag anser att med normer kommer förbud, och spekulerar att en pojke 

intresserad av fjärilar (ytterligare ett mycket feminint djur enligt Lambdin et al.) snart kommer lära 

sig att andra barn kan komma att reagera negativt på ett upplevt normbrytande, medan en flicka 

intresserad av "maskulina" djur som dinosaurier kan komma att betraktas som en i ”grabbgänget”. 

Skillnaden i omgivningens respons – huruvida den är positiv eller negativ – kan påverkas av hur 

barnet rör sig kring "neutralt" kön: pojken, det neutrala könet, går mot det avvikande medan 

flickan, det avvikande könet, går mot det neutrala. Vidare diskussion om mänskliga könsnormer går 

bortom vår undersöknings område, men de diffusa känslor och upplevelser jag växt upp med bidrog 

till varför jag ville utforska normer i min gestaltning. 



Varelsens nuvarande form är alltså blå och rosa. Hur kommer de färgerna påverka en mänsklig, 

västerländsk publiks uppfattning av min gestaltning? Ambjörnssons exempel där rosa kodades som 

feminint och blått maskulint kanske innebär en neutralisering, men om vi dessutom ser rosa som en 

väldigt laddad färg så finns det en möjlighet att det prioriteras över det blå. Kanske sammanfattar 

betraktaren intrycken med att den mänskliga handen är märkbart närvarande i en “orealistiskt” 

färgglad Tyrannosaurus. 

Från att först vara inställda på sociala kön och överförandet av detta på djur, kan vi nu med all 

säkerhet säga att vi breddat vår syn beträffande antropomorfism tack vare litteraturstudierna. Vi har 

hämtat information från flera olika områden, varav några (t.ex. könsnormer i spel) har förkastas 

eller fått förminskat utrymme då ambitionen inte var att visa antropomorfism från bara ett 

perspektiv. Ju mer vi diskuterade könande av djur, desto längre in i genusdomänet kom vi, vilket 

inte var av intresse att basera denna undersökning på.  

Vår problemformulering bestod i att ta reda på hur vi skulle förhålla oss till antropomorfism och 

posthumanism under grafisk produktion av icke-mänskliga varelser. Av den forskningsteori vi tog 

till oss har vi fått nya insikter och förståelse som applicerats i våra varelsegestaltningar, medan 

metodteorin har tillgodosett vårt gemensamma bildintresse och fungerat som ett ytterligare 

reflektionsmoment under den estetiska formgivingen. En del av den nya kunskap litteraturstudierna 

gett oss är: att namngivande av djur samt människors personligheter tolkande genom djurs 

kvaliteter gör dem mer förståeliga, att icke-mänskliga varelsers fysiska förutsättningar kan vara en 

stor del av deras perspektiv och att varelser som existerar tillsammans skapar varandra. Detta är 

bara en liten del av ett stort urval, men det har gett oss intressanta insikter som vi inte hade innan 

och därmed har vi kunnat besvara vår frågeställning.  

Konsten att förhålla sig till antropomorfism och posthumanism har krävt att många gånger stanna 

upp i arbetet och ifrågasätta de val som görs. Hur mycket påverkar våra uppfattningar vårt gestalt-

ande? Nu i efterhand ser vi hur våra skildringar gagnades av att bearbeta varelsernas design genom 

flera iterationer – att våga ändra tankesätt under gestaltandet och låta det styras i oanade riktningar. 

Experimenterande, eller interaktion mellan olika verktyg och idéer som man vanligtvis inte blandar, 

har enligt tidigare erfarenheter visat sig ge mest intressanta resultat. Självfallet behöver man viss 



grundkunskap för att realisera detta, men genom att använda hjälpmedel på ett annat sätt än det 

mest logiska – det sätt de i första hand var utvecklade för – kan man få resultat som är unika från 

gång till gång. Att fortskrida likadant varje gång likt att följa en bruksanvisning ger oftast ett 

förväntat och redan visualiserat resultat, medan tankfullt experimenterande kan locka fram oanade 

effekter och ifrågasättande av sina egna motiv. Nyttjandet av dessa metoder medförde att vi kunde 

leka med olika teorier och fördomar innan det var dags för att sätta upp en komplett 3D-scen. 

Insamlande av kunskap sker i princip hela tiden, och genom att visa upp antropomorfiska 

skildringar ur olika perspektiv hoppas vi att avsikten med nyanserade tolkningar av detta begrepp 

nått fram, utan att vi på något sätt förstärkt synen över att människor är överordnade icke-

mänskliga varelser. Dessutom fick det oss att börja reflektera över normer som finns inom 3D-

branschen, speciellt inom det grafiska och de hjälpmedel vi använder oss utav. Vad accepteras som 

realistisk päls? 

Semiotik innehåller fler begrepp än de som tagits upp här men vi valde att begränsa oss till 

mestadels bildliga teorier, och en introduktion av teckentolkning, för att samtidigt kunna fokusera 

på förmänskligandet av djur. Att inkludera analys av bl.a. språk och metaforer tror vi kan bidra till 

en djupare förståelse av antropomorfisering, samt att fler komponenter kan antingen förenkla 

avläsandet av ett verk, eller försvåra.   

Vårt syfte var att problematisera antropomorfiska stilgrepp och bredda utbudet av normmedvetna 

gestaltningar. Vi har arbetat med att aktivt förhålla oss till vår mänskliga lins där vi både backat när 

vi bidragit med ogrundad antropomorfism, och avsiktligt låtit den mänskliga handen synas för att 

erkänna vår närvaro. Våra varelser har blivit betraktade och frambringat reaktioner, hos oss själva 

samt kurskamrater, som bidragit till nyfikna dialoger. Nästa steg är att dela gestaltningarna med de 

ändringar som gjorts digitalt och låta dem möta en bredare publik, vilket sannolikt kommer leda till 

en större bredd på reaktioner och samtal. Givetvis kommer varje individ tolka varelserna på olika 

sätt: personer insatta i paleontologi kommer förmodligen uppfatta Tyrannosaurusen annorlunda från 

de som bara sett populärkulturella gestaltningar av densamma, och de som genomlevt många kalla 

vintrar kanske känner med den på ett sätt som är mer abstrakt för människor som lever i tropiska 

klimat. De som växt upp med slavisk mytologi kommer tolka Leshyn genom sin tidigare 

kännedom, och de som levt nära skog och vilda djur kommer bidra med associationer som är 

främmande för många. 



Som Sax beskriver har varje verkligt djur en plats i mänsklig fantasi och varje fantasivarelse en 

plats i människans uppfattning om verkligheten. Detta kombinerat med hur samtillblivelse beskrivs 

mellan sällskapsarter innebär att båda våra gestaltade varelser som existerar tätt inpå olika 

individers medvetande “samtillbliver” med människor i gränslandet mellan verklighet och fantasi. 

Den ena varelsen må vara utdöd sedan länge och den andra född ur sagor och myter, ändå lever de 

bland oss och formar en del av vår verklighet.  

Gränslandet vi människor tar för givet som en del av vardagen måste ställas mot icke-mänskliga 

varelsers verklighet. Människan må i vissa avseenden vara en sällskapsart till alla andra levande 

varelser på vår planet – i och med vår intensiva påverkan på naturens utseende och den biologiska 

mångfalden – men olika djurs uppfattning om den värld de agerar i behöver knappast ta hänsyn till 

mänskliga perspektiv och normer för att arter ska samtillbliva. Detta stödjer det argument vi haft 

från start: att djur inte ska behöva mänskliggöras då de inte skapats för vår skull, utan de är egna 

individer med helt andra förutsättningar än människan. 

För ett fortsatt arbete behövs det underlag från fler studier med olika betraktelsesätt till 

antropomorfism, vilket säkerligen finns tillgängligt bara tiden tas till att göra efterforskningar. 

Etologi skulle kunna vara en av kunskapskällorna, för att undersöka olika djurs beteenden i deras 

egna domän och vad mer som driver dem. En annan intressant tanke kan vara att ställa etologers 

ideologi mot så kallade djurviskare – människor som påstår sig ha förmågan att tala med och förstå 

icke-mänskliga djur. Kanske finns det även här ett gränsland att utforska, där etologers och 

djurviskares läror strålar samman för att hitta ett sant icke-mänskligt perspektiv. Avslutningsvis kan 

gestaltningarna arbetas vidare på med rikare världsformulerande och djupare sammanhang. 



Antropomorfism: Föreställningen att någon 

icke-mänsklig har en människoliknande ges-

talt eller ett människoliknande själsliv. Står 

också för att människan antar att djurs motiv 

styrs likt våra.  

CGI: “Computer-generated imagery”. Dator-

genererade bilder som kan vara tvådimen-

sionella eller tredimensionella samt animerade 

eller statiska.  

Denotation: En direkt betydelse. Förhållandet 

mellan tecknets uttryck och dess innehåll.  

Hen: Ett relativt nytt svenskt könsneutralt pro- 

nomen. Ersätter han och hon. 

Empiri: Erfarenhetsgrundad kunskap. 

Etologi: Läran om djurs beteende. 

Index: Ett utpekande tecken inom semiologi. 

Karnivor: Djur vars matspjälkningssystem 

främst kräver kött för att fungera. 

Konnotation: En indirekt betydelse. När teck-

nets uttryck innehar både innehåll och uttryck.  

Könsneutral: När något inte förutsätts gälla 

ett särskilt kön.

Paleolitisk: När något kommer från tidig 

stenålder.  

Paleontografi: Gestaltningar av paleonto-

logisk art, såsom bilder av dinosaurier och 

annan utdöd fauna och flora. Uttrycket popu-

lariserades av konstnären John Conway och 

används i stället för det engelska begreppet 

“paleoart” för att undvika förvirring med forn-

tidsmänniskors skapelser, t.ex grottmålningar. 

Perception: Iakttagelseförmåga. 

Posthumanism: Kritiserar antaganden om 

människans natur och vad det innebär att vara 

människa, samt tar in icke-mänskliga varelsers 

subjektivitet. 

Rendera: En dators beräkning för fram-

ställning av bild/animering. Mer allmänt: “ge 

något i utbyte”. 

Semiologi/semiotik: Läran om tecken.  

Stereotyp: Förenklad och allmänt omfattad 

föreställning med mycket anspelning på för-

domar om grupper. 
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