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Abstrakt 

Det här kandidatarbetet syftar till att synliggöra länken mellan kroppen och narrativet, och i 

utförandet belysa och problematisera befintliga maktstrukturer som reproduceras i 

medietekniska gestaltningar. Genom begreppen situerad kunskap och embodiment reflekterar 

jag över ifall berättelser, likt kunskap, kan berikas genom akten av begränsning och vad som 

sker när berättelser färdas från sin originella kontext till en annan. Jag undersöker stereotyp 

representation av minoriteter så som funktionsförändrade i film, och reflekterar därefter kring 

mina egna försök att gestalta narrativ utanför min egen situerade kontext. Jag vill uppnå en 

position i mitt eget gestaltande där jag kan tala om de konstruerade verkligheter jag 

producerar, acceptera mitt hantverk som en makt-teknologi, och ta steg till att skapa 

normkritiska gestaltningar med hjälp av metoderna designfiktion och diffraktion. Genom att 

använda webbteknologier för att förflytta fiktiva narrativ mellan de kroppar jag har gestaltat, 

hoppas jag kunna reflektera över vad som gör ett narrativ universellt och när de bör ses som 

situerade.  

Nyckelord: Narrativ äganderätt, appropriering, situerad kunskap, stereotyper, embodiment. 

 

Abstract 
This Bachelor's thesis aims to shed light on the connection between the body and the 

narrative, and in the execution illuminate and problematize existing power structures that are 

being replicated in media technical designs. Together with the terms situated knowledges and 

embodiment I reflect upon if stories, like knowledge, can be enriched through the act of 

limitation and what happens as stories are transported from their original context to another. I 

examine stereotypical representation of minorities in film, such as the differently abled, and 

thereafter reflect upon my own attempts to illustrate narratives beyond my own situated 

context. I aim to reach a position within my own designing where I can talk about the 

constructed realities that I replicate, accept my craft as a technology of power, and take steps 

towards creating designs that are critical of the norm, using the methods design fiction and 

diffraction as tools. By using web technologies to transport my fictional narratives between 

bodies, I hope to reflect upon what makes a narrative universal and when they are to be 

considered situated. 

Keywords: Narrative ownership, appropriation, situated knowledges, stereotypes, 

embodiment. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
“The people around you are mirrors, I think.  

You see yourself reflected in their eyes. If the mirror is true, and smooth, you see your true 

self. That’s how you learn who you are.” 

― Caitlin Moran, How to Be a Woman 

Författaren Caitlin Moran reflekterar över sin relation med sin syster Caz i ovanstående citat, 

efter att nyligen ha avslutat en destruktiv romans med sin pojkvän, Courtney. Morans 

fundering över att människor upplever sig själva genom andras ögon ringer välbekant – men 

lyfter samtidigt frågor. Vad definierar om en spegel är sann eller inte? 

Under åren 1995-1999 hostade och fräste min VHS-spelare i helveteskval efter att ha 

oavbrutet spelat upp Snövit för mitt sex-åriga jag i dygn efter dygn. Mitt identitetscentrum 

sjöng och sög ivrigt åt sig allt jag såg, och varje bild och ord från TVn slingrade sig in i mina 

hungriga synapser via mina utsträckta händer. Ordet flicka blinkade i neonrosa under Snövits 

ansikte och mitt hjärta darrade i gensvar – jag var en flicka! – och min VHS-spelare hade 

precis berättat för mig vad det innebar.  

Med åren manifesterade sig fler identitetsetiketter; min videospelare gav upp och ersattes av 

en DVD-spelare, som troget tog över uppgiften att hjälpa mig tolka dessa etiketter och leva 

efter de regler som präntats in i finstil. Ibland misslyckades jag fatalt, ibland gick jag vilse i 

identitetsträsket och ibland gav jag upp och försökte skrubba av etiketterna. Min gulbruna hud 

förblev dock gulbrun och jag kastade mig på min säng i vånda. Jag hade svikit Snövit. 

Snövit var en av de tidigaste speglarna för min identitet, men inte den sista. I samma takt som 

jag upptäckte dessa etiketter på min hud så växte dessa speglar upp som svampar ur marken, 

och känslan av att vilja skrapa av dem bestod. Under 2000-talet upptäckte jag rollspel och 

blev en fullfjädrad identitetskameleont – hundratals karaktärer skapades, tusentals timmar 

lades på att detaljrikt beskriva formen på näsor, ifall ögonen var havsblå, skogsgröna eller 

stålgrå, om munnen var fyllig och avslappnad eller bekymrat spänd. Inte en enda karaktär jag 

skapade och rollspelade med var en kvinna, och inte en enda av dem var gulbrun som jag. 
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Morans reflektion över sin yngre systers ansikte som en spegel – en rörlig, självständig yta 

som reflekterar självbilden, är en tanke jag har burit med mig in i världen av medieteknik. 

Moran utvecklar sin metafor med att en sann och slät spegel tillåter en att se sitt sanna jag, 

och att en sprucken och ojämn spegel perverterar självbilden. 

Som medietekniker producerar jag dessa metaforiska speglar konstant. Varje skärm, 

illustration eller textsnutt som innehåller någon form av mänsklig representation är en 

oundviklig reflektion mellan mig och en annan människa. Precis som jag och Snövit, kommer 

de se sig själva genom mina ögon, och Morans metafor ligger och pockar mot pannbenet – 

vilka sprickor existerar i mina egna representationer? 

Mitt kandidatarbete är ett försök att, med hjälp av tidigare forskning, först få en djupare 

inblick i hur stereotyper och homogen representation påverkar de minoriteter som den 

skildrar. I den gestaltande delen har jag sedan med hjälp av mina metodval försökt finna en 

position i mitt eget skapande där jag kan reflektera över de strukturer jag själv reproducerar, 

utmanar och belyser.  

Titeln på mitt arbete är Embodied Voices – förkroppsligade röster, därför att jag vill 

undersöka länken mellan kropp och narrativ. Jag vill erbjuda två tolkningar av titeln. Jag såg 

mig själv representerad i Snövit – min kropp i hennes narrativ. Jag såg Snövits berättelse som 

en tolkning av min egen kropp – men samtidigt existerade det en slitning då narrativet inte 

stämde ihop med mitt eget. Det leder till den andra nyansen i begreppet embodied voices – 

hör en berättelse ihop med kroppen den är sprungen ur? Vad sker när narrativ flyttas mellan 

kroppar – när en individ i en maktposition definierar narrativet hos kroppen av en 

marginaliserad minoritet? 
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1.2. Frågeställning 
Hur kan maktstrukturer synliggöras och förändras normkritiskt i mediegestaltningar? 
 
 

1.3. Syfte 
Mitt syfte är att utifrån existerande forskning syna reproducerade värderingar genom makt-

teknologier och vilken verklighet som produceras längs med dessa. Jag har valt att fokusera 

mitt arbete på hur minoriteter representeras och definieras i populärkultur, och därefter syna 

de val jag gör när jag själv skapar dessa gestaltningar genom mina egna makt-teknologier – 

berättande, illustration och programmering.  

Om individer skapas, formas, och döms av samhället utifrån sina kroppar, så fortsätter 

ekorrhjulet att snurra när vi sedan överför dessa konstruerade värderingar på gestaltningar och 

på så vis reproducerar dem. Att acceptera gestaltning som en makt-teknologi innebär att jag 

som producent äger den makten, och att mina avbildade reflektioner av omvärlden kommer 

att påverka den lika mycket som de kommer att influeras av den. 

Med hjälp av begreppen embodiment och situated knowledges ämnar jag att reflektera över 

hur kropp och narrativ hör ihop – om ett narrativ kan plockas från sin bakgrund och ändå 

bevara sin genuinitet. Genom att använda mig av mina egna makt-teknologier – illustrationer, 

berättande och webbprogrammering, vill jag utforska länken mellan kroppen och narrativet på 

en interaktiv plattform och undersöka vad som sker när den bryts. Uppstår en dissonans, och i 

såfall varför – eller kan en lek med teknologierna bidra till att normkritiska perspektiv lyfts 

fram? Genom att själv illustrera marginaliserade röster och kroppar i min gestaltning hoppas 

jag kunna nå kunskap om vilka normer jag reproducerar, hur jag undviker dem och rentav 

motverkar dem. 
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2. Aktuell och tidigare forskning 
Den forskning jag presenterar i följande avsnitt är ett urval av essäer och avhandlingar som 

behandlar teman kring kroppar, röster och representation. De ämnen jag har undersökt i det 

här avsnittet är märkta kroppar, stereotyp representation av marginaliserade röster, och 

gestaltning genom makt-teknologier.  
2.1. Kroppens betydelse i narrativ 

För att undersöka termen märkta kroppar inom narrativ, behöver jag först undersöka den i sin 

originella kontext. Genom att först få en förståelse för begreppen embodiment och situated 

knowledges, kan jag sedan applicera samma förståelse på kroppar inom narrativ. Genom att 

reflektera över kroppen och narrativet som en sammanhängande helhet snarare än två separata 

delar, har jag som mål att uppnå en förståelse för hur epitetet embodied kan appliceras på 

narrativ så väl som på kunskap. 

2.1.1. Haraways märkta kroppar 

Donna Haraway är professor emeritus vid University of California. Hennes primära 

ämnesområden inkluderar zoologi, primatologi, epistemologi, kulturella studier och medie- 

och kommunikationsvetenskap. I sin essä Situated knowledges: The science question in 

feminism and the privilege of partial perspective (1988) börjar hon med att problematisera 

definieringen av "objektivitet" som en oförkroppsligad, extern synvinkel. 

Enligt Haraway (1998) är objektivitet ett privilegium enkom givet till vad hon kallar 'omärkta 

kroppar' – kroppar som tillhör majoriteten av ett givet samhälle. Avsaknaden av avvikelser 

tillåter dessa kroppar att smyga obemärkt genom massan i skydd av sin neutralitet. På andra 

sidan spektrumet återfinns de märkta kropparna, kroppar som tillhör etniska, religiösa, sociala 

eller intellektuella minoriteter, m.m. 

Den rådande definitionen av objektivitet, den oförkroppsligade synvinkeln, innebär att endast 

omärkta kroppar kan göra anspråk på den externa synen och därmed kan endast de omärkta 

kropparna – vita, manliga och rika – göra anspråk på fullständig objektivitet. Eftersom 

omärkta kroppar tillhör normen, innehar de också privilegiet att inte behöva reflektera över 

sina kroppar utan kan istället upphöja sin oförkroppsligade, externa synvinkel till en 

transcendent nivå; något Haraway (1998) refererar till som Gudtricket. 
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De märkta kropparna förblir i kontrast statiska, stämplade av sitt eget utanförskap och deras 

synvinkel orubbligt partisk eller bristfällig. När den objektiva villfarelsen har nått Gudsstatus 

– var finns då plats för märkta kroppar, röster och synvinklar? 

 

I would like to insist on the embodied nature of all vision and so reclaim the sensory 

system that has been used to signify a leap out of the marked body and into a 

conquering gaze from nowhere. This is the gaze that mythically inscribes all the marked 

bodies, that makes the unmarked category claim the power to see and not be seen, to 

represent while escaping representation. (Haraway, 1988, s.584) 

 

Som en lösning föreslår Haraway (1988) termen 'situerad kunskap'. Haraway definierar 

termen som kunskap situerad inom en kontext – socioekonomisk, antropologisk, intellektuell, 

historisk eller kulturell. Hon insisterar på en synvinkel från kroppen, snarare än det 

transcendenta, allseende ögat ovanifrån. Hon menar att genom att placera synvinkeln i en 

kontext, genom själva akten av begränsning, så blir den mer rik i innehåll. Genom att 

begränsa oss själva i vår unika kontext och kasta idén av den absoluta sanningen åt sidan, kan 

vi tillsammans bygga upp en kunskapsbas som är allsidig och omfattande. 

Kan samma resonemang appliceras på berättelser? Kan vi genom att kasta idén av den 

omnipotenta författaren åt sidan, bygga upp ett spektrum av narrativ som är allsidigt och 

omfattande? 

2.1.2. Författarens gudtrick 

För att kunna reflektera över min egen reproducering av strukturer måste jag först förlika mig 

med tanken på att berättelser, likt kunskap, är situerade i en kontext beroende på kroppen. 

Idén att narrativ är bundet till de kroppar och samhällen som de springer ur finner fotfäste i 

debatten om kulturell appropriering. Kulturell appropriering kan förklaras med att ta 

intellektuella egendomar, kulturella uttryck eller artefakter från en annan persons kultur utan 

tillåtelse (Scafidi, 2005).  

Rosemary J. Coombe, en kanadensisk CRC (Canada Research Chair) vid York University, 

väger in på debatten ifall författarens strövande fantasi ska få väga tyngre än länken mellan 
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kroppar och narrativ i sin artikel The Properties of Culture and the Politics of Possessing 

Identity: Native Claims in the Cultural Appropriation History (1993). 

Coombe (1993) skriver om debatten kring appropriering av röster i Kanada 1992. Debatten 

blåstes liv i av insändaren Whose Voice Is It Anyway? i den kanadensiska tidningen The Globe 

and The Mail. Insändaren ifrågasatte lämpligheten i att berättelser från marginaliserade 

kulturer användes av författare som befann sig i ett maktövertag. Coombe redogör därefter för 

flera emotionella svar från författare, som i sin tur menar att deras rätt att få skriva från vilka 

synvinklar de vill väger tyngre än eventuell appropriering. Som exempel visar hon ett utdrag 

ur den kanadensiske författaren Richard Outrams svar på insändaren; 

In common with every writer worthy of his or her vocation, I refuse absolutely to 

entertain any argument that I do so, or that I am to be in any way restricted in my 

choice of subject matter. I will not, in short, submit to such censhorship… 

(Outrams, 1992, citerad i Coombe, 1993, s. 251) 

 

Hon redogör sedan för dessa reaktioner som ett resultat av romantiken. Hon beskriver den 

romantiska författaren som en självstyrande individ som skapar berättelser utifrån en fantasi 

helt fri från restriktioner – och för en sådan författare måste allting i världen finnas tillgängligt 

som en idé, som sedan kan transformeras till hans verk. Genom sitt arbete gör han dessa idéer 

till sina egna verk, och hans äganderätt över narrativen definieras av det arbete han har lagt 

ner. Hon fortsätter sedan med att redogöra för vad hon kallar 'den andra sidan' av debatten, 

den koloniserade Andre, som i sin tur hävdar att när narrativ flyttas över maktgränser bör det 

betraktas som en form av stöld (Coombe, 1993). 

Coombes (1993) redogörelse för debatten visar just hur känslig idén att det kan existera en 

äganderätt på narrativ är. Det existerar en slitning mellan bilden av den romantiska författaren 

och den marginaliserade kroppen vars röst blir definierad utan tillstånd. Men den romantiska 

författarens fantasi – oskyldig som den må förefalla, har lika stor potential att göra anspråk på 

Gudtricket som den omärkta forskaren har på vetenskapen.  

Marlene NourbeSe Philip är en kanadensisk poet, romanförfattare, dramatiker, essäist och 

novellförfattare. Hennes verk utforskar teman som etnicitet, plats, kön och kolonialism med 

språk i centrum. Philips sätt att böja, tänja och leka med ord ger uttryck för den spänning hon 

upplever mellan sitt modersmål (den afro-amerikanska kvinnan) och det fadersmål hon 
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tilldelats (den anglosaxiska vita mannen). I sin essä The Disappearing Debate, or How the 

Discussion of Racism Has Been Taken Over by the Censorship Issue (1990) problematiserar 

Philip den romantiska författaren och den obundna, fritt strövande fantasin. 

Philip (1990) menar att fantasin är både bunden och obunden. Obunden på det sättet att den 

kan vandra varthelst den önskar – bunden på det sättet att den blir oundvikligt påverkad och 

formad efter samhällena vi lever i. Fantasin är inget oskyldigt, snövitt, stillsamt betande lamm 

som blåögt och fromt vandrar från plats till plats och genom det allseende Gudtricket insuper 

inspiration från en transcendent plats bland molnen. Den är konstruerad av vårt samhälle, av 

den kultur vi redan har konsumerat, och Philip menar att det har problematiska konsekvenser 

när representationer av identitet sker över maktobalanser. 

The danger with writers carrying their unfettered imaginations into another culture–

particularly one like the Native Canadian culture which theirs has oppressed and 

exploited–is that without careful thought, they are likely to perpetuate stereotypical and 

one-dimensional views of this culture. (Philip, 1990, s.103) 

När fantasin tillåts ströva fritt utan reflektion, existerar risken att den fortsätter att tjäna de 

normer som upprätthålls i samhället. I ett samhälle som har normaliserat rasism, sexism och 

klassism, kommer fantasin reflektera och reproducera de rådande normerna ifall den inte 

aktivt utforskas, menar Philip (1990). På samma sätt som Haraway (1988) uppmuntrar till 

reflektion över kroppen, uppmanar Philip till reflektion över fantasin. 

 

2.2. Marginaliserade röster i populärkultur 

Ordet representation kan, inom konst, definieras som en form av dokumentation, vid vilken 

någons uppfattning av ett fysiskt objekt beskrivs via ett medium. Men vad sker när det fysiska 

objektet är en folkgrupp – och än viktigare, när den här 'någon' tillhör en majoritetsgrupp och 

det fysiska objektet tillhör en förtryckt minoritet? 

Stephanie Kirkpatrick är professor inom kommunikation på The University of Akron i Ohio. I 

sin avhandling The Disneyfication of Disability - The Perpetuation of Hollywood Stereotypes 

of Disability in Disney's Animated Films (2009) redogör hon för representationen av 

funktionsförändrade inom Disneys animerade filmer och vilken påverkan den har på den 

minoritet som blir avbildad. 
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Chyung Sun (2001) (citerad i Kirkpatrick, 2009) beskriver hur ideologier är kodade i media, 

hur vi ser på världen, våra konstruktioner av verkligheten och hur vi skapar vår uppfattning 

om verkligheten från kulturella mekanismer kring oss. Hon fortsätter med att redogöra för hur 

media är en av våra viktigaste kulturella institution – något som ger oss en hel samling av 

bilder, stereotyper och trossystem runt etnicitet, klass och kön. Kirkpatrick vänder blicken 

specifikt mot barnfilmer, och menar att sagor präglas av samma problematik. 

Historically, fairy tales have transported social norms, as well as a moral code of right 

and wrong. The stories were written as social critiques and entertainment for the elite of 

society. Not until the 1800s were these tales available to the masses and targeted 

particularly at children. (Kirkpatrick, 2009, s.9) 
 

Kirkpatrick (2009) urskiljer sedan tre prominenta stereotyper av funktionsförändrade i 

Disneys filmer – Offret, Bördan, och the Supercrip (superfunkisen). Samtliga är stereotyper 

som flyger under radarn, då de framställs i ett syfte att få publiken att empatisera med den 

funktionsförändrade. Kirkpatrick problematiserar dock dessa tre representationer utefter det 

faktum att samtliga tre definierar karaktären utifrån sin funktionsförändring. Lite, om inte 

obefintligt, svängrum ges åt personlig utveckling och övriga karaktärsdrag; istället begränsas 

karaktären till att vara en fysisk representation av sin avvikelse. 

Offret är möjligen den mest lätt återfunna av dessa tre. Offret är en karaktär som presenteras 

som ett hjälplöst objekt för medömkan och sympati. Den återfinns bland annat i Disneys 

Ringaren i Notre Dame (1996). Quasimodo föds med ett kraftigt avvikande utseende, och 

lever sitt liv i exil uppe i Notre Dames klocktorn. Publiken får följa Quasimodos längtan efter 

ett normalt liv bland människorna i staden, den psykiska tortyren han utsätts för av sin 

förmyndare Frollo, och hans obesvarade kärlek till dansösen Esmeralda. 

Kirkpatrick (2009) definierar Bördan som den funktionsförändrade karaktären som, på grund 

av sina fysiska begränsningar eller psykologiska problem är en börda på sina vänner, familj 

eller samhället. Ett exempel är Leonardo Dicaprios karaktär Arnie i What's Eating Gilbert 

Grape? (1991). Filmen centrerar kring Gilbert, som sakta förtärs av ansvaret för sin 

funktionsförändrade lillebror Arnie, och det är Gilbert som tillåts utvecklas som person under 

filmens gång. Arnie fungerar endast som rekvisita och ett passivt subjekt – det är han som 

'äter' Gilbert Grape.  
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Superfunkisen fastställs av Kirkpatrick (2009) som den funktionsförändrade karaktären som, 

mot alla odds, triumferar över sin kropp och uppnår en status av "normal". Superfunkisen 

kräver anpassning av den funktionsförändrade, och överkommandet av den fysiska 

begränsningen målas upp som heroisk och modig. Kirkpatrick använder sig av både Dumbo 

(1941) och Hitta Nemo (2003) i sitt lokaliserande av superfunkisen. Trots att filmerna har ett 

spann av över 60 år mellan sig, så menar Kirkpatrick att de är lika i handling och 

karaktärisering. 

Båda filmernas huvudkaraktär har någon form av fysisk avvikelse eller begränsning; Dumbos 

öron är oproportionerligt stora och leder till hån och förlöjligande från de andra elefanterna. 

Nemos fena har en medfödd skada som begränsar hans förmåga till att simma. Föräldrarna i 

filmerna målas upp som överbeskyddande, ett drag som i slutändan leder till att de separeras 

från sina barn. Först när föräldrarna slutat vaka över dem kan de påbörja sin resa mot 

anpassning till normen. Med hjälp av andra karaktärer lyckas de till slut triumfera över sina 

fysiska begränsningar – Nemo lär sig simma, och Dumbo lär sig att använda sina öron till att 

flyga. 

Kirkpatrick (2009) avslutar med att redogöra för den negativa impakt dessa narrativ bär med 

sig i sitt kölvatten av goda intentioner. Hon menar att även när stereotyper används för att få 

majoriteten att exponeras för och empatisera med en minoritet, så är slutresultatet en 

försäkring för majoriteten att deras egen värld är 'den rätta', snarare än acceptans för det 

annorlunda.  

Reflektionerna kring stereotyper och deras påverkan på konsumenterna av dem är något jag 

bär med mig till min gestaltning – då de är tydliga exempel på hur representationen av den 

marginaliserade kroppen kan slå fel. 

 

 

2.3. Gestaltning och narrativ som makt-teknologier 

I min titel använder jag mig av ordet makt-teknologi, ett ord lånat ur avhandlingen 

Invandraren i rollen som den sympatiske andre (2005) av Carina Tigervall. Följande avsnitt 

vänder blicken bort från själva porträtteringen av kroppar och fokuserar istället på 

teknologier, i det här fallet film, samt användningen av märkta kroppar som berättartekniska 

verktyg. 
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Tigervall (2005) är sociologi-forskare vid Lunds Universitet och forskar kring etnisk identitet 

och vardagsrasism. Med termen makt-teknologi syftar Tigervall på teknologier som besitter 

kapaciteten att konstruera omvärlden i sin tolkning. Avhandlingen börjar med en fängslande 

inledning där hon beskriver hur hon, under sina 16 år i reklambranschen, började hysa tvivel 

kring sin profession. Uppfattningen av bilder och berättelser som betydelsefullt i människors 

uppfattning om sina identiteter var en självklarhet i hennes yrke, mer än så – ett kraftfullt 

verktyg i kraftfullare händer. 1996 växte sig hennes tvivel för starkt och hon lämnade 

reklambranschen och började istället studera samhällsvetenskap på universitet. 

Från att ha använt bilder och berättelser som vapen vars syfte var att få människor att 

köpa sådant de inte behöver, gick jag över till den ”goda” sidan, den som försöker 

blottlägga en maktordning som upprätthålls av bilder och berättelser om olika gruppers 

platser i samhället och som medverkar till att vissa grupper förtrycks och underordnas. 

Jag sover bättre om nätterna numera. (Tigervall, 2005, s.4) 

Inledningen dokumenterar hennes personliga resa och tjänar till att redovisa hennes subjektiva 

ståndpunkt. Hennes emotionella och kraftfulla positionering fastslår att det är hennes 

synvinkel jag placerar mig i, färgad av hennes ideologier och bakgrund. 

Tigervall (2005) börjar sin analys med att definiera representation som en byggsten i den 

sociala konstruktionen av bland annat genus. Genus i det här sammanhanget är inte att 

förväxla med det biologiska könet, utan står för det sociala könet – det som formar män och 

kvinnors sociala beteende. Tigervall fastställer film som en makt-teknologi genom att 

redogöra för hur representationen av genus är dess konstruktion, och att film därför bör 

betraktas som en genusteknologi.  

Slutar det dock vid genusteknologier, eller faller även andra sociala konstruktioner in i 

omfånget? Tigervall (2005) menar att med samma logik kan film t.ex. även ses som en 

etnicitetsteknologi – ett verktyg som konstruerar etnicitet. Film går bortom att endast ses som 

en teknologi för genus, och ses istället som en apparat som omfattar alla maktrelationer i 

samhället – en praktik som medverkar till att skapa och upprätthålla de samhälleliga 

maktrelationerna. Film, menar Tigervall, med sina förbestämda vinklar, klipp och perspektiv, 

utnyttjar dessa tekniker för att placera åskådaren i en specifik position. Situeringen sker på 

skaparens villkor – publiken blir placerad i en betraktande position. Det är dock inte är 

filmerna i sig som kan reproducera eller förändra samhället, utan att det är människors 

tolkning av filmen och deras agerande som är av vikt. 
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Tigervall (2005) redogör för två olika uppfattningar av filmteknologi – den första att filmer i 

första hand reproducerar rådande normer och att de således har en sammanhållande och 

samhällsbevarande funktion. Den andra att film tvärtom kan vara en praktik med möjlighet att 

förändra rådande strukturer. Hennes inställning till film sträcker sig över båda fälten; hon 

menar att film har verktygen att både befästa och utmana rådande strukturer. För att 

demonstrera denna oxymoron används skildringen av kvinnor inom film som ett exempel. 

Kvinnor och män framställs ofta enligt vissa mönster och konventioner i populärfilmen. 

Den klassiska kampen mellan ont och gott framställs exempelvis ofta i manligt 

befolkade offentliga miljöer medan kvinnor framställs som väntande bifigurer i 

hemmen. Kvinnlig svartsjuka, ägandebegär och tävlan är också vanliga ämnen i film, 

vilket kan anses visa kvinnans ofullständiga väsen. Att framställa kvinnor i situationer 

där de alltid förlorar, oavsett vilka strategier de väljer, är ett vanligt grepp i filmers 

berättelser om ”det kvinnliga”. (Tigervall, 2005, s.11) 

Skildringen av kvinnor i underordnade positioner och som ständiga förlorare har 

uppmärksammats av många. Tigervall (2005) redogör för två olika tankeskolor – att det å ena 

sidan är negativt att kvinnor framställs som förlorare eftersom det cementerar föreställningen 

att kvinnor är underordnade i samhället. Å andra sidan har skildringar av kvinnors utsatta och 

underordnade positioner en viktig plats i fiktiva konstruktioner eftersom det engagerar och 

upprör. Tigervall argumenterar därför att det är själva framställningen av underordningen som 

är av betydelse. Problematisering av underordningen kan leda till debatt och tankeställande, 

men om underordningen framställs som normal, så befästs istället den rådande 

maktordningen. 

Den här dubbelheten, det här tve-eggade verktyget som filmteknologin utgör, är vad som 

utgör kärnan för Tigervalls intresse för film och filmanalys. Just hennes intresse för 

dubbelheten är vad som gör hennes avhandling till ett viktigt byggblock i mitt arbete. 

Gestaltning, bild och berättande, kan genom normkritik och problematisering användas som 

en positiv drivkraft till att riva upp strukturer, men det måste i så fall ske med medvetenhet 

och ansvar, snarare än genom att reproducera gamla stereotyper med ditnålade agendor. Kan 

jag på något sätt använda mig av min egen makt-teknologi – webbutveckling, för att både 

belysa och förändra existerande strukturer? 
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2.4. Sammanfattning 

I underkapitlet Kroppens betydelse i narrativ introduceras begreppen situerad kunskap och 

embodiment av Haraway (1998). Kapitlet fungerar som en introduktion till konceptet att 

kunskap och synvinklar varierar från person till person, och att det är genom att lyfta fram 

flera olika synvinklar istället för att försöka begränsa oss till en enda som vår kunskapsbas 

kan bli omfattande. I underkapitlet Författarens gudtrick introducerar sedan Coombe (1993) 

tillsammans med Philip (1990) samma koncept av synvinklar på narrativ. Genom att se 

narrativ som distinkta, situerade synvinklar sprungna ur kroppar, kan vi som producenter 

undvika att endast den normativa, makttunga synvinkeln tillåts ta plats i våra produktioner. 

Coombe och Philip kritiserar båda idén av den romantiska författaren – författaren vars fantasi 

är utan restriktion och som kan vandra från kropp till kropp för att slutligen manifestera sig i 

ett s.k. objektivt, fristående verk. 

I kapitlen Marginaliserade röster i populärkultur och Gestaltning och narrativ som makt-

teknologier beskrivs sedan de direkta konsekvenserna av att förkroppsligade narrativ 

definieras av individer utanför originalkroppen. Kirkpatricks (2009) avhandling om det 

funktionsförändrade narrativet i Disney lyfter fram exempel på stereotyper, och poängterar att 

stereotyper inte existerar i ett vakuum utan påverkas världen vi lever i. Tigervall (2005) 

kontextualiserar ordet makt-teknologi genom att påvisa hur narrativet av den Andre både kan 

befästa och utmana rådande strukturer beroende på hur teknologin används.  

Kapitlet som följer hanterar metodval, och med tidigare forskning i ryggen söker jag mig efter 

metoder som tillåter mig att ta ett steg bort från det normativa och makttunga, och istället hitta 

vägar att representera både narrativ och kroppar med hänsyn till deras unika kontext.  
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3. Metoder 
Jag har skapat en interaktiv 2D-värld uppbyggd av karaktärer och deras hemmiljöer. Eftersom 

jag vill konfronteras med de val jag gör när jag framställer kroppar och röster, har jag valt att 

designa två separata, utomjordiska folkgrupper och ge dem olika kroppsliga attribut och roller 

i samhället. Dessa designade kroppar och narrativ placeras sedan i en programmerad, 

interaktiv 2D-värld i ett försök att ytterligare kontextualisera mina illustrationer. 

Följande kapitel är en redogörelse för de metodval jag har gjort under min gestaltning. Jag har 

i första hand sökt efter två redskap – en designmetod som väver fram material med tillräckligt 

mycket substans för att undersökningen ska kunna genomföras, och ett analytiskt verktyg som 

placerar mig som en aktör i omvärlden snarare än som åskådare. Nedan följer mina 

redogörelser för metoderna designfiktion och diffraktion, och hur utvalda element ur 

respektive metoder tillsammans med mina hantverkserfarenheter utgör grunden för den 

gestaltande delen av min undersökning. 

3.1. Introduktion till designfiktion 
Vad händer om jag flyttar min problematisering in i en abstrakt scensättning? Min personliga 

koppling till ämnet är stark och frågeställningen är något som jag har burit med mig redan 

innan arbetet påbörjades. Jag vill inte förkasta min personliga koppling – tvärtom vill jag gå 

in ännu djupare i den. Genom att flytta min frågeställning från den plats som jag är van vid att 

reflektera över den, som en passiv åskådare av existerande media, in i en fiktiv värld där 

kropparna och narrativen är abstrakta och färgade av mig själv, finns det möjligheter att nya 

möjligheter kan öppnas upp och nya tankebanor kan blottläggas. Mitt introkapitel till metoden 

designfiktion är en homage till Star Trek, en serie som ligger mig varmt om hjärtat och som 

har inspirerat dessa tankegångar. 

3.1.1. The City on The Edge of Forever 

H. Bruce Franklin, född 1934, är en amerikansk kulturhistoriker med ett rikt curriculum vitae 

och vars akademiska huvudområden inkluderar science fiction. 1994 skrev han essän Star 

Trek in the Vietnam era, som är en genomgående studie av parallellerna mellan den 

futuristiska tv-serien Star Trek och Vietnamkriget. 
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The City on The Edge of Forever (1967) är en av fyra episoder ur Star Trek, där handlingen 

tydligt speglar det då pågående Vietnamkriget (Franklin, 1994). I episoden åker besättningen 

på the Enterprise in i en portal som transporterar dem genom tidslinjen till 1930-talets New 

York. På plats blir kaptenen James Kirk förälskad i en idealistisk ung socialarbetare vid namn 

Edith Keeler, som drömmer om att grunda en omfattande fredsrörelse som ska komma att 

förändra utgången av Andra Världskriget. Genom att skanna tidslinjen upptäcker Kirk dock 

att Keeler är menad att dö omgående i en trafikolycka. Hennes hypotetiska överlevnad skulle 

innebära enorma konsekvenser för tidslinjen, resulterande i att den framtid som besättningen 

lever i helt skulle tillintetgöras. 

Keeler och hennes idealistiska drömmar porträtteras som nobla och beundransvärda, och 

hennes offer målas upp som ett nödvändigt ont för att den nuvarande utopi som Star Trek-

besättningen lever i ska förverkligas. Franklin (1994) menar att Keeler är en tydlig parallell 

till de motståndsrörelser som växte fram under Vietnamkriget, och avsnittet var ett försök att 

porträttera kriget som ett nödvändigt ont. Men allt eftersom kriget fortskred och 

fredsrörelserna växte sig starkare, ändrades tonen i avsnitten. När det fjärde avsnittet, Let That 

Be Your Last Battlefield (1969)  sändes, ändrades diskursen till en vädjan om ett slut på 

kriget. 

Genom sitt abstrakta filter av kostymer, ljuseffekter och futuristiska designobjekt lyckades 

Star Trek ha en öppen dialog om ett ämne som vid tiden ansågs tabu av de flesta större TV-

bolagen. Star Trek in the Vietnam era (1994) – trots att den behandlar science-fiction – 

exemplifierar de möjligheter jag ser med designfiktion som metod. Artikeln påvisar hur en 

känslig diskurs kan synliggöras genom teknologier – de har inte bara makt att reproducera 

värderingar, utan kan även fungera som en fyr för publiken att samlas kring. Star Treks 

abstrakta filter öppnade upp möjligheter för samtal och diskussion, och jag ställer mig frågan 

ifall jag, genom att filtrera min frågeställning genom abstrakta kroppar, kan göra samma sak.  

3.1.2 Bygga världar genom designfiktion 

År 2009 ställer sig Julian Blecker frågan i sin essä Design Fiction: A short essay on design, 

science, fact and fiction ifall vetenskaplig fiktion kan vara en avsiktlig, målmedveten, direkt 

aktör i praktiken av vetenskaplig fakta. Bleecker (2009), en forskare inom mobilnätverk med 

en Ph.D i History of Consciousness från the University of California, redogör för science 
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fiction som en typ av skrivande kapabel till att skapa prototyper av andra världar, andra 

erfarenheter och andra kontexter baserade på den kreativa förståelsen hos författaren. 

Bleecker menar att designade objekt och berättelser kan förklaras på liknande sätt. 

Designade objekt bär på omisskännliga tecken från en annan värld. De är komponerade av 

familjära berättelser, material, prototyper och mjukvara – men själva kompositionen håller en 

nyckel till något nytt och främmande. De är totem som äger kapaciteten att berätta en större 

historia om världar som endast existerar i vår fantasi (Bleecker, 2009). De fungerar genom att 

begära mer än bara sin fysiska plats. De begär en kontext – deras själva existens är ett 

pockande pekfinger mot åskådarens fantasi. Själva annorlundaskapet hos ett designat objekt 

väcker frågor kring vart de egentligen hör hemma. 

I Design Fiction as World Building (Coulton, P., Lindley, J., Sturdee, M., & Stead, M., 2017), 

lyfts hypotesen att världsbyggande inom designfiktion kan fungera som ett sätt att flytta 

fokuset från berättande (m.a.o. narrativ, karaktärer och handling) och istället lägga vikt på hur 

världen är sammansatt och hur objekt och människor inom världen interagerar med varandra. 

Men jag skulle snarare argumentera att eftersom världen och narrativet hos objekten i den är 

integrerade i varandra, så är det omöjligt att flytta fokuset från det ena till det andra. Jag 

menar att själva interaktionen är en form av narrativ, och akten av världsbyggande är en akt 

av berättande.  

Det är min tolkning att designfiktion innebär just att ta ansvar, själva motsatsen till att designa 

i ett vakuum. Designfiktion är en rik och kreativ process som lutar sig tungt mot fysiska 

prototyper (Coulton, P., Lindley, J., Sturdee, M., & Stead, M, 2017), och min gestaltning 

baseras i första hand på digitala bilder och webbinteraktion – men det är min förhoppning att 

genom att använda principer från designfiktion kunna lägga ännu ett lager på min process. 

Utifrån min frågeställning vill jag undersöka vilka strukturer jag upprätthåller, synliggör, 

ifrågasätter och förändrar i mitt eget skapande, men först behöver jag bygga en kontext som 

mina karaktärer kan existera i. Att endast inkludera narrativ och kroppen räcker inte, utan jag 

behöver även placera dem i en omgivning för att kunna reflektera över vilken position deras 

kroppar befinner sig i.  

Jag ser principen bakom designfiktion som en möjlighet för mig att ta ansvar för min design. 

Jag flyttas från min position som en lojt klottrande designer och in i en position av förpliktelse 



 

 

19 

 

mot gestaltningarna jag skapar. Vart lever de här karaktärerna? Hur talar de? Hur försörjer de 

sig? Vilken kontext existerar de i, och vilka konsekvenser lämnar deras märken på vardagen? 

Hur kan jag se byggandet av en värld som byggandet av ett narrativ, där interaktionen mellan 

alla dessa objekt lyfts fram till ytan i flera olika berättelser? 

 

 

3.2. Introduktion till diffraktion 
 “Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. The sitter 

is merely the accident, the occasion. It is not he who is revealed by the painter; it is rather the 

painter who, on the coloured canvas, reveals himself.” 

– Oscar Wilde 

Ovanstående citat är hämtat från boken The Picture of Dorian Gray, utgiven 1890. Citatet är 

en referens till den förälskade konstnären som avbildar huvudkaraktären Dorian Gray i ett 

porträtt. När jag illustrerar en annan människa, är det en reflektion av den individen eller är 

det en reflektion av mina egna förutfattade meningar kring individens person? 

I mina händer ligger en hundrakilos-tyngd av resolut subjektivitet som hela tiden gör sig 

påmind. Den koppling som min bakgrund ger till mitt tema gör att jag konstant balanserar på 

gränsen att visualisera mitt ämne i en absolut dikotomi av rätt och fel – vilket resulterar i att 

flera personliga lager riskerar att skalas av från min process. 

Vilka vägar öppnas upp om jag istället ser det personliga, det ihoptrasslade, det inte helt 

korrekta som en vital del av processen? Om jag drar i trådar istället för att klippa av dem? 

Med det i åtanke blir därför nästa steg av min designprocess en blick in i diffraktion.  

3.2.1. Diffraktion som fysiskt fenomen 

Karen Barad, född 1956, är en teoretisk fysiker situerad i USA. I sin bok Meeting the 

Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (2007) 

introducerar hon begreppet intra-aktion – idén att verkligheten blir till i möten mellan agenter. 

Barads bakgrund som fysiker glittrar genast till i boken då hon inleder med att redogöra för 

diffraktion som ett fysiskt fenomen. Metoden kan förstås genom att vända blicken mot 



 

 

20 

 

Figur 1: Illustration av 

dubbelspaltsexperimentet.

A. och C. representerar 

genomskärningen av 

lådan, B. och D. 

representerar botten. 

alldagliga ting – mönstret som uppstår när vattenvågor strömmar genom en fördämning eller 

när stenar kastas i en damm och ringarna på ytan överlappar varandra (Barad, 2007).  

Ett sätt att få en förståelse för hur mötet mellan två olika agenter ger upphov till något oväntat 

är att hänvisa till dubbelspaltsexperimentet (Barad, 2007).  

Ponera att vi har en låda med två tunna spalter utskurna ur locket 

som ljuset kan komma in genom (se Figur 1). Ifall vi antar att 

ljuset beter sig som partiklar (se Figur 1, A), så förväntar vi oss 

att se reflektionen av spalterna på botten av lådan (se Figur 1, B), 

i form av två rektangulära ljusspalter (Veritasium, 2013). 

Men om vi istället antar att ljuset beter sig som vågor (se Figur 1, 

C), sker något oväntat på botten av lådan (se Figur 1, D). Istället 

för att se reflektionen av ljuset i två smala spalter identiska till 

spalterna på locket, ser vi att ljuset i själva verket reflekteras som 

flera små punkter. Precis som två vågor som möter varandra i ett 

vattendrag, möter de två ljusvågorna från spalterna varandra inne i 

lådan och börjar överlappa och påverka varandra inne i lådan. 

Resultatet blir att ljuset annulleras på de punkter där vågorna 

överlappas, och kvar blir prickar av ljus. Mötet mellan två ljusvågor 

har gett upphov till något helt nytt inne i lådan. 

 

3.2.2. Diffraktion som metod 

Diffraktion föreslås av bland annat Donna Haraway (1997) som ett alternativ till den 

traditionella formen av reflektion inom forskningsmetoder. Sprunget ur det fysiska fenomenet 

grundas diffraktion i att fokuset läggs på resultatet av interaktioner och processer, snarare än 

återspeglingar (Alander, 2007). Där reflektionen fokuserar på att kopiera och reflektera ett 

fenomen från en plats till en annan, vänder sig diffraktionen till den förvrängning av 

fenomenet som sker i själva processen (Haraway, 1997). Diffraktion öppnar upp för frågan 

ifall en stum återspegling av verkligheten är möjlig, eller om den i själva verket uppstår i 

dessa försök. Om vi, i våra vardagliga interaktioner, inte skulle beskriva oss själva som 

stumma, blanka objekt – bör inte detsamma gälla när vi befinner oss i en undersökande 

position? 



 

 

21 

 

Figur 2: Illustration av 

medietekniskt 

diffraktionsmönster 

Genom att använda diffraktion som metod ges möjligheten att ta avstånd från resoluta 

dikotomier och istället bjuda in möjligheten att något inte behöver vara det enda eller andra, 

utan istället kan existera på flera, tvetydiga plan (Sefyrin, 2010).  

Mitt val att använda mig av diffraktion grundar sig i en vilja att sjunka ner till knäna i den 

rörliga processen jag befinner mig, snarare än att förankra fingertopparna i en statisk ideologi 

som innehåller de rätta svaren. På det sättet kan jag flytta mitt arbete från en s.k. objektiv 

punkt av reflektion och istället integrera mig själv i en analys av de strukturer jag själv 

upprätthåller, förändrar eller belyser.  

 

3.2.3. Personligt diffraktionsgitter 

Nedan introducerar jag min tolkning av ett medietekniskt 

diffraktionsmönster (se Figur 2).  

Punkt A representerar källan till de vågmönster (punkt B) jag tar 

in. Den representerar den information jag har fått från min 

omgivning i form avbilder och illustrationer. Eftersom 

majoriteten av min forskning centreras kring film och serier så 

används en TV som källa till vågorna i illustrationen, men 

givetvis är är det mer än så som har varit med och format mig – 

böcker, affischer, människor i min närhet, m.m.  

Punkt C representerar de olika spalterna som bryter vågmönstret. 

Mina spalter utgörs av min egna erfarenheter, samt perspektiven i 

den forskning jag har tagit del av. En spalt består m.a.o. av min 

inlärda förståelse, och den andra av min förståelse av de avhandlingar och essäer jag har vävt 

in i mitt arbete. 

Punkt D representerar diffraktionsmönstret efter att vågorna av information och bilder har 

passerat genom prisman.Genom spalterna bryts de och förändras till något annat; ett enhetligt 

vågmönster förvandlas till ett brett fält där informationen både sprider ut sig och går ihop. 

Slutligen representerar punkt E de teknologier jag använder mig av för att fånga upp det 

diffrakterade mönstret; min laptop, min ritplatta och mitt skissblock. 

Jag tolkar diffraktion som ett sätt att välkomna det sammantrasslade, det komplicerade och 

det personliga. Trots att jag genom arbetets gång har kritiserat gestaltning av marginaliserade 
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kroppar från en maktposition, drivs jag ändå av en vilja att utforska och framställa olika 

narrativ – annars hade inte rollspel varit en så stor del av mitt liv som det är.  

3.4 Metoder för speldesign 
Som ett komplement till ovan nämnda metoder har jag valt att implementera två artiklar som 

är specifikt inriktade på speldesign, som ett stöd för den interaktiva plattformen jag vill skapa. 

Även om jag personligen inte väljer att kalla min gestaltning för ett spel, så har jag behövt 

finna litteratur att använda som stöd för hur jag väljer att bygga upp den och då sökt mig till 

litteratur av och riktat till speldesigners. Jag har valt följande artiklar till mitt arbete: 

Challenges for Game Designers av Brenda Brathwaite och Ian Schreibe (2008) och boken 

Game Feel av Steve Swink (2009). Båda innefattar kapitel med vägledningar för speldesigner 

som söker sig till att skapa miljöer, vilket har varit en tillgång till mig när jag har byggt upp 

den interaktiva världen.  

3.5 Sammanfattning 
Min personliga introduktion till metoden designfiktion sker genom serien Star Trek. Jag 

bekantar mig med tanken på att teknologi kan användas som ett redskap för att lyfta 

berättelser. Designfiktion som forskningsmetod är ett erkännande av den världsbyggande 

potentialen hos designade objekt. Genom att använda mig av designfiktion kan jag flytta mitt 

gestaltande ur ett blåögt vakuum och in i en position där kroppar, objekt och världen påverkar 

och ger varandra kontext. Designfiktionen fungerar helt enkelt som ett ankare; något som 

ställer frågan hur och varför när fantasin vill få rulla ostörd. 

Introduktionen till metoden diffraktion sker genom författaren Oscar Wilde – citatet om vem 

ett porträtt egentligen föreställer fungerar som första brädan på bryggan till min förståelse av 

metoden. Metoden diffraktion, ett alternativ av reflektion, förstås först genom det fysiska 

fenomenet med hjälp av dubbelspaltsexperimentet. Därefter appliceras samma resonemang på 

forskning; idén att verkligheten vi undersöker uppstår i möten. Diffraktion fungerar alltså som 

ett sätt för mig att i mitt gestaltande erkänna den impakt som rådande maktstrukturer har haft 

på mig och att delar av dem återuppstår i mitt möte med teknologier. Det jag skapar är inte 

helt och hållet mitt eget, utan ett resultat av möten mellan teknologi, forskning och kultur. 

Slutligen använder jag mig av metoder för speldesign för gestaltandet av karaktärernas 

omvärld.  
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4. Slutsatser och diskussion 

4.1. Gestaltning 
Jag har med hjälp av skisser, pixel-art och webbteknologier byggt upp en interaktiv värld i 2D 

där det primära fokuset har lagts på karaktärsdesign och hur miljön och karaktärerna påverkar 

varandra. Min utgångspunkt har varit att designa karaktärer som påverkas av sin kultur, och 

där deras samhälle är en tydlig del av deras identitet. Min tolkning av begreppet designfiktion, 

inspirerat av Star Trek, innebar att jag valde att skapa två abstrakta, utomjordiska folkgrupper. 

När jag inte längre hade konventionella kroppar att luta mig mot så handlade det snarare om 

vad jag själv definierade som marginalisering kontra makt. Valet att gestalta utomjordingar 

grundade sig också i en vilja att flytta temat in i en ny, okänd kontext.  

4.2. Övergripande karaktärsdesign 
Då jag har hämtat mycket av min inspiration från Coombe (1993) och Philip (1990), ville jag 

från början illustrera två fiktiva folkslag i en obalanserad maktstruktur – en dystopi där 

narrativ fungerar som valuta och där en regerande överklass lever på stulen kultur från en 

marginaliserad underklass. Efter c.a fyra veckor beslöt jag mig för att dikotomin jag skapade 

mellan de två olika grupperna blev för stark och flyttade fokus från det jag ville undersöka. 

Istället för att fokusera på hur jag gestaltade kropparna, lades fokuset på dualiteten mellan 'det 

goda och onda' och själva karaktärerna försvann in i ett större, mer dramatiskt narrativ som 

tog över. 

Men eftersom dessa två olika grupper påverkade varandra i sitt skapande, så har jag ändå valt 

att ta en del av det här kapitlet till att introducera de båda olika klasserna och skillnaderna 

mellan dem. 

Figur 3: Klasskoncept. Skisser av överklass (tre första från vänster) och underklass (tre första från höger) 
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Figur 4: Färgpaletter. 

Överklassens färgpalett (vänster), 

underklassens färgpalett (höger) 

Syftet bakom att illustrera en distinkt, fysisk segregering mellan två olika samhällsklasser var 

att undersöka hur jag gestaltar makt och brist på den. Den estetiska skillnaden mellan de två 

olika klasserna är tydlig, framför allt när det kommer till kläder och frisyrer (se figur 3). 

Gruppen med makt har avancerade håruppsättningar med långa flätor och dekorationer i form 

av rosor och snirkliga antenner. Materialet i deras kläder är finvävt och har en flytande 

kvalité, och märkena i deras ansikten är avancerade och tunt ritade. Den andra gruppen, i 

kontrast, har simpla håruppsättningar, en mer rustik kvalité och formgivning på kläder och 

saknar smycken. 

Även i det rent fysiska skiljer de sig åt. Ögonen på 

underklassen är medvetet ritade stora, näsorna är bredare och 

ansiktena är kortare. Överklassen är istället ritad med 

avsmalnade ansikten, smala ögon och långa näsor för att ge ett 

vassare och kallare intryck. Till färgvalen (se figur 4) har jag 

valt djupa, starka toner för underklassen eftersom jag ville 

ge intrycket av ett rikare inre liv och starka personligheter, 

medan överklassen har en svalare palett med små 

explosioner av färg inspirerad av antika Grekland.  

Trots att jag har valt att exkludera den fiktiva överklassen ur min gestaltning ser jag också hur 

den har påverkat designen av underklassen. De motsatser som de utgör har gett upphov till 

varandra – de delar karaktärsdrag (antenner, märken) men är samtidigt annorlunda från 

varandra. Det runda, färgrika och enkla hade inte uppstått om det inte varit en motpol till det 

vassa, kalla och intrikata. De har båda skapats ur det diffraktionsmönster som mina 

erfarenheter har format, och precis som det mörka existerar i det ljusa i ett 

diffraktionsmönster, så existerar de i varandra. 

4.3 Gestaltning som makt-teknologi 

Utförandet av min undersökning har gått ut på att reflektera inifrån mig själv varför jag väljer 

att koppla ihop specifika kroppar med vissa narrativ. I följande avsnitt introducerar jag de sju 

karaktärer jag har valt att inkludera i min gestaltning, de personlighetsdrag jag har kopplat 

ihop dem med, samt de tankegångar jag har haft under designens gång. Eftersom jag ser 

gestaltning i sig som en makt-teknologi, så har jag resonerat kring mina illustrationer ur en 
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makt-vinkel. Vad mina illustrationer representerar, vilka strukturer de upprätthåller, och ifall 

de är normkritiska på något sätt är frågor jag har tagit upp och reflekterar över med hjälp av 

tidigare forskning. Hur slutar jag se mitt gestaltande – min fantasi, som något oskyldigt? 

 
Figur 5: Karaktärsgalleri.  

Karaktärer från vänster till höger: Den lärda mannen – visdom, sårbarhet, vemod. Bartendern – styrka, 

stabilitet, tystlåtenhet. Gumman – vänlighet, värme, stabilitet. Getpojken – uppror, tystlåtenhet, misstänksamhet. 

Smeden – styrka, självförtroende, beslutsamhet. Bonden – blidhet, blygsamhet, sympati. Fiskaren – solighet, 

nyfikenhet, värme. 

För att göra en begränsning redogör jag i huvudsak för tre av karaktärerna – den lärde 

mannen, bonden, och smeden. Dessa tre delar ett funktionsförändrat narrativ och är 

representationer av minoriteter, och genom att lägga extra fokus på deras gestaltningar ger det 

mig möjlighet att reflektera över vilka normer jag reproducerar eller bryter i mitt gestaltande. 

I mötet mellan mig och mina teknologier – bild, narrativ och webbutveckling, uppstår det 

representationer av vad det innebär att vara en märkt kropp, precis som jag själv upptäckte när 

jag såg Snövit för första gången. 

 

4.3.1. Den lärda mannen 

Den lärda mannen (se figur 5) var den första karaktären jag skapade, och således skapades 

han innan världen hade börjat ta form. Min tanke bakom honom var en typ av äldre man i 

position av präst, lärare eller bibliotekarie. Redan här föll jag i min första stereotyp-fälla då 

jag på automatik gjorde honom blind på ena ögat utan att reflektera över varför. Någonstans i 

mitt diffraktionsmönster hade det här passerat, och efter en tids fundering kunde jag leda 

spåren tillbaka bland annat till disneyfilmen Atlantis – En försvunnen värld (2001), där den 

visa kungen är blind på båda ögonen, Don Bluths version av Brisby och Nimhs Hemlighet 

(1982) där profeten Nikodemus har två lysande orber istället för ögon, och skandinavisk 
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mytologi, där Oden offrar sitt öga för att bli visare (se figur 6). Alla tre har påverkat mig djupt 

och huggit vinklar i mina spalter, vilket blev tydligt när jag såg tillbaka på vad som 

återspeglats i mina skisser.  

 
Figur 6: Inspirationskällor. Från vänster till höger: 

Kung Nedakh ur Atlantis – En försvunnen värld (2001). Illustration: Michael Cedeno. 

Bildkälla: http://disney.wikia.com/wiki/Kashekim_Nedakh  

Nikodemus ur Brisby och Nimhs hemlighet (1982). Illustration: Don Bluth. 

Bildkälla: http://ecollections.scad.edu/iii/cpro/CollectionViewPage.external?sp=1000004 

Oden (1886). Illustration: Georg von Rosen. 

Bildkälla: https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/link-suggestion/wpcd_2008-09_augmented/wp/o/Odin.htm  

Istället för att fokusera på vad den lärda mannens kropp innebär för honom i hans vardag, 

hade jag klistrat fast en etikett på honom genom att koppla ihop förlusten av ett öga med 

vishet och mystik. Jag hade dessutom gett honom ett vemodigt ansiktsuttryck, vilket gjorde att 

jag i efterhand drog kopplingar till både Offret och Bördan ur Kirkpatricks (2009) text. Jag 

valde att lämna Den Lärda Mannens design som den var, då han var en tydlig representation 

av mina egna inlärda stereotyper. 

 

4.3.2. Bonden 

Eftersom jag ville undvika att hamna i samma fälla att göra hörselskadan till en biprodukt av 

en inlärd stereotyp, så designade jag först en hörapparat. I den här fasen inkorporerade jag 

element från designfiktion i mitt skapande redan från början. Hur fungerar en hörselskadad 

person i den här världen? Behöver de specifika hjälpmedel, och i så fall vad? 
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Genom att använda principer från designfiktion kunde jag undvika det som hände med den 

lärda mannen, och istället resonera kring den hörselskadades vardag såg ut, hur karaktären 

integrerade med vardagen, vad märkena på kroppen faktiskt innebar. Genom att utgå från en 

digital prototyp av en hörapparat kunde karaktären sedan växa fram från det. 

Jag började med att försöka visualisera min idé med hjälp av lera, pärlor och snäckor (se figur 

7). Då min förståelse för teknik är begränsad så tog jag istället inspiration från gamla hörlurar, 

av den typen som man kan se en äldre människa i en gammal film använda sig av. Jag ville 

dock integrera apparaten i karaktärens öra på ett liknande sätt som en modern hörapparat. 

Lösningen blev ett guldfärgat spänne som klipps runt örat och sedan leder till en form av 

strömknapp. 

 
Figur 7: Från analogt koncept till färdig digital formgivning. 

När hörapparaten var klar var min första instinkt att placera den på Gumman (se figur 5), 

vilket fick mig att bita mig i tungan. Jag kopplade instinktivt ihop nedsatt hörsel med äldre 

människor, men hörapparater används av människor i alla åldrar. Vilket narrativ är det jag 

stödjer om jag väljer att koppla ihop hörapparater med äldre människor? Vill jag skapa 

normativa karaktärer, eller vill jag öppna upp för ett bredare spektrum?  

Jag valde till slut att genom en enkel Ole-Dole-Doff-teknik placera hörapparaten på en man i 

20-30 års ålder med sympatiska, fromma drag som senare utvecklades till karaktären Bonden 

(se figur 5). Istället för att låta mina förutfattade meningar forma karaktären åt mig, valde jag 

att slumpmässigt välja ut en existerande design och förbinda honom med hörapparaten för att 

sedan se vilken form av karaktär som växte fram. 
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Figur 9: Hefaistos  

Bild: Peter Paul Rubens  

Bildkälla: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/

Hefaistos 

Figur 8: Pippi Långstrump 

 Bild: Ingrid Van Nyman 

Bildkälla: 
http://www.astridlindgren.com

/-sv/mer-fakta/illustratorer/sv-

ingrid-vang-nyman 

4.3.3. Smeden 

Allt eftersom byn växte fram så började det också växa fram 

positioner som behövde fyllas. Smeden var den första karaktären 

jag illustrerade både med hennes funktionsförändring och yrke i 

baktanke. Eftersom jag hade designat in en smedja i min värld, så 

såg jag ett tillfälle att representera ett yrke som traditionellt 

kopplas ihop med styrka på ett nytt sätt. 

Resultatet blev en yngre flicka med en amputerad arm och flätor, 

och dragen styrka, nyfikenhet och beslutsamhet (se figur 5). I 

hennes design kan jag se kopplingar både till Pippi Långstrump 

(se figur 8), världens starkaste flicka, och än gång till mytologi i 

form av den enbente smeden Hefaistos (se Figur 9). Det blir allt 

tydligare för mig hur mycket av den media som jag tidigare har 

konsumerat som reflekteras som prickar i mitt diffraktionsmönster. 

 

Valet att representera en enarmad karaktär i ett så pass fysiskt 

krävande yrke lyfte dock flertalet frågor till ytan. Hur vill jag att 

hon ska uppfattas? Vilka signaler sänder jag ut till olika publiker? 

Finns det en risk att jag faller in i stereotyper? Är saknaden av en 

arm något som definierar henne, är det något hon behöver 

överkomma, eller är det bara en del av henne? 

 

Kirkpatrick (2009) definierar stereotypen Superfunkisen som en 

funktionsförändrad karaktär som 'konformerar' till 

normalfungerande och på så sätt överkommer sin ofullkomlighet.  

Hon ger exempel från Hitta Nemo (2009) och Dumbo (1941), 

karaktärer som överkommit de hinder som deras funktionsförändringar har inneburit och når 

hjältestatus först när de är som alla andra, och hennes inflytande kräver plötsligt plats i min 

gestaltning.  

Hur undviker jag att smeden uppfattas på samma sätt? Hur kan jag framställa henne i ett 

fysiskt krävande yrke utan att det blir en solskenshistoria av överkommande? Ett steg på 
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Figur 11: Illustration av 

smedjan 

Figur 10: 

Specialdesignat 

städ 

 

vägen var att ännu en gång luta mig mot principerna av designfiktion. Hur utför hon sitt jobb 

rent praktiskt, vilka tekniska hjälpmedel behöver hon – hur interagerar hon med sin omvärld? 

Min lösning var en form av apparat som skulle hjälpa henne att hålla emot 

stålet medan hon arbetar med det. Den första skissen innebar ett form av 

bälte med en motortång som fästes kring hennes knä, och öppnades och 

stängdes beroende på hur mycket hon böjde på benet. Men efter testande 

med silvertejp och en kraftavbitare insåg jag att även om det tekniskt sett 

fungerade skulle det i praktiken bli alldeles för svårt för henne att 

balansera på ett ben samtidigt som hon formade metallen. Jag flyttade 

därför blicken till objekt i hennes omgivning, och specifikt hennes städ. 

 

Från att ha sett ut som ett traditionellt städ, så som jag är van vid att se 

dem och instinktivt formgav det som, ändrades formen till en blandning av städ och skruvstäd 

(se figur 10) – något som skulle hjälpa henne att hålla stålet på plats medan hon arbetade med 

på det. Genom att implementera element från designfiktion fick hennes narrativ ett stöd. 

Istället för att bara se smeden tillsammans med hammaren, inkluderades även de tekniska 

hjälpmedel som hennes kropp kräver för att hon ska kunna utföra sitt arbete.  

4.4. Miljödesign  

Min gestaltning har vuxit fram i ett flöde där karaktärerna 

har dikterat omgivningen och vice versa. Karaktärernas 

design har påverkat byggnaderna, vilket syns i formen på 

skorstenarna, och byggnaderna i sig har gett upphov till 

karaktärer, som till exempel smeden (se figur 11). Husen, 

djuren och en del av växtligheten bär alla 

på samma fysiska narrativ som karaktärerna. Jag har bland annat 

tagit inspiration från vikingatida långhus, och sedan försökt 

integrera karaktärernas identitet i dem med hjälp av färgval och formgivning. 

Jag har använt mig av Steve Swinks bok Game Feel (2008) när jag har byggt upp byn, och då 

specifikt hans kapitel om hur man skapar en känsla av luft i miljön genom objektplacering. 

Eftersom min 2D-värld är interaktiv och bygger på att en avatar kan utforska byn, har jag 
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Figur 12: Omgivningen i pixel-art 

använt mig av hans kapitel Context Metrics där han ger exempel på olika spel vars 

objektavstånd påverkar känslan i världen. Jag ville ha en värld som upplevdes som både intim 

och öppen för att utforskas på samma gång, och kombinerade därför öppna ytor med platser 

där det fanns fler objekt för avataren att krocka in i.  

I Challenges for Game Designers av Brenda Brathwaite och Ian Schreiber (2009) skriver de i 

sitt Setting and Character-kapitel om känsla och hur spelarens uppfattning av en miljö helt 

kan förändras beroende på narrativet. Två identiska parkeringsplatser, till exempel, upplevs 

som helt olika fråm varandra ifall spelaren vet att det begicks ett brutalt brott på den platsen 

natten innan (Brathwaite & Schreiber, 2009). De skriver även om tekniker som kända 

spelskapare så som Shigeru Miyamoto, skapare till framgångsrika spelserierna Super Mario 

och Legend of Zelda, använder sig av när de skapar spel – 

att ta inspiration från de känslor av nyfikenhet och 

förundran som ofta präglar barndomen. Min 2D-värld är 

uppbyggd efter samma miljöer som jag växte upp i; 

blekingska lövskogar kryddade med stenblock, 

svampar och ihåliga stockar, men med ett färgstarkt, 

abstrakt filter (se figur 12).  

4.5 Webbexperiment – Embodied Voices 
Slutfasen av min undersökning är ett experiment utfört med webbteknologier. Efter att ha 

definierat sju olika narrativ i respektive kroppar, använde jag mig av kodning som en 

medaktör för att testa vad som händer när länken mellan kroppen och narrativet bryts. I min 

webbapplikation introduceras användaren till en by där de sju olika karaktärerna är 

representerade, tillsammans med sina hus och unika dialoger. Användaren uppmanas att 

navigera runt i byn och introducera sig för alla karaktärerna. Användaren kan inte påverka 

dialogerna genom att ställa egna frågor, utan fungerar endast som en passiv aktör. 

Koden läser konstant av vilka karaktärer som användaren har pratat med, och efter att sista 

dialogrutan har visats så skakar skärmen till och blir svart. När den sedan dyker upp igen har 

alla karaktärerna bytt plats med varandra. Husen står kvar, och de unika dialogerna är 

fortfarande bundna vid sina platser, men kropparna har bytts ut. Fiskaren fortsätter på 

smedens berättelse om hur hon föddes med endast en arm, trots att hon har två armar. 
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Getpojken fortsätter på den lärda mannens berättelse om hur han förlorade sitt öga, och 

fiskaren klagar plötsligt på att hennes hörapparat skaver ibland. Det finns en tydlig dissonans 

mellan narrativ och kropp, som belyser den problematiken jag upplever när narrativ flyttas 

mellan kroppar. 

Men även intressanta och tankeväckande resultat dyker upp. Den äldre bartendern med grufft 

utseende pladdrar plötsligt förtjust om sina liljor, och prästen med det dystra utseendet 

erkänner att hans föräldrar helst ville att han skulle bli dansös när han växte upp. Gumman 

berättar om en förlorad kärlek som har gjort att hon numera har svårt att lita på kvinnor. 

Med hjälp av webbteknologier kunde jag diffraktera berättelser genom att använda kroppar 

som prismor. De personligheter och bakgrunder jag har gett varje karaktär har gjorts med 

deras kroppar i åtanke, men när jag bytte plats på narrativen uppstod de i en helt ny kontext 

som i vissa fall styrkte att narrativ och kropp inte kan separeras lättvindligt, och i vissa fall var 

normbrytande och tankeväckande.  
 

4.6 Slutsatser kring resultat 

Jag har sedan början av mitt arbete burit en stark övertygelse att konceptet av situerad 

kunskap kan överföras på narrativ. Att berättelser är starkt anknytna till kroppar och att det är 

problematiskt att bryta länken, eftersom det kan leda till att grupper i maktpositioner 

definierar minoriteters röster åt dem. Som illustratör och medietekniker anser jag att jag 

befinner mig i en position där jag definierar andras röster – där jag återskapar speglar för 

människor att uppfatta sig själva ifrån.  

De metoder jag har använt mig av har varit till en stor hjälp i utforskandet av mitt tema. 

Genom diffraktion har jag kunnat analysera varför jag gör de val jag gör, vad som utgör mitt 

gitter och vilka influenser som påverkar och färgar av sig på det jag gör. Genom att se mina 

levda erfarenheter och den media jag tidigare konsumerat som aktörer i vad jag reproducerar 

har det blivit tydligt att min fantasi och mina idéer är konstruerade av min omgivning.  

Genom att använda mig av element ur designfiktion har jag kunnat se de karaktärer jag skapar 

som en del av något större, och deras märken som något som måste få ta plats och synas. 

Smeden och den lärda mannen fungerade som tydliga exempel på vad som sker när jag 
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designar på automatik och vad som sker när jag istället designar med den märkta kroppen i 

åtanke. Genom att resonera kring kropparna som designobjekt som krävde utrymme så 

undvek jag att se dem som bihang till inlärda stereotyper. 

Men genom mitt experiment att flytta runt de narrativ jag har konstruerat och placera de i nya 

kroppar upptäckte jag också att det fanns möjlighet till att bryta normer och inte bara få fram 

sju olika berättelser, utan obegripligt många beroende på hur många gånger karaktärerna 

kastas om. Vissa av dem gick inte att överföra – smedens berättelse om sin 

funktionsförändring kunde till exempel inte föras över på en karaktär med en 

funktionsnormativ kropp. Dissonansen blev för tydlig och resultatet obegripligt – men samma 

sak skedde inte nödvändigtvis när de kvinnliga narrativen fördes över på män. Möjligen hade 

det skett ifall de kvinnliga narrativen var mer tydligt definierade av deras fysiska kroppar, 

men experimentet visade att mer generella narrativ kunde flyttas mellan olika kroppar utan 

större dissonans och istället gav upphov till varierade, mångfaldiga berättelser.  

Något som jag tror hade gett min gestaltning mer tyngd är speltester, vilket jag inte hade tid 

att implementera, eller ett intervjuformulär där deltagarna fick se bilder på mina karaktärer 

och sedan återge hur de tolkade dem. Att testa karaktärerna och narrativen tillsammans med 

en utomstående publik hade kunnat ge min gestaltning en stadigare grund relaterad till 

frågeställning, då jag i så fall hade fått reda på hur resten av världen uppfattade mina 

representationer. 

4.7 Diskussion kring frågeställning 

Jag har reflekterat över hur maktstrukturer kan belysas och förändras i medietekniska 

gestaltningar, och det är min slutsats att diffraktion och designfiktion som metoder är ett stort 

steg på vägen. Genom att granska de spår som mina egna levda erfarenheter lämnar i det jag 

skapar genom en kritisk lins kan jag se vilka inlärda strukturer jag reproducerar.  

Genom att använda mig av designfiktion har jag fått en ny, djupare relation till mina 

skapelser. De har gått från linjer på ett papper till designobjekt som kräver en plats, en 

förklaring och ett narrativ som stämmer överens med deras kroppar. Vissa av karaktärerna 

blomstrade i sin plötsliga mångfaldighet när jag valde att flytta runt deras dialoger, vilket 

visar på att jag trots noggrann reflektion har valt att gestalta dom i en normativ kontext, så 

som den muskulösa bartendern och den varmhjärtade gumman. När deras narrativ bytte plats 



 

 

33 

 

uppstod plötsligt normkritiska berättelser som jag annars inte hade kopplat ihop med deras 

designade kroppar. 

Mina metodval, tillsammans med mina webbteknologier, illustrationer och tidigare forskning, 

har hjälpt mig att se min egen roll i ekorrhjulet. Under mitt skapande återkommer jag hela 

tiden till kapitlet om författarens Gudtrick. För mig har det här arbetet handlat om att ta ett 

steg bort från den romantiska författaren, och att inte längre se mina gestaltningar som enbart 

mina egna skapelser. Det faktum att de kommer fungera som representationer för andra 

individer innebär att de är en del av något mycket större än så – de har både skapats av, och 

skapar, levda verkligheter. 
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Ordlista 
A 
Antropologi – omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och 
fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och 
samhällstyper). 
Anglosaxisk – som avser anglosaxare eller engelskspråkiga länder.  
Avatar – i chattprogram eller på diskussionsforum en bild som en användare väljer för att 
representera sig själv i anslutning till sitt användarnamn. 

B 
Berättarteknik – ett samlingsnamn för många olika metoder som författare använder för att dra in 
läsaren i en berättelse. 
Bristfällig – som har brister. 

D 
Dissonans – ljuda olika, inte stämma överens. 
Dualitet – tvåfaldighet, i fysiken beskrivning av ett fenomen på två olika sätt, som båda behövs. 

E 
Emeritus – en titel som används i kombination med yrkestiteln av professorer när de gått i pension. 
Epistemologi – en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt 
kunskapens natur, objekt och källor. 
Epitet – karaktäriserande benämning, attribut, t.ex kung i kung Karl 

F 
Fiktiv – uppdiktad. 
Funktionsförändrad – en variant av ordet funktionsnedsatt.  

G 
Gitter – diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd. 

H 
Homogen – enhetlig. 

K 
Kolonialism – staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre 
främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller 
civilisationen. 
Kommunikationsvetenskap - mångvetenskapligt forskningsområde inriktat på villkoren för och 
konsekvenserna av informationsförmedling. 
Konstruerad - uppbyggd på ett onatuligt sätt. 

M 
Maktstruktur – En struktur i samhället som förser människor med mer eller mindre inflytande, sätter 
förutsättningarna för normskapande och påverkar människors egna liv. 
Maktordning – den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt. 
Manifestera – ge uttryck åt. 
Marginalisera – försätta i utkanten, utanför de betydelsefulla sammanhangen. 
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Mekanismer – en anordning av mekaniska komponenter som åstadkommer eller överför en rörelse av 
något slag. 
Motortång – en griptång där avståndet mellan skänklarna kan varieras. 

N 
Narrativ – berättande, framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat 
förlopp i tidsordning. 

O 
Objektivitet – saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet) 
Omnipotent – obegränsad makt, allsmäktighet. 
Oxymoron – självmotsägelse. 

P 
Pervertera – förvrida, förvränga 
Ponera – anta, förutsätta, tänka sig. 
Primatologi – studiet av icke-mänskliga primater.  
Porträttera – göra porträtt av, avbilda, måla av; skildra. 
Primär – första, grundläggande, förberedande, begynnelse, förstahands-; ursprunglig. 
Problematisera – rikta uppmärksamhet på problem i el. hos, framställa i form av problem. 
Prominent – framstående. 
 
R 
Representation – något som står för något annat. 
Reproducera – frambringa nytt exemplar av, kopiera, fortplanta 

S 
Situerad – belägen. 
Socioekonomisk – relaterar till eller berörs av samspelet mellan sociala och ekonomiska faktorer. 
Spektrum – ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras 
t.ex. med hjälp av ett prisma. 
Statisk – som inte undergår viss förändring, både bokstavligt och bildligt, motsats till dynamisk. 
Städ – underlag, vanligtvis av gjutstål, mot vilket arbetsstycket vilar vid smidesarbete. 

T 
Transcendent – inom filosofin: som det som ligger utanför det mänskliga medvetandet eller den 
mänskliga fattningsförmågan. 

V 
Vardagsrasism – ett begrepp inom rasismforskningen, och handlar om sociala praktiker och 
tankescheman som omfattas av en större grupp än den öppet rasistiska. 
Villfarelse – felaktig tro om faktiska omständigheter. 

Z 
Zoologi – vetenskapen om djuren. 
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Teknisk bilaga 

Wacom Tablet Intuos Pro Small 

Jag har använt mig av en ritplatta för att göra både pixel-arten till gestaltningen och 

karaktärernas koncept. 
 

Adobe Photoshop CS6 

Efter att ha skissat karaktärer först på papper har de sedan scannats in och förts över i ett 

digitalt bildhanteringsprogram. Jag har arbetat i Photoshop då det är ett program jag har stor 

erfarenhet av, och eftersom de många olika funktionerna tillät mig att både skissa och göra 

pixel-art i samma program.  

 

Sublime Text 

En text-editor utformad för webbprogrammering som jag har använt mig av när jag har skrivit 

koden till själva 2D-världen. 

 

jQuery 

Ett bibliotek för Javascript. Jag har använt mig av jQuery för att skapa en avatar som kan 

navigera på skärmen med piltangenterna, och för kollision med de olika objekten. Jag har 

även använt jQuery för att slumpmässigt tilldela dialogbitar till de olika karaktärerna. 


