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ABSTRAKT (Svenska) 

 
Detta kandidatarbete handlar om hur ämnen som parodi, posthumanism och mytologi kan 

kombineras för att skapa en spelprototyp där dessa tre agerar som pelare, vare sig dessa 

manifesteras inom narrativet, estetiken eller mekaniken. Med hjälp av parodi som 

designperspektiv kan man granska ämnen som mytologi och posthumanism, för att skapa 

något som länkar samman dem. Denna text går igenom alla projektets utvecklingsfaser, hur 

själva arbetsprocessen har utvecklats och olika iterationer vi skapade för att ge en klar bild 

vilka tankebanor det var som ledde till vilka kreativa val och hur slutprototypen kom till. 

 

Synopsis: 300 år efter mänsklighetens förfall, världen är bebodd av monster, men en dag 

släpps de rastlösa själarna av mänskligheten lös, tar över monstren och gör dem mer 

mänskliga.  

 

Nyckelord: Parodi, Posthumanism, Mytologi, Hybrid, Dekonstruktion. 

 

ABSTRACT (English) 

 
This bachelor thesis will cover how the subjects of parody, posthumanism and mythology can 

be combined to create a game prototype where these three serve as pillars, whether they take 

the form of design perspective, esthetics or mechanics. By using parody as a design 

perspective, one can examine subjects such as mythology and posthumanism in order to 

create something that connects them. This thesis will go through all the stages of 

development, how the working procedure has evolved and different iterations we created in 

order to give a clear image of which lines of thought it was that led to which creative choices 

and how it led to the creation of the final prototype.  

 

Synopsis: 300 years after the fall of mankind, the world is inhabited by monsters, but one day 

the restless souls of humanity are unleashed, possess the monsters and make them more 

human. 

 

Keywords: Parody, Posthumanism, Mythology, Hybrid, Deconstruction. 
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FÖRFATTARE OCH SAMSKRIVANDET 

 
Jonathan Johansson (J. Johansson) är en högskolestudent som gått 3 år på Digitala 

Spel-programmet på Blekinges Tekniska Högskola. 

 

Jonathan Larsson (J. Larsson) är en högskolestudent som gått 3 år på Digital 

Bildproduktion-programmet på Blekinges Tekniska Högskola. 

 

Skrivprocessen har delats upp så att båda författarna har skrivit varsin del av varje kapitel, 

med tillfälliga sektioner (under rubrikerna Spel-Jonte och Bild-Jonte) som sedan sytts ihop 

och justerats så att repetitioner minskas och för att skapa en sammanhängande text med insikt 

från båda författarna. Program-specifika kunskaper har även applicerats så att J. Johansson 

från Digitala Spel huvudsakligen skrivit om kopplingar till spelexempel medan J. Larsson 

från Digital Bildproduktion utgått mer från film och animations-relaterade exempel. 

Författarna har även skrivit om sina egna uppgifter i relation till gestaltningen och processen 

bakom dem i metoder, designprocessen, resultat och diskussion.  

 

1. BAKGRUND 

 
Författaren Linda Hutcheon har definerat parodi som “a form of repetition with ironical 

critical distance, marking difference rather than similarity” (1985, s. xii) och har även 

beskrivit det som “fundamentally double and divided; its ambivalence stems from the dual 

drives of conservative and revolutionary forces that are inherent in its nature as authorized 

transgression (1985, s. 26).” Samtidigt så påstår författaren Robert Phiddian att “parody is a 

form of deconstruction.” (1997, s. 681), att “the crucial point for parody is that the body of 

words is always preloved and redirected” (1997, s. 683) och att det “occurs within textuality. 

It resonates within language (or sign systems if it's painting, drama, or music), without 

attempting to break out on its own into the zones of pure representation or originality” 

(1997, s. 684).  
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Med dessa saker i åtanke så kan parodi, sammanfattat, ses som en en metod med vilken man 

kan lägga kritik till något man är bekant med, genom att imitera, modifiera och injicera nya 

element för att skapa kontraster till en redan existerande modell, ofta för att uppnå en 

förlöjligande men samtidigt regenerativ effekt. Därför så kan ett parodisk designperspektiv 

agera som mer än bara en metod för att kritisera det gamla, men även skapa något nytt från 

det. Det är ett hybridiskt perspektiv, i vilket man kombinerar två motsatta fenomen: Det 

konservativa och revolutionära, eller med andra ord, det bekanta och nya.  

 

Det konservativa och revolutionära som vi har valt i vårt kandidatarbete är mytologi, dels för 

att vi delar ett starkt intresse för ämnet (speciellt till de väsen som har fötts ur dem), men 

även för att vi ser potential i deras starka koppling till symbolik för att hitta nya sätt att 

illustrera filosofier och meddelanden från komplexa ämnen som annars kan vara svåra att 

förmedla, vilket i sin tur också ger oss chansen att tolka och omtolka mytologiska element. 

 

Det nya och revolutionära som vi valt är tankarna kring vad som ligger bortom 

mänskligheten, alltså posthumanismen, i form av humanismens slut eller en  förändring av 

det. Det är vad som tillåter oss att utforska vad som kan hända sen, efter dess slut, samt vad 

det är för värld som kan uppstå när det icke mänskliga, till och med monstruösa, bygger upp 

ett nytt samhälle bland spillrorna av den värld som en gång tillhörde oss. Det som inspirerade 

oss att välja detta tema var boken I Am Legend av Richard Matheson (1954), som handlar om 

den sista människan i en dystopisk värld där nästan hela mänskligheten förvandlats till 

vampyrer. Han jagar och tar kål på vampyrer rutinmässigt, men upptäcker nära slutet att 

åtminstone hälften av alla de vampyrer han slaktat inte är samvetslösa monster alls, utan en 

ny och resonabel art som är på god väg att återuppbygga en ny civilisation. På grund av det så 

har han, beskrivet av Sarah Juliet Lauro och Deborah Christie: “... become the monster and 

the vampires have become representatives of the post-human” (Lauro & Christie, 2011, s. 

76).  

 

Dessa två fenomen har en gemenskap i deras kopplingar till humanismen, då mytologi 

använts inom diverse narrativ för att definiera gränserna mellan det mänskliga och det icke 

mänskliga, medan posthumanismen spekulerar kring vilken riktning mänskligheten är på väg. 
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Dessa två ämnen är fenomen vars hybridisering inom den kreativa processen tillåter oss att se 

det mänskliga i monster och det monstruösa i människor, till en parodisk effekt. 

 

Vi valde att göra vår gestaltning i form av en spelprototyp, då det är ett mångsidigt format 

med vilken man kan knyta ihop narrativ, visuell estetik och animation i kombination med 

interaktiva funktioner. Parodi är redan ett interaktivt fenomen från en psykologisk synpunkt, 

då det är beroende av användarnas igenkännande och känsla för lek, men är inte lika ofta 

något man kan fysiskt interagera med.  

 

1.1 FRÅGESTÄLLNING 

 
Hur kan man skapa en spelprototyp med ett parodiskt designperspektiv som utgår ifrån 

mytologi och folktro? 

 

1.2 SYFTE 

 
Syftet var att skapa en medieteknisk undersökning med konceptet att mänskligheten inte 

längre är världens härskare och att mytologiska monster och väsen har blivit den dominanta 

arten i världen, för att undersöka mänskliga fenomen ur en posthumanistiskt synvinkel. Inslag 

av parodi och absurdism har använts för att analysera mänskligt beteende och sociala riter 

genom ett nytt perspektiv. Vi uppfattar att detta är en relevant studie, då en majoritet av 

dagens skapare hämtar sin inspiration från bekant och redan existerande material för att sedan 

finna sig själva i en kreativ maktbalans i sökandet efter en egen identitet i deras skapande. Vi 

trodde därför att parodi är ett bra perspektiv som kan hjälpa en designer i hans eller hennes 

kreativa maktbalans, då det ger maktbalansen en konkret form. Vi siktade in oss på att skapa 

en spelbar spelprototyp som har skapats med hjälp av parodi som designperspektiv och 

använt sig av mytologi och posthumanism som material för att illustrera undersökningens 

syfte att utforska ett parodiskt designperspektiv och hur det kan producera en prototyp som är 

baserat på redan existerande material.  
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2. TIDIGARE OCH AKTUELL FORSKNING  

 
I detta kapitel introducerar vi vår undersökningens tre pelare: Parodi, Mytologi och 

Posthumanism. De tre sektionerna nedan kommer att gå igenom varsitt ämnes definitioner, 

historik, roll i samhället, observationer/teorier från forskare och populära exempel som vi 

haft i åtanke under vårt forskande.  

 

 

2.1 PARODI 

 
Ordet parodi kommer från det grekiska ordet parodia, vilket i sin tur kommer från orden 

para, vilket kan betyda kontra, emot eller bredvid och odos, vilket kan betyda dikt eller sång. 

I vilket fall som helst så är det en term som har fått lite utav en negativ klang genom åren, på 

grund av dess mest karaktäristiska drag, vilket är att förlöjliga bekanta eller populära subjekt, 

som till exempel filmer, böcker eller spel. Något som inte hjälpt termens PR är dess nyliga 

överdos av dåliga exempel som filmtittare genomled under 2000-talet, som Epic Movie 

(Seltzer & Friedberg, 2007) och Date Movie (Seltzer & Friedberg, 2006), som istället för att 

vara smarta och strukturerade parodier, istället fokuserade på att referera så många saker i 

populärkulturen som möjligt, göra narr av kändisar och förlita sig i stor del på gross 

out-humor. Som internetpersonligheten Doug Walker poängterade i sin video, Is Parody 

Dead? (Channel Awesome, 2015):  

 

“What spoof films nowadays are missing is that humor doesn’t come from just turning 

something popular into something silly or blindly making references. It comes from a 
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very focused and smart analysis of why we like what we like and ultimately making 

fun of it,” (Channel Awesome 2015).  

 

Vissa kritiker är fördömande till parodi, då de ser det som “trivialization through the 

inclusion of ridicule in its definition” (Hutcheon, 1985, s. 115) eller att “parody makes the 

original lose in power, appear less commaning” (Hutcheon, 1985, s. 76). Men det är ett 

vanligt misstag att anta att parodi inte har någon större dimension till sig, då andra 

argumenterar att “parody is the superior form because it does everything the original does - 

and more” (Hutcheon, 1985, s. 76) och att det idag “is endowed with the power to renew”, 

att “it need not do so, but it can” (Hutcheon, 1985, s. 115).  
 
 

En parodi kan definieras som “a form of repetition with ironical critical distance, marking 

difference rather than similarity” ( Hutcheon, 1985, s. xii) ett fenomen som är 

“fundamentally double and divided” (Hutcheon, 1985, s. 26) och vars ambivalens 

härstammar från “the dual drives of conservative and revolutionary forces” (Hutcheon, 1985, 

s. 26). Det kan därför ses som “overtly hybrid and double-voiced” (Hutcheon, 1985, s. 28), 

där konservativa och revolutionära element (eller det bekanta och det nya) möts.  

 

Genom att se det från ett mytologiskt perspektiv, så går det att likna en parodi till ett 

tvåhövdat monster. Det ena huvudet är gammalt och välbekant, medan det andra är nytt och 

kritiskt till det gamla huvudet. Genom att reta och förlöjliga det gamla huvudet, som 

motargumenterar med sin traditionella kontext, skapas en interaktion som kan anta en kritisk 

form, såsom konstaterat av författaren Linda Hutcheon i citatet nedanför:  

 

 “...as a form of criticism, parody has the advantage of being both a re-creation and a 

creation, making criticism into a kind of active exploration of form (Hutcheon, 1985, s. 51).”  

 

Parodier, som professor Robert Phiddian säger, “deconstruct the discourses they invade; they 

do not blankly destroy the discourses on which, parasitically and critically, they live” 

(Phiddian, 1997, s. 682). Men inte bara det, då “parodies stand for the things they displace, 

but they do not merely repeat them, as translations aspire to do, or extend them like 

imitations. They displace, distort, differ, and defer” (Phiddian, 1997, s. 686). 
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Detta i sin tur tillåter en att generera en dubbel effekt hos användare, på det sättet att de får en 

bekant känsla av det redan existerande, men även känner av en stark effekt från de kontraster 

som skapats. Ifall användaren “miss a parodic allusion, they will merely read the text like any 

other” (Hutcheon, 1985, s. 94). På det sättet så är parodi ett interaktivt fenomen, då det sätter 

vissa krav på sin publik, “but these are demands more on his or her knowledge and 

recollection than on his or her openness to play” (Hutcheon, 1985, s. 5). 

 

Ett exempel som illustrerar vikten hos bekantskap när det kommer till en parodi är Conker’s 

Bad Fur Day (Nintendo, 2001), ett platformer-spel som har en gullig cartoon-stil i samma 

veva som Banjo-Kazooie (Nintendo, 1998) i kontrast till ett vuxet och barnförbjudet narrativ. 

Detta blev skapat i direkt effekt av tidig kritik till dess test-footage att det antagligen skulle 

vara ytterligare ett tillägg i en lång rad av barnvänliga platformer-spel som just 

Banjo-Kazooie, vilket gör Conker’s Bad Fur Day till en parodi av samma spel-genre. 

Mekaniken är dock fortfarande en platformer, vilket även illustrerar att parodi och mer 

humoristiska element i spel vanligtvis används som stilval snarare än att integreras i spelets 

mekanik, vilket gör det till mer av en estetisk mantel som man täcker spelet i.   

 

Men trots att parodier utgår från redan existerande verk, så har de ändå potentialen till att 

utveckla egna identiteter. Exempel på detta är den riktiga historien bakom skapandet av 

Teenage Mutant Ninja Turtles (Eastman & Laird, 1984), där två aspirerande serietecknare 

utvecklade idén med en stark influens från Frank Miller’s verk (Toy Galaxy 2018), speciellt 

hans Daredevil-serier (Lee, 1964). På det sättet så kan parodi användas som en metod för att 

revitalisera det bekanta eller utmattade. Detta ligger i enlighet med vad Linda Hutcheon 

beskriver:  

 

“Doing consciously what time does more slowly, parody can work to distort the shapes of 

art, synthesizing from them and from the present of the encoder a new form - one not 

burdened, but enriched, by the past” (Hutcheon, 1985, s. 97). 

 

Denna process av att forma något eget från något bekant kan ha en liknande, transformativ 

process hos dem som skapar parodi. Det kan ses som en “act of emancipation” (Hutcheon, 
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1985, s. 96), ett sätt att “shake off stylistic influences, to master and so supersede an 

influential predecessor.” (Hutcheon, 1985,s. 96). 

 

2.2 MYTOLOGI 

 
“We are very much curious about the monsters we fear. We may be utterly repulsed by them, 

but we are also fascinated by their extraordinary nature, their perverted views, and 

their deviant behavior” (Castillo, 2014, s. 162). 

 

Mytologi och mytologiska väsen, som monster, finns inom alla kulturer, alla med fantasifulla 

beskrivningar som kan tolkas och väckas till liv på många olika sätt, som beskrivet av 

författare och illustratör Kristofer Gustafsson: “Monstren misslyckas i princip aldrig med att 

väcka vårt intresse och våra känslor. Inte sällan är det de minst skrämmande monstren som 

är allra mest skrämmande, samtidigt som de mer fantastiska och fantasifulla är så otänkbart 

att de ibland frammanar skrattsalvor” (Gustafsson, 2014, s. 3).  

 

Tanken på att göra en egen spinn på detta material inom spel och design är därför lockande. 

Speciellt intressant är tanken på att designa och gestalta mindre kända väsen och karaktärer 

från dessa myter, inte bara för att presentera något nytt för användare, men även för att öka 

medvetande till dem och de kulturer de kommer ifrån.  

 

Att spel använder sig av mytologi och folktro är inget nytt; i princip alla fantasyspel använder 

sig av existerande myter och legender till någon grad och skapar en egen mytologi från det. 

Därför kan det vara praktiskt att leta inspiration bland mindre kända myter som inte fått 

samma uppmärksamhet, för att ge ett projekt ett mera distinkt innehåll, eller tolka respektive 

mytologi på ett annat sätt än tidigare exempel. Spel som Dragon Quest (Enix/Nintendo, 

1986) tar mycket inspiration från europeisk mytologi till exempel. Det som ger den mer utav 

en egen identitet är den österländska prägel som spelutvecklarna lagt till.  

 

Med detta i åtanke så ställer vi frågan: Vad har mytologiska monster för betydelse för 

individen och hur påverkas han/henne när de ser dem på ett specifikt sätt? Vad är det dem 

representerar? Det korta svaret skulle nog vara att monsters roll och formgivning inom en 
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medieteknisk gestaltning varierar beroende på den kontext de används i, men även de tider de 

uppstår i. De kan spela en bred varietet av roller och kommunicera många olika betydelser då 

de har en bestående roll som bärare av symbolik, som poängterat av professor David R. 

Castillo i sin avhandling: 

 

“Whether they are viewed as signs of the divine will or interpreted as providential warnings, 

monsters have been “read” as bodies pregnant with meaning for much of the history 

of Western culture” (Castillo, 2014, s. 161). 

 

Monster inom spel och film reflekterar tiden i sin ambivalens. Bossar och skurkar kan vara 

både mänskliga och icke mänskliga och det finns gott om exempel på både mänskliga och 

icke mänskliga hjältar. Människans roll i relation till monster varierar också och brukar ofta 

ligga i motpol till monstren, där de vanligtvis är offer, hjältar som bekämpar dem, karaktärer 

som växer förbi sina fördomar och inser att monstren inte är farliga eller antagonister vars 

rädsla/hat/fördomar är vad som skapar konflikten i handlingen. Ergo, hur monster målas upp 

beror ofta på människan och dess attityd mot dem i deras tidsperiod, då de drar gränserna 

mellan mänsklighet och det monstruösa. 

 

Begreppet monster i sig är brett och kan ha många olika betydelser. Termen går att appliceras 

till i stort sett allt som kan ses som avvikande eller skräckinjagande, vilket i sin tur har lett till 

den klassiska rollen för monster som blodtörstiga antagonister, som den ostoppbara 

xenomorphen i filmen Alien (Scott, 1979). I andra fall så kan de agera som symboler för 

missförstånd, där de är vänligt sinnade varelser vars icke mänskliga yttre är vad som inhyser 

skräck och avsky från dem omkring dem, som Dr. Frankensteins skapelse i Frankenstein 

(Whale, 1931). Samtidigt så kan en människa definieras som ett “monster” ifall denna 

människa beter sig grymt och ondskefullt. På det sättet så kan termen “monster” vara både en 

ytlig och en intern definition.  

 

Dessa motsatta men relaterade användningar och innebörder av ordet kan därför användas för 

att skapa kontraster och diskursiva berättar-element, som i Skönheten och Odjuret (Trousdale 

& Wise, 1991), där Odjuret är ett bokstavligt monster till utseendet, men är god på insidan, 
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medan skurken är en stilig och populär människa vars onda och själviska handlingar 

illustrerar för publiken vilket monster han egentligen är.  

 

Historiskt sett så har monster ofta agerat som symboler och metaforer, eller substitut som 

hjälpt rationalisera saker man inte kunde förut, som att agera som en “förklaring till olika 

naturfenomen, som jordbävningar, stormar, jättevågor - och bergs och sjöars tillkomst” 

(Gustafsson, 2014, s. 3) och “skuldbärare för olyckor och elände, sjukdomar, bränder, 

översvämningar, mord och död” (Gustafsson, 2014, s. 3). Monster och väsen har även 

använts/skapats för en direkt avskräckande effekt, som i fallet med Bogies; monster som sägs 

kidnappa eller äta upp barn som inte är snälla. Det går även att argumentera att monster till en 

viss form är allegorier av hot och osäkerheter i vår vardag, som hur rymdvarelser inom 

science-fiction kan ses som allegorier för de rädslor och fördomar vi har inför främmande och 

utländska element. Två olika exempel på detta finns hos filmerna Starship Troopers 

(Verhoeven, 1997) och District 9 (Blomkamp, 2009). Rymdvarelserna i Starship Troopers 

målas upp som icke mänskliga, skoningslösa mördarmaskiner och mänsklighetens fiende 

nummer ett; något som ständigt understryks av propaganda inom filmen. Rymdvarelserna i 

District 9 är däremot mer av en förtryckt minoritet som är tvingad att bo i ghetton och 

ständigt trakasseras av en korrupt regering. 

 

Av denna anledning så kan monster och väsen vara som skräddar-gjorda för satiriska och 

parodiska syften, som beskrivet av Kristofer Gustafsson, “i mötet mellan det bekanta och det 

främmande uppstår monstret” (Gustafsson, 2014, s. 3). Som bärare av symbolism så kan 

deras visuella och narrativa drag som beskrivna inom folktro och populärkultur användas för 

att dra allegorier med moderna teman, genom att modifiera de drag som folk finner bekanta 

och anpassa dem efter något mera samtida.  

 

Ett exempel på detta skulle vara hur en parodisk tolkning av den trehövdade hunden Kerberos 

från grekisk mytologi kan leda till skapandet av en karaktärsdesign som både genererar 

igenkännande och en komisk effekt, genom att placera hundens tre huvuden ovanpå varandra 

(som en totempåle) istället för i sidled och ge den namnet Pluto. Detta är en dubbel-referens, 

dels till den romerska versionen av dödsguden Hades, guden över de döda och Kerberos 

mästare, men samtidigt Musse Piggs hund.  
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2.3 POSTHUMANISM 

 
Posthumanism, i vårt kandidatarbete, är den nya delen i den hybrid vi kallar parodi. Dess roll 

i vårt koncept tillåter oss att analysera människans sociala riter och beteende med distans till 

vår nutid och med ett nytt och parodiskt perspektiv, då det i det här fallet är det icke 

mänskliga som blir övertaget av det mänskliga och inte tvärtom. Detta i sin tur ställer frågor 

som “vad är en människa” och “vad är det som gör han eller henne mänsklig,” på ett 

ironiskt sätt. Medan posthumanism är, som beskrivet av författarna Sarah J. Lauro och 

Deborah Christie, oåterkalleligt fäst vid vad det är “post” till, vilket gör det “nearly 

impossible to discuss post-humanism without engaging in a discussion of the relative pros 

and cons of humanism” (Lauro & Christie, 2011, s. 68-69), så tillåter det ett 

post-antropocentriskt tänkande, som spekulerar kring mänsklighetens roll i världen, vad vi 

kan lämna efter oss när vi väl är borta och om vi skulle vara villiga att släppa taget om vår 

värld och våra sätt att leva i den om vi nu hade ett val.  

 

Om vi utgår från humanismen som svar på detta spekulerande så kan vi definiera det som 

strävandet efter ett levnadssätt baserat på jämlikhet, frihet och rationalitet mellan människor 

utan att utgå från övernaturliga faktorer, som är beskrivet på American Humanist Association 

(u.å.). Även om detta anses som det ideala sättet att leva, en utopisk vision som är lika vacker 

och svår att nå som en stjärna på natthimlen, så dras människors intresse konstant till dess 

alternativ i det icke mänskliga, som posthumanismen. 

 

Posthumanism är ett anthropocentrism-kritiskt begrepp, som tillåter en att utforska mänsklig 

natur och vårt samhälle, med utgången från att humanismen och sin tur mänskligheten, har 

gått igenom en förändring eller helt enkelt kommit till ett slut. Det är helt enkelt ett synsätt 

som tillåter oss att ställa frågor som “where might we go from there? And who would ‘we’ 

be?” (Graham, 2002, s. 177). Enligt filosofen Francesca Ferrando så kan detta begrepp ha 

minst 7 olika definitioner: 
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- 1. Antihumanism: Kritik mot det mänskliga överlag, kritik mot det traditionella mänskliga och 

det mänskliga tillståndet. 

 

- 2. Kulturell Posthumanism: En cultural theory där man granskar arvet av mänskligheten och 

ofta utmanar det man ser som det stereotypiskt mänskliga och ofta försöker anpassa detta till 

ett teknikvetenskapligt fält. 

 

- 3. Det posthumanistiska tillståndet: En dekonstruktion av det mänskliga tillståndet med hjälp 

av critical theory. 

 

- 4. Filosofisk posthumanism: En filosofisk anfallsvinkel på posthumanism, där frågor om etik 

och moral kommer fram och hur kopplade dessa begrepp är i relation till det som anses som 

mänskligt idag och historiskt. 

 

- 5. Transhumanism: En ideologi som söker att förbättra människan med hjälp av teknologi och 

försöka eliminera negativa faktorer i våra liv som åldrande och hålla oss levande längre än 

vad vi vanligtvis skulle gjort i sökandet efter en posthumanistisk framtid. 

 

- 6. Den artificiella Intelligensens Övertagande: Detta är ett scenario där vi människor inte 

längre är behövda i samhället och blir ersatta helt och hållet av artificiella intelligenser som vi 

själva utvecklat, ett pessimistiskt perspektiv som filosofer som Nick Land säger att vi borde 

omfamna. 

  

- 7. Den frivilliga mänskliga utrotningen: En nihilistisk tolkning av posthumanism där man 

förespråkar att det skulle vara som bäst för vår planet om mänskligheten skulle frivilligt utrota 

sig själv (Ferrando, 2013, sekundär källa). 

 

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot kulturell posthumanism och transhumanism, för 

att undersöka och skapa kritik gentemot mänsklig natur. Utsuddning av gränsen mellan 

mänsklighet och icke mänsklighet är speciellt fascinerande, vilken i det här fallet kan 
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åstadkommas av konceptet att icke mänskliga varelser har börjat utveckla mänskliga drag, 

medan mänskligheten vid det här laget inte riktigt kan ses som mänsklig längre. Detta möte 

mellan mänsklighet och det ickemänskliga leder till skapandet av en “hybrid.”  

 

Syftet med hybrider och hybridisering i relation till posthumanismen är att skapa allegorier 

och analyser hos mänskligt beteende. Inom science-fiction så finns det ett tydligt exempel på 

detta i form av cyborgen, som är en klar hybrid mellan en människa och teknologi, på det 

sättet att människan blivit modifierad med hjälp av teknologiskt avancerade implantat och har 

på så sätt blivit transhumanistisk.  

 

Detta kan ses som en allegori av den franska filosofen och sociologen Bruno Latours teori 

kring interaktionen mellan det mänskliga och det icke mänskliga: 

 

“The human is not a constitutional pole to be opposed to that of the non-human. The two 

expressions ‘‘humans’’ and ‘‘nonhumans’’ are belated results that no longer suffice 

to designate the other dimension” (Latour, 1993, s. 137).  

 

Enligt Latour så fungerar inte motsättning mellan det mänskliga och icke mänskliga längre på 

grund av deras konstanta interaktioner, vilket kan inkludera den moderna människans dagliga 

interaktioner med teknologi. En cyborg kan ses som en allegorisk tolkning av detta och har 

tidigare observerats som en “metaphor for the deep dependence of Western culture on 

technologies” (Graham, 2002, s. 202). 

 

Posthumanism används vanligtvis inom science fiction, där koncept av människans arv eller 

utveckling illustreras med hjälp av futuristisk eller utomjordisk teknik i form av cyborgs och 

artificiell intelligens. Problemet med science fiction är dock att dess representativa kvalitéer 

kan vara ganska enkelspåriga med sin symbolik, på grund av sin exklusiva fokus på 

teknologi.  

 

Därför så anser vi att det går att åstadkomma en liknande effekt med mytologi och folktro. 

Medan både science fiction och mytologi reflekterar de tider de formas i, så uppfattas 

symboliken hos mytologiska väsen mera tidlös och varierad än den vi kan stöta på inom 
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science fiction-genren. Robotar och cyborgs pekar generellt mot framtiden, medan spöken 

och monster kan uppfattas som mer samtida och på så sätt mera identifierbara, som beskrivs 

av professor Elaine L. Graham:  

 

“Hybrids and monsters are the vehicles through which it is possible to understand the 

fabricated characters of all things, by virtue of the boundaries they cross and the 

limits they unsettle. The ethical and political task rests in a better understanding of 

the social interests and future aspirations that lie behind these various depictions of 

human and post/human futures” (Graham, 2002, s. 37). 

 

Detta är ett vanligt tema inom spel,  som i Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami, 

2008) till exempel, i vilken karaktärer och miljöer ligger i en designfiktion där vetenskaplig 

framgång har gått en helt annan riktning än vad vi är på väg till i verkligheten. Inom spelet så 

finns det till exempel en karaktär vid namn Raiden, som är en cyborg vars kropp är 90 

procent artificiell och stark nog att lyfta objekt på flera ton. 

 

Men om man går in i mer fantasy-baserade spel där mänskliga karaktärer går bortom 

mänskligheten med hjälp av övernaturliga medel, så har vi The Darkness (Starbreeze, 2007), 

där man spelar som Jackie Estacado, en man som har levt ett liv inom maffian och en dag 

väcker en inre demon som han använder i sitt sökande efter hämnd på en maffiafamilj som 

har förrått honom. Demonen eggar honom konstant att bli mer brutal i sökandet efter det som 

gör honom mer mänsklig, som en slags sjuk användning av hans inre motivation för att nå sin 

egen agenda, vilket är att reducera sin värd till en docka/kropp att kontrollera. 

 

Hybrider har även spelat flera representativa roller inom mytologi och folktro. Till exempel, 

besegrandet av människo-hybrider som kentaurer och satyrer i historier “represented the 

vanquishing of baser (but undeniable) instincts and demonstrated the superiority of human 

virtue” (Graham, 2002, s. 47). En av dem mest konkreta hybrid-exemplen inom mytologi 

skulle nog vara chimären från grekisk mytologi; en skräckinjagande varelse med de 

kombinerade dragen hos ett lejon, en get och en orm. Bortom sin ursprungliga användning 

inom grekisk mytologi så har ordet chimär blivit mer inklusivt i moderna tider och kan nu 

inkludera i princip alla hybridiserade livsformer. Inom genetik till exempel så används 
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termen för att beskriva “animals or humans that contain the cells of two or more individuals” 

och att “their bodies contain two different sets of DNA” (Healthline, 2018), som till exempel 

med Vacanti-musen, ett djurexperiment i vilket en öron-liknande utväxt formades på ryggen 

hos en mus med hjälp av ko-brosk som injicerades i en biologiskt nedbrytbar form under dess 

hud. Därför så skulle vi helst vilja definiera mänskliga/icke mänskliga hybrider som 

chimärer; mytologins och fantasy-genrens motsats till cyborgs. Cyborgs och chimärer spelar 

ungefär samma roller, som hybrider av vad som kan definieras som normalt och onormalt, 

definierat av människors rädslor och oro.  

 

Hybrider och hybriditet har en parodisk kvalité till sig, då en parodi i sig själv en hybrid av 

något gammalt och konservativt och något nytt och revolutionärt. Dock, till skillnad från 

cyborgs och chimärer från seriösa exempel på science fiction och fantasy, vars syften ofta är 

att symbolisera faror och framsteg med teknologi eller samband med naturen och det 

övernaturliga, så är parodi huvudsakligen utformat för att underhålla.  

 

Med dessa tre pelare (Parodi, Mytologi och Posthumanism) så formades undersökningen och 

gestaltningen. Vi drog kopplingar mellan dem genom att identifiera deras gemensamma 

nämnare, vilket gjorde det lättare att jobba in dessa tre teman i slutprototypen. Nu när 

forskningsämnen har tagits upp och presenterats, så kan man gå vidare till nästa kapitel och 

se vilka metoder som användes för att inkorporera dem i arbetet. 

 

3. METODER 

 
I det här kapitlet går vi igenom de metoder vi använt under hela undersökningen. Detta 

inkluderar vår användning av parodi som ett designperspektiv, hur det har påverkat de 

kreativa valen, övriga design- och produktionsmetoder och den utrustning vi använt oss av.  

 

Kort introduktion till gestaltningen 

Vår gestaltning är en spelprototyp som använder sig av parodi som designperspektiv och 

behandlar ämnen inom mytologi och folktro och posthumanism på en parodisk nivå för att 

stärka gestaltningens egna estetik trots att den är baserad på redan existerande material. 
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3.1 DESIGNPERSPEKTIV 

 
Designperspektiv: Parodi som en form av Critical Design 

 

Vi har använt oss av ett parodiskt designperspektiv. Förutom att ge vår forskning en 

“rationale for the research approach” (Brookshier, 2018), så har vårt designperspektiv hjälpt 

oss att formge den visuella och narrativa designen, genom att använda parodi som en lins och 

en motivation till våra kreativa val. Vi valde detta perspektiv då det kändes som ett intressant 

perspektiv att se över bekant material med. 

 

 

Ett parodiskt perspektiv kan ses som en lättsammare form av critical design, som i sig själv 

kan definieras som en slags synpunkt som “uses speculative design proposals to challenge 

narrow assumptions, preconceptions and givens about the role products play in everyday life 

(Dunne & Raby, u.å.).” Dess funktion är att öka medvetande, avslöja antaganden, egga till 

handling, skapa diskussion och underhålla på ett intellektuellt sätt. Av denna anledning så 

brukar perspektivet vanligtvis användas i skapandet av satir, vilket inte är riktigt samma sak 

som parodi, även om de båda kan innehålla element av varandra. Skillnaden mellan de två, 

enligt youtubern Sceptical Prophet, “is that a satire is more subtle. How? It’s sort of like the 

difference between metaphors and symbols. A metaphor is explained and made clear in the 

very sentence it is introduced. A symbol is never explained and thus open to interpretation. 

Similarly, a parody is always self-evident” (Wordpress, 2012). Med andra ord så är båda 

former av förlöjligande, men medan satir utifrån critical design är ute efter att ändra världen 

på ett subtilt och intelligent sätt, så är parodier mera tydliga i vad de förlöjligar, 

huvudsakligen för underhållande syften. Parodi försöker för det mesta inte ändra världen 

heller, men snarare ens syn på något man är bekant med.  

 

Braid (Number None, 2008) är ett spel som kan ses som en critical design av Super Mario 

Bros. (Nintendo, 1985) med både parodiska och satiriska kvalitéer i dess utformning och 

narrativ. Som konstaterat av Robin J. S. Sloan :  
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“The use of parody in Braid allows us to treat it as a game about a game: as a critique not 

only of Super Mario Bros., but also of our memory of Super Mario Bros. as an icon of 

the early years of home console gaming” (2016).  

 

Liksom Mario, så handlar Braid om en spelhjälte som tar sig igenom ett underligt landskap 

för att rädda en prinsessa som har blivit kidnappad av ett monster. Det som gör det parodiskt 

är att den har samma bas-mässiga koncept och ett liknande 2D-sidescroller gameplay. Den 

ökända repliken,“Sorry, but the princess is in another castle,” från Super Mario används till 

och med i Braid som en humoristisk referens. Twisten som presenteras nära slutet dock, där 

det föreslås att karaktären man har spelat som hela tiden inte är en hjälte utan det riktiga 

monstret som bara har förföljt prinsessan, ligger mer åt satir-hållet. Då spelets smarta 

utformning har gjort att detta inte är självklart men ständigt framför näsan, gör det till en 

välgjord twist som agerar som en mörk dekonstruktion av en traditionell spelhjältes roll.  

  

3.2 DESIGNMETODER 

● Tankekarta/Mindmap  

Enligt The Mind Map.org (2013) är Mindmapping ett idégenereringsverktyg med rötter inom 

flera historiska sammanhang som använts länge och som kan användas på många sätt, som 

inom företag och designprocesser. Vi använde oss av dessa vid flera tillfällen för att ta 

Parodi, Posthumanism och Mytologi, extrapolera dem och upptäcka aspekter av dem som vi 

kanske inte hade tänkt på annars, samt hur de kunde vara relaterade till varandra. 

Om man till exempel använder mindmapping med parodi som designperspektiv så kan man 

spåra tankar och idéer till deras rötter, genom att granska ord och associationer man har med 

dem, för att sedan finna alternativ till nya tvister man kan ge dem.  

● Brainstorming  

Brainstorming kan definieras som en metod som “syftar till att hjälpa en grupp människor att 

snabbt generera och systematisera ett stort antal idéer utgående från en given fråga eller 

problemställning” (Löwgren & Stolterman, s. 93). Vi ville använda oss av brainstorming av 
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precis denna anledning, då vi kände att ett brett utbud av olika idéer alltid är bra att ha, inte 

bara för att utforma idéerna, men även för att konceptualisera olika versioner av samma idé 

och sen se vilken som funkar bäst i relation till en frågeställning eller syfte.  

En parodi kan vara utformad på många sätt, bland annat genom att se på något med ett nytt 

perspektiv, överdriva dess typiska drag, poängtera dess brister genom dekonstruktion, gå 

emot förväntningar eller använda ironi. På grund av alla dessa element så kan utformandet av 

en parodi vara utmanande, vilket är varför brainstorming var en idéell metod för skapandet av 

flera utformningsidéer och varianter av dem; på det sättet så rådde det ingen brist på 

alternativ, som vi sedan kunde jämföra med varandra för att se vilka som genererade mest 

skratt och kändes mest originella. Vi gjorde detta i början av arbetet i skapandet av flera lo-fi 

pitchar till koncept, som var mer eller mindre riktade till varsitt parodiskt element som ett 

nytt perspektiv eller ironiska twister. Vårt projekts koncept och inriktning var i slutändan en 

kombination av tre eller fyra av dessa koncept som vi kände funkade tillsammans. 

 

 

● Moodboard 

En metod där man lägger ihop olika bilder på ett och samma papper för att uppnå en visuell 

känsla av vad man är ute efter med sin produkt. Denna metod valde vi för att det skulle tillåta 

oss att kommunicera och motivera våra visioner av gestaltningen. Moodboards används ofta 

för att kunna spåra och visualisera inspirationskällor bakom verk som man skapar, för att 

identifiera gemensamma nämnare och skapa en kohesiv estetik. Dessa kan vara både 

abstrakta och konkreta, då de kan bestå av generella färger och former, men även innehålla 

konkreta stilar, karaktärsdesigner, illustrationer osv, något som tas upp på Impact Poster 

Gallery (2015). Det viktigaste med en moodboard är att kunna presentera visuellt vilken slags 

information man vill inkorporera i sitt projekt och hur det valda materialet i moodboardet har 

haft en inverkan på arbetet och designprocessen. 

Denna metod hjälpte oss att gå över parodisk och posthumanistisk design, samt olika exempel 

av dark fantasy, vilken är en genre som introducerar mörkare element i den vanligtvis 
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eskapistiska fantasygenren, som brukar låna mycket från mytologi och folktro. Separata 

moodboards för bakgrundsdesign och karaktärsdesign skapades, för att se vilka inspirationer 

och influenser som vårt arbete härstammade ifrån.  

Ett dilemma man ställs inför när man ska skapa ett parodiskt verk med parodi som 

designperspektiv och gör en moodboard är: “Ska man basera sitt moodboard på redan 

existerande parodier, eller ska man ta icke parodiska verk och basera moodboarden på 

dessa?” Om man baserar sitt moodboard endast på parodiska verk så ökar chansen att man 

upprepar samma parodiska stil, vilket i sin tur blir en parodi på en parodi, medan om man 

endast tar verk som inte har något parodiskt så löper man risken att gå miste om möjligheter 

och nya tagningar på det bekanta.  

● De sex tänkarmössorna  

Efter att ha skapat idéer med brainstormingen, så använde vi en lättare version av “de sex 

tänkarmössorna” (då vi bara är fyra medlemmar sammanlagt). Metoden består av sex 

perspektiv, representerade av olika mössor, vars syften är “att lyfta fram olika perspektiv 

eller förhållningssätt som behövs i en framgångsrik designprocess, göra kommunikation 

tydligare och skapa samarbete i stället för oenighet.” (Löwgren & Stolterman, s. 125). De 

sex mössorna består av:  

Den vita mössan: Neutral, Bär information eller data, Vilken information har vi?, Vilken 

information saknar vi?, Vilken information vill vi ha?, Hur ska vi få den?, Vad vet vi?  

Den röda mössan: Känslor och intuition, Man ska säga vad man känner och upplever utan att 

behöva ge rationella motiveringar, Känslor för de olika idéerna. 

Den svarta mössan: Domare/Kritiska bedömningar, Att identifiera varför vissa idéer inte 

funkar, Risker och problem med de olika idéerna. 

Den gula mössan: Optimistisk och positiv, Hitta fördelar och möjligheter, Leta efter sätt att 

lösa problem och hitta välgrundade fördelar med de idéer man granskar, Genomförbarhet, 

Fördelar och värde. 
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Den gröna mössan: Kreativitet, Nya idéer, Nya alternativ och möjligheter, Finns det andra 

sätt att göra det här på?, Kan vi komma på några nya idéer?, Idéer, Förslag, Alternativ. 

Den blå mössan: Processen, Dagordningen, Nästa steg, Sammanfattningar och slutsatser, 

Beslut.  

Denna metod tillät oss att analysera, rationalisera och skapa diskussioner kring flera kreativa 

val inom designprocessen. Bland annat så tillät det oss att gå igenom olika visuella 

parodi-former, identifiera vad som kunde ses som för typiskt för just denna tidsålder, för 

uppenbart eller för otydligt för att vara en bra parodisk design. Ett exempel på detta var idén 

om att forma ett troll som ett internettroll; anledningen till att vi scrappade den idén var dels 

för att vi trodde att det skulle vara ett skämt som skulle åldras snabbt, för att det har gjorts 

ofta i andra parodier och för att det kunde ses som fantasilöst.  

 
3.3 ANDRA METODER 

Produktionsmetoder: 

● Prototyping - Lo-fi/Hi-fi. 

Prototyping har två huvudsakliga inriktningar; lo-fi och hi-fi. Enligt InVision (2018) är Lofi 

(förkortning av low-fidelity) definierat som låg-tekniska koncept, skapade för att omvandla 

ens idéer till testbara artefakter med vilka man kan samla in och analysera feedback under 

produktionens tidiga stadier. 

 

Hi-fi (förkortning av high-fidelity), däremot, är högfunktionella och interaktiva prototyper. 

De är närmare slutprodukten, med de viktigaste komponenterna utvecklade och integrerade. 

Dessa används i senare stadier för att testa produktens funktionalitet. Vi lärde oss att använda 

dessa metoder i kursen Medieteknisk Prototyputveckling, genom att använda oss av skissande 

och experimenterande enligt en planerad arbetsprocess för att testa design och funktionalitet 

med medietekniska experiment.  

  

Vi valde denna metod då gestaltningens tunga användning av 2D-grafik krävde mycket 

konceptdesign och skisser för att komma fram till den visuella stilen vi var ute efter, samt 
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testa nivåerna av visuell representation till de teman vi forskade kring, speciellt när det kom 

till den visuella parodidesignen. Parodi kräver en viss tydlighet i det den är baserad på, men 

samtidigt så har övertydlighet en risk bli fantasilöst illustrerad. 

En annan risk med att kritisera de mest självklara aspekterna av vår nutid är att de ting man 

kritiserar åldras dåligt inom bara ett par år, vilket till slut leder till att refererandet till dem blir 

oigenkännliga och på så sätt förlorar sin komiska effekt för framtida generationer. Ett 

exempel på detta är med kändis-inriktade skämt, då kändisars relevans kan gå upp och ner 

under tidens gång. Vi försökte ha detta i åtanke när vi designade fiender i spelet och 

animatic:en, en animatic är en kortfattad illustrerad summering av ett händelseförlopp, kan 

även definieras som ett raffinerad bildspel med ljudeffekter och förstärkande kameraåkningar.  

● Adobe Photoshop & Autodesk Sketchbook för skisser och 2D-grafik. 

Adobe Photoshop och Autodesk Sketchbook är bildredigeringsprogram med vilka man kan 

skapa teckningar eller redigera bilder. Photoshop är det bildprogram som vi är mest erfarna 

med och med det kan man“skapa och förbättra fotografier, illustrationer och 3D-material. 

Design av webbplatser och mobilappar. Redigera videor, simulera målningar och mycket 

mer”(Adobe, 2019). Men från en tecknares perspektiv så kan det vara begränsat, då en stor 

del av det är utformat till att redigera foton. Sketchbook är däremot mera fokuserat på 

skissande och teckning, då det är utformat på det sättet att man ska kunna skissa upp 

konceptuella idéer så snabbt och enkelt som möjligt, vilket den officiella hemsidan refererar 

till: “You never know when a great idea will strike, so access to fast and powerful creative 

sketching tools is an invaluable part of any creative process” (Autodesk, Inc, 2018).  

 På det sättet så kan Sketchbook vara mer effektivt än Photoshop när det kommer till 

skapandet av konceptkonst. Enda problemet med Sketchbook är att det inte har samma breda 

utbud av bildformat som man kan exportera till som Photoshop, vilket gör Photoshop mera 

praktiskt till skapandet och exporteringen av assets (spelobjekt och komponenter som bygger 

upp spelvärlden).  
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● Celtx för manusskrivande.  

Ett program som inte bara göra manusskrivande enkelt, utan kan agera som ett “complete 

pre-production toolset” (Celtx Inc, 2019), då det kan användas för att skapa storyboards, 

räkna ut budgets och schemalägga produktioner till film- eller spelprojekt. Till skillnad från 

till exempel Word, där man måste definiera font och position av texten konstant, så kan man 

välja ut saker som Dialog, Scen och Text i programmet som ett kommando, så att texten 

anpassas efter det. Användes för att skriva narrativet, som i sin tur användes för att 

rationalisera designval och motivationer inom spelet. 

● Unity som spelmotor. 

Ett populärt, spel-skapande program. En majoritet av dem som arbetat med gestaltningen är 

bekanta med det och har det som sin föredragna spelmotor. Användes för att sätta upp en 

bana, programmera spelkaraktären och möjliggöra 2D-animering inom spelprototypen.  

Anledningen varför Unity används är för att motorn är relativt modulär och har mer 

valmöjligheter för design av 2D spel än som till exempel Gamemaker har, fast att 

Gamemaker har ett simplifierat kodningsspråk och mallar att skapa nivåer och karaktärer 

med, så blir man mer begränsad än i Unity. Unity anses vara en av de spelmotorer som har 

mest potential att utvecklas och förbättras, samt har förfrågan om kunskaper inom motorn 

ökat dramatiskt de senaste åren enligt Burning Glass Technologies, som är en plattform för 

analyser av arbetsmarknaden.  

 

“Unity is one of the most in-demand tech skills and has one of the highest forecasted growth 

rates, at over 39% over the next two years.” (Burning Glass Technologies) 

 

Ett annat alternativ skulle ha varit Unreal Engine, ingen i vårt arbete är särskilt bekant med 

denna motor och själva motorn kan uppfattas som överflödigt för den sorts spel vi utvecklar, 

då denna motor har en massa realistiska effekter och prioriterar realistisk fysik. Unreal 

Engine också mycket mer krävande för datorn att jobba i än vad Unity är. Därför blev Unity 

ett logiskt val i detta arbete. 
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● Ritplattor (Wacom Intuos Pro Large & Wacom Intuos Draw). Analoga skisser och 

teckningar. 

Privatägd utrustning som kan användas för att skissa och skapa 2D-assets på datorer. Närhelst 

vi inte hade dessa tillgängliga så använde vi oss av analoga metoder som papper och penna, 

för att skapa konceptdesigner som vi sedan skannade och gjorde tillgängliga för resten av 

gruppen.  

Forskningsmetoder: 

● Kvalitativ forskning via informationssökning.  

Efter att ha ringat in ett par intressanta ämnen och skapat en preliminär frågeställning och 

syfte, så utgick från dem och satte igång med en kvalitativ forskning via 

informationssökning. Kvalitativ forskning kan definieras som “en mindre strukturerad 

forskningsmetod” med slutmålet “att utveckla en djup förståelse för ett ämne, frågeställning 

eller problem från ett individuellt perspektiv.” (SurveyMonkey, u.å.). Enligt hemsidan 

SurveyMonkey så kan det hjälpa en att “samla in detaljerad information om ämnet du är 

intresserad av” och “definiera vad vidare forskning behöver riktas in på” (u.å.). Vi begick 

en studie enligt samma princip som hos en litteratursökning, som man brukar använda i 

sökandet efter “svar på syftet med hjälp av tidigare studier som undersökt samma tema” 

(Korhonen & Lindström, u.å.), för att “sedan formulera en hypotes innan du samlar in data 

som kommer att hjälpa dig avgöra om hypotesen stämmer eller ej.” (SurveyMonkey, u.å).  

Förutom litteratur gick vi igenom många andra sorters källor för att kunna se ämnena i ett 

bredare perspektiv. Vi gick systematiskt igenom vetenskapliga texter, tidskrifter, böcker, 

hemsidor och youtube-videos som kunde stödja vår forskning kring Parodi, Mytologi och 

Posthumanism, vilket hjälpte oss att komma med induktiva slutsatser och på så sätt forma 

bättre teser. Vi bestämde oss för att använda denna forskningsmetod, huvudsakligen för att 
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förstå tanken och historiken bakom de ämnen vi valt, då den allmänna synen av dem kan vara 

ytliga, som att en parodi bara kan agera som ett förlöjligandet av något populärt. 

Denna informationssökning hjälpte oss bland annat att upptäcka skillnaderna mellan parodi 

och satir, hur parodi är som en critical design, att mytologiska väsen har använts som bärare 

av symbolik och olika inriktningar inom posthumanism.  

 

Projektmetod: 

● HacknPlan (Kanban) (https://hacknplan.com)  

En hemsida som hjälpte oss att organisera grupparbetet, uppdelningen av arbetsuppgifter och 

vad som behövdes prioriteras med hjälp av sprints och kategoriseringar. Vi valde detta, då det 

är mera anpassat till skapandet av spel än till exempel Scrumban och för att den var enkel att 

förstå sig på, även för någon som inte använt den tidigare.  

Nu när designperspektivet, designmetoderna, mjukvarorna och de analoga medlen som 

använts under arbetet har presenterats och sammanfattats i dess funktioner och har 

användning, kan vi fortsätta med nästa kapitel, där vi går igenom hur metoderna och det förra 

kapitlets forskning har påverkat designprocessen. 

4. DESIGNPROCESS 

I detta kapitel har vi detaljerat hela design- och arbetsprocessen med fokus på gestaltningen. 

Vi beskriver bland annat hur vi utgick från den ursprungliga idén, hur metoderna användes, 

de olika iterationerna vi visualiserade, skapandet av narrativet, utveckling av den visuella 

designen, hur vi integrerade våra forskningsämnen, skapandet av prototyperna och tillslut en 

presentation av den färdiga gestaltningen.  
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4.1 FRÅN IDÉ TILL KONCEPT 

 
Det hela började med en ganska enkel, om än lite bisarr idé: Tänk om Satan var far till en 

karaktär i My Little Pony (Hasbro, 1981)? Av den anledningen hade de tidigaste skisserna en 

My Little Pony-inspirerad stil blandad med demoniska drag, som ett födelsemärke med 

numret 666. Denna idé uppstod dock innan vi ens bestämt oss för vad vi skulle forska kring, 

så vi var fullt medvetna om att detta bara kunde vara ett kult koncept som vi antagligen skulle 

gå vidare ifrån, vilket vi på sätt och vis gjorde. Medens vi tillslut gick ifrån 

avkomma-av-Satan-konceptet, återvände tanken om ett antropomorfiskt får som en spelbar 

karaktär, fast i en annan form.   

   

Figur 2 (till vänster). Tidiga skisser A. Bild av Jonathan Larsson.  

Figur 3 (till höger). Tidiga skisser B. Bild av Jonathan Larsson.   

 

När vi gick in på vilka teman vi var intresserade av under de tidigaste veckorna av kursen, 

som Anakronism, Parodi, Absurdism och Alternativa Perspektiv, så skapade vi moodboards 

med exempel inom dessa ämnen för att uppnå mer av en visuell bekantskap med dem. Det 

blev poängterat av en av våra handledare att många av dessa ämnen gick över till varandra, 

vilket gjorde en undersökning med dessa ämnen i kombination till varandra till en klar 

möjlighet. Vi beslöt att inte gå vidare med anakronism, då vi resonerade att det redan blivit 

gjort så mycket inom gaming och anime tidigare, att ett eget sätt att tolka det på skulle bli 

svårt.  
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Figur 4 (till vänster). Anakronism Moodboard. Bild sammansatt av Jonathan Larsson med Adobe Photoshop.  

Figur 5 (till höger). Parodi Moodboard. Bild sammansatt av av Jonathan Larsson med Adobe Photoshop.  

 

Vi valde tillslut Parodi, dels för att ingen annan hade fokuserat på ämnet inom kursen, samt 

för att det verkade vara ett intressant och rikt ämne att forska kring. Efter att ha valt det och 

Mytologi som våra första teman, så gick vi in i en period där vår kvalitativa forskning 

blandades med skapandet av idéer. Vi upptäckte nya saker om dessa teman under vårt 

forskande. Ett exempel på detta var upptäckten vi gjorde när vi forskade kring parodi; att det 

var en kombination av bekanta och nya element och kunde användas som ett kritiskt 

designperspektiv. Detta fick oss att inse att vi behövde ett nytt och främmande element i vårt 

koncept, för att bidra till det parodiska perspektivet med en ny och intressant vinkel.  

 

Vi kom fram till att Posthumanism var det logiska valet, då mänskligheten och samhället inte 

var tänkt som den huvudsakliga fokusen i vår gestaltning, utan snarare gränserna mellan 

mänsklighet och det icke mänskliga från ett icke mänskligt perspektiv. Under denna period så 

kom tankarna tillbaka till det demoniska fåret, men det var inte den enda idén vi hade, då vi 

brainstormade fram flera koncept i form av pitchar, som vi presenterade för varandra och gick 

igenom. Under brainstormingen utvecklades sex koncept, vilka i sin tur illustrerades i form 

av sex individuella A4-sidor. “Demon Days” och “Bä-Bä Djävla Lamm” var dem mest 

omtyckta av dessa pitcher. 
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Figur 6 (till vänster). Illustrerad pitch till Demon Days koncept. Bild av Jonathan Larsson.  

Figur 7 (till höger). Illustrerad pitch till Bä-Bä Djävla Lamm koncept. Bild av Jonathan Larsson. 

 

Genom att använda en lösare variant av de sex tänkarmössorna, vars perspektiv vi illustrerade 

i form av sex små papperslappar som vi satte upp i vårt projektrum, analyserade och 

argumenterade vi kring vilka av dessa pitchar som kändes praktiska i relation till de saker vi 

kunde och var intresserade av. Då vi tillsammans med grupp 15 bara var fyra personer, så 

roterade vi dessa perspektiv från person till person. Svart mössa och Blå mössa var speciellt 

hjälpsamma när det kom till att forma våra kreativa beslut.  

 
Figurer 8, 9 & 10 (övre raden, från vänster till höger). Svart mössa, Vit mössa och Röd mössa i form av 

papperslappar. Foton av Jonathan Larsson.  

Figurer 11, 12 & 13 (nedre raden, från vänster till höger). Gul mössa, Grön mössa och Blå mössa i form av 

papperslappar. Foton av Jonathan Larsson. 
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Sen med hjälp av en tankekarta så extrapolerade vi de kvalitéer och teman vi kunde utforska 

inom de koncept vi fått fram. Det var då vi bestämde oss för att kombinera två av dem, 

Demon Days och Bä-Bä Djävla Lamm, med tanken att element från de andra idéerna kunde 

inkorporeras ifall vi fann utrymme för dem.  

 
Figur 14 (ovan). Koncept-centrerad tankekarta. Foto av Jonathan Larsson. 

Detta gav vår får-karaktär, som vi döpte till Little Horn, sin egen värld och intrig. Vi 

bestämde oss sedan för att skriva ett narrativ till prototypen, dels för att ha en handling som 

kunde motivera designvalen, samt få en generell bild på prototypens händelseförlopp. Dock 

innan vi började skriva narrativet så diskuterade vi tillsammans med Grupp 15 hur vi kunde 

balansera och presentera de ämnen vi forskat kring, samt deras tema, vilket var Absurdism. 

Detta var en intressant utmaning, då absurdism är av naturen skeptisk till högre krafter som 

presenteras av religion och ödesbestämda syften.  En annan sak som påverkade narrativets 

utformning var en handledares förslag till att gå ifrån att dela upp varelserna i denna 

posthumanistiska värld enligt mänskliga hierarkier, då de inte borde ha något inflytande på 

dem efter att ha varit utdöda så länge. Vi valde istället att se det icke mänskliga samhället mer 

som ett ekosystem, där varelserna ursprungligen är mer som djur. I utformningen av det nya 

ekosystemet så använde vi oss av mytologi och folktro från olika delar av världen, genom att 

ta inspiration från de monster och väsen som de inhyste. 
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 Medan vi huvudsakligen använde västerländska mytologiska väsen, som varelserna från 

grekisk mytologi, amerikansk folktro, skandinaviska legender och europeisk demonologi, så 

ville vi förbli öppna för inkluderingen av mera exotiska väsen, vilket är varför miljön i spelet 

är utformad till att vara så geografiskt neutral som möjligt. Grupp 15 kom på idén att 

varelserna skulle bli besuttna av mänskliga spöken och omvandla dem till parodier av 

mänskligheten, som en omvänd version av Exorcisten (Friedkin, 1973). I detta såg vi 

möjligheten att dekonstruera mänskliga kvalitéer och brister inom en idéell domän, som 

författarna Olli Pyyhtinen och Sakari Tamminen tar upp i följande citat:   

 

“The deconstruction of the essence and inherently fixed properties of humanity required that 

we find a novel place from which to think on the human and reflexive intentionality as 

well as rearrange and redefine their respective spheres” (Pyyhtinen & Tamminen, 

2011, s. 147).  

 

 

 

 

4.2 FÖRSTA ITERATIONEN 

 
Planen i början var att vårt spel skulle vara ett “JRPG”/Turn Based Roleplaying Game, alltså 

ett spel där strids sekvenserna avgörs i rundor och inte i realtid, som finns i spel som Final 

Fantasy VI (Squaresoft, 1994) och där spelaren har kontroll över en grupp av hjältar med 

olika förmågor och svagheter.  

 

Termen JRPG är lite av en omstridd term, då ens själv a termen kan betyda väldigt 

annorlunda format, som tas upp av Icicledisasters artikel JRPG Meaning | What Definition 

Do You Side With?  då förkortningen endast hänvisar till att det är ett japanskt rollspel 

(Japanese Role-Playing Game), men att det finns en massa drag som man förknippar med just 

dessa spel till skillnad mot vad västerländska rollspel brukar göra. Till exempel så brukar inte 

JRPGs fokusera på att ge spelaren möjligheten att sätta in sig själv i spelet, eller göra viktiga 

stora val, det brukar mest vara val inom hur man prioriterar stats eller hur man strukturerar 

sitt party.  
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Figur 15 (ovan). Illustration av typiskt JRPG-format. Bild av Jonathan Johansson. 

 

Tanken var att vi skulle ha ett landskap i fågelperspektiv som spelaren kunde resa med 

karaktärerna genom. Sen, när karaktärerna i spelet skulle råka ut för ett random encounter 

(alltså att det finns en procenthalt att nästa steg man tar leder till mötet med en eller fler 

fiender som man måste besegra för att komma vidare, vilket ger spelkaraktärerna experience 

points för att levla upp), skulle det gå över till en mera detaljerad och action-anpassad stil i 

2D-grafik, som i Blazblue: Calamity Trigger (Arc System Works, 2008). 

 

4.3 DEN ANDRA ITERATIONEN 

 
Efter mer brainstorming så bestämde vi oss för att anpassa konceptet till en sidescroller i 

2D-grafik med beat’em up (“gå ochs slå”) liknande stridssystem. Sidescrolling beat’em ups 

var en populär spelkategori under 80-talet som ockuperade en majoritet av alla spelhallar 

världen över. I dessa spel var vanligtvis målet att ta sig igenom horder av fiender i ett 

tvådimensionellt plan med ett relativt enkelt stridssystem. Ett exempel populärt exempel 

skulle vara Double Dragon (Technos Japan, 1987). Detta var inte bara enklare att 

programmera, men kändes som ett passande val, dels för att inom mytologi så är väsen och 

människor ofta i konflikt. Hur dessa konflikter blir lösta beror sedan på hjälten. Om man tar 

och jämför Herkules och Odysseus till exempel; båda är några av de största hjältarna inom 

grekisk mytologi och båda hamnade i konflikt med övernaturliga varelser under sina skilda 

äventyr. Herkules, som var en halvgud, använde sig mest av sin råa styrka och gudaktiga 

påbrå för att gå upp mot sina motsättningar, men hade även sina listiga tillfällen. Odysseus, å 

andra sidan, använde sig huvudsakligen av list för att besegra sina fiender, men använde även 

våld när han behövde det.  
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Figur 16 (ovan). Illustration av typiskt beat’em up-format. Bild av Jonathan Johansson.  

 

Efter detta byte av spelformat så kom vi fram till att 2D-grafik var ett mer passande val med 

tanke på konceptets mytologiska influenser, då mytologiska händelser i antika Grekland och 

ännu längre bak i tiden delades och illustrerades i 2D-perspektiv, bland annat i form av antika 

krukor. Sättet som många av dessa antika målningar skulle uppfattas var genom att vrida och 

“scrolla” krukan för att skapa illusionen av sekventa händelser och utifrån detta skapa ett 

narrativ. Samma sak gällde med gamla rullar som illustrerar historier i denna era, så detta är 

en anpassning av mytologi och folktro i ett samarbete med formatet av en sidescroller. 

 

 
Figur 17 (ovan).  Greek vase Dionysos attica 520 bC. Foto av MatthiasKabel (2006).  

 

 

4.4 NARRATIVET 

 
Med allt detta i åtanke så började vi att skriva på narrativet i form av ett manus, vilket vi 

gjorde med hjälp av programmet Celtx. Vi skapade tre utkast; det första som hade mycket 

dialog, vilket gjorde storyn för komplicerad. Det andra var bättre, men gick emot grupp 15s 
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undersökning en aning. Den tredje var den bästa av dem, så det var den vi gick vidare med. 

När manuset väl var klart hade vi kommit fram till följande synopsis: 

 

SYNOPSIS: “300 år efter människans utrotning så huserar världen ett nytt ekosystem av 

varelser (som bär en likhet till mytologiska monster och demoner) som lever i relativ 

harmoni. Men denna fridfulla existens blir plötsligt avbruten när en jättelik monsterplanta 

dyker upp och släpper lös en svärm av mänsklighetens rastlösa själar. Dessa börjar att 

besitta de intet ont anande varelserna, som utvecklar mänskliga drag och skapar anarki och 

förstörelse där de drar fram. Du, en får-liknande varelse av ringa betydelse, blir också 

besatt, men till skillnad från de andra så har du kontroll över dig själv och ditt spöke. Driven 

av en nyvunnen kämparglöd, så använder du dina nya krafter för att bekämpa det 

övernaturliga hotet med målet att ta dig till bergen där den mystiska monsterplantan finns.”  

 

Som förklarat i synopsisen ovan, så tar vårt koncept plats i en postapokalyptisk värld. En lång 

tid har passerat sen mänsklighetens utrotning och planeten har börjat hela sig från de 

omständigheter som ledde till dess bortgång och nya former av liv har växt fram bland 

spillrorna. Människan är utdöd, men inte helt borta, då de har reducerats till en hord av 

missnöjda andeväsen som i rollen av andliga parasiter börjar att besitta de icke mänskliga 

varelserna, som ersatt dem som Jordens herrar. 

 

Anledningen att vi använde oss av monster och övernaturliga väsen i ett postapokalyptiskt 

upplägg var dels för att möjliggöra en syn på mänskligheten som skulle ha varit svår att 

illustrera annars, skapa distans till det normala och ge karaktärer i narrativet motivationer och 

dilemman som kunde gå utanför mänsklighetens överlevnad, som till exempel i 

postapokalyptiska verk som Wasteland (Interplay Productions, 1988) och Mad Max (Miller, 

1979). På det sättet så kunde vi gå in på mera personliga och relaterbara ambitioner inom 

berättandet.  

 

Genom att kombinera de mest igenkännliga dragen hos det mytologiska materialet, som ett 

monsters fysiska och karaktäristiska beskrivningar, med bekanta, mänskliga kvalitéer, så 

åstadkom vi en parodiskt perspektiv, dels via ironin i att det är människor som besitter 

monster istället för tvärtom, samt för det skapade möjligheter till visuella ordvitsar, som att 
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till exempel utforma en minotaur så att såg ut som Clint Eastwoods karaktär i Den gode, den 

onde, den fule (Leone, 1966), som en referens till ordet “cowboy.”  

 

Medan många av de fiender vi visualiserade var tagna från mytologi och folktro, som troll, 

minotaurer och drakar, så var spelhjälten och monsterplantan inspirerade av mer religiöst 

material. Anledning till att göra karaktären till ett får var en parodi på termen “Guds lamm,” 

och valet att ge henne mera demoniska drag var inspirerat från demonologins beskrivningar 

av demoners konstanta hån av element från kristendomen, som att de i en hemsökelse kan 

knacka tre gånger som ett hån till den heliga treenigheten. Namnet “Little Horn” är ett 

mindre känt namn för djävulen, som vi valde eftersom vi tyckte att det var okaraktäristiskt 

gulligt och skulle passa en spel-maskot bra, samt för att vi fann det komiskt likt Lillefot 

(Littlefoot), huvudkaraktären i Landet för längesedan (Bluth, 1988). Monsterplantan, som vi i 

manuset kallade Bodylair, är en referens till De ondas blommor (1857) av Charles 

Baudelaire, en diktsamling som när den först gavs ut blev förbjuden på grund av moraliskt 

stötande innehåll, men som nuförtiden ses som ett viktigt verk inom modernismen. 

Monsterplantans karaktärisering är parodisk på flera sätt, då dess namn är ett grovt, engelskt 

uttalande av författarens efternamn som refererar det till det faktum att den innehåller och 

släpper lös döda människors själar, då Bodylair betyder “kropplya” på svenska. Sen så är 

dess utformning som en jättelik blomma en bokstavlig tolkning av följande citat:  

 

“Evil comes up softly like a flower”, Charles Baudelaire (1857).  

 

Body-lairs handlingar är dock mer av en parodisk tolkning till händelser i bibeln, specifikt till 

när Eva och Adam äter de förbjudna äpplena i Edens lustgård, på det sättet att monsterplantan 

sprider ut själar av mänskligheten och på det sättet gör varelserna mer mänskliga efter att de 

blivit besuttna, som att de till exempel börjat bära kläder, i likhet med hur Eva och Adam 

började bära kläder efter att de ätit äpplena.  

 

4.5 VISUELL DESIGN 

 
Med alla dessa saker integrerade i narrativet hos det tredje utkastet av manuset, så började vi 

att arbeta oss emot att visualisera konceptet. Det vi var ute efter var att skapa dynamiska 
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bakgrunder som kunde vara dystopiska, men ändå husera en historik och nya former av liv i 

sig, som att de kunde berätta en egen historia i en större värld. Karaktärs- och 

varelse-designer däremot var tänkta att vara mer parodiska. Först så skapade vi moodboards 

till den visuella stilen på karaktärs- och bakgrund-designer, för att resonera kring vilken 

estetisk stil det var som skulle passa konceptet bäst i relation till frågeställning och syfte, 

samt spelformatet. Dessa var också hjälpsamma under våra handledningar, då det ledde till att 

vi sökte upp verken av arkitekten Ricardo Bofill för inspiration. Det som hade ett speciellt 

inflytande på våra bakgrund-designer var bilder på en cementfabrik i Barcelona (som ni kan 

se illustrerad i bilden nedanför), som Bofill införskaffade 1973, renoverade och gjorde om till 

en bostad och verkstad till sig själv. En kvalité som vi fann speciellt var hur han skapade 

“landscape architecture by planting various plants such as eucalyptus, palms, olive trees and 

cypresses” (Argyriades, 2011). vilket gav byggnaden ett övergivet men ändå livs-inhysande 

utseende.  

 
Figur 18 (ovan). Tecknad återgivning av Ricardo Bofills cementfabrik. Bild av Jonathan Larsson.  

 

  

Vi tog även en del inspiration från verk från 80-talet, som var en gyllene ålder för dark 

fantasy och Sword & Sorcery som The Last Unicorn (Rankin & Bass, 1982) och Heavy Metal 

(Potterton, 1981). Dessa var genres som vi kände passade speciellt bra med tanke på formatet 

i vår andra iteration, som var inspirerad av spel som var  populära under 80- och 90-talet. 
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Figur 19 (till vänster). Bakgrund Moodboard. Bild sammansatt av Jonathan Larsson med Adobe Photoshop.  

Figur 20 (till höger). Character design Moodboard. Bild av Jonathan Johansson med Adobe Photoshop.  

 

Vi tecknade även en hel del konceptdesign i form av analoga och digitala skisser, för att röna 

ut den rätta, visuella nivån av parodisk design i våra tolkningar av mytologiska väsen. De 

tidigaste bilderna hade mer demoniska influenser och en mer djurisk stil.  

  

Figur 21 (till vänster). Tidig konceptkonst till parodisk monsterdesign. Bild av Jonathan Johansson.  

Figur 22 (till höger). Tidig skiss till parodisk monsterdesign. Bild av Jonathan Larsson.  

 

Innan vi hade beslutat vilket spelformat vår gestaltning skulle ha, låg vårt tankesätt inom en 

mera realistisk stil, som skulle ha passat bättre i ett detaljerat JRPG. Men efter att ha gått in 

till vår andra iterations-idé, kom vi fram till att en mera stiliserad stil skulle vara praktisk, 

speciellt när det kom till animeringen av karaktärerna. Vår spelhjälte var ursprungligen tänkt 

att vara en fyrbent varelse, men då vi insåg hur komplicerat det skulle vara att animera något 

med fyra ben istället för två, så bestämde vi att göra henne tvåbent och mera mänsklig istället. 

Detta visade sig vara det mera praktiska valet, då det tillät mera känslomässiga uttryck och 

funkade betydligt bättre med beat’em up-formatet. Hon gick även ifrån mera 
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fantasy-inriktade designval, som en brinnande svans och pompadour, till något mer i stil med 

en kvinnlig MMA-fighter (Mixed Martial Arts), för att bättre passa beat’em up-formatet.  

 
Figur 23 (till vänster). Tidig konceptdesign till Little Horn.  Bild av Jonathan Johansson.  

Figur 24 (till höger). Senare konceptdesigner till Little Horn. Bild av Jonathan Larsson.  

 

Ett av våra mål var att skapa en distinkt skillnad mellan varelser innan och efter de blivit 

besatta av de mänskliga själarna. Innan de blir besatta, så är de mera djuriska av sig, utan 

kläder och med en relativt låg och djurisk intelligens. Varelserna får mer antropomorfiska 

drag efter att de blivit besatta, vilket ger dom en mer uttrycksfull design och överdrivna drag 

enligt det parodiska perspektivet. 

  

Figur 25 (till vänster). Konceptdesign till kockatrix innan den blivit besatt. Bild av Jonathan Johansson.  

Figur 26 (i mitten). Konceptdesigner på parodiska monster. Bild av Jonathan Larsson.  

Figur 27 (till höger). Tidig skiss på spelformat. Bild av Jonathan Larsson. 

 

Designen i figur 24 illustrerar hur varelserna ser ut innan de blir besatta, medan dem i figur 

25 visar hur de ser ut efter de blivit det. Även om flera av fiendedesignerna inte användes till 

prototypen, så hjälpte denna konceptkonst oss bland annat att etablera den visuella nivån av 
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parodi, på det sättet att vi kunde identifiera vad som var för fantasilöst eller övertydligt. 

Också medan vi inte använde så mycket av det man kan se i formatskissen i figur 26, hjälpte 

den ändå oss att tänka fram hur bakgrunderna kunde se ut.  

  

4.6 VALDA ARBETSMETODER 

 
I början diskuterade vi olika sätt att animera karaktärerna i vår spelprototyp. Det ena var 

sprite-baserad animation, där man ritar och renderar olika frames som man har  till 

karaktärens alla animationer, såsom gå, springa och slå osv. Fördelen med denna metod är att 

man kan rita saker hur man vill, skapa mer effekter med rörelserna och vara friare i uttrycket. 

Nackdelen är att det tar ganska mycket tid att skapa individuella frames för varje animation. 

Därför gick vi över till Unitys inbyggda Skeleton-rigging system. Med detta system kan man 

skapa leder (joints) där man vill att karaktären ska röra sig (armar, ben, nacke osv) och sedan 

justera så att karaktären inte bryter sig själv i animationerna. Sättet som vi jobbade var att vi 

skapade karaktärer i Photoshop och gjorde så att varje lem/kroppsdel var ett separat lager, 

vilka vi sedan exporterade som en PSB-fil, där varje lager behålls som självständigt och kan 

lättare identifieras i Unity som en del av ett sprite sheet, för att lättare skapa individuella leder 

och vikter till joints.  

 

Denna metod var tidseffektiv, men det uppstod en del problem ganska snabbt, som att 

animatorn i Unity ibland inte sparade rörelser som man gjorde, att vissa rörelser fick hela 

karaktärsmodellen att gå sönder och att karaktärens animationer blev för stela för den stil av 

spel vi var ute efter att skapa. Det blev svårt att skapa snabba och dynamiska poser och 

animationer med detta system, samt om man ville lägga till fler leder efter att man har gjort 

en del animationer så var man tvungen att göra om en hel del. I slutändan så bestämde vi oss 

att inte överge det här systemet helt och hållet, utan vi hade samma tänk som skeleton-rigging 

i Unity, men hade det när vi jobbade i Photoshop istället. Vi gick över till den mer 

traditionella sprite-baserade frame-by-frame animeringen, men använde oss av de olika 

kroppsdelarna i lagrena för att snabbare posera och röra karaktärerna som vi lärde oss av och 

användes i Unitys skeleton rigging. På det här sättet så kunde man lättare stretcha ut 

karaktärerna och lägga till saker som ansiktsuttryck, detaljer och förvrängningar för att skapa 

snabbare och mer dynamiska rörelser.  
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4.7 LO-FI PROTOTYPEN 

 
I lo-fi stadiet så prioriterade vi att skapa placeholders för att pröva så att animationer, 

mekaniker och att själva programmet fungerade som det skulle. Ett exempel på dessa 

placeholders var en simpel humanoid form som användes för att testa skeleton rigging med. 

Andra lo-fi assets var storyboardbilder som utvecklades till animatics (preliminära filmklipp 

bestående av bilder från storyboards med ditlagda ljudeffekter), skissade för att ge ett narrativ 

till vår spelprototyp som var tänkt att spelas upp för spelaren innan spelet börjar och agera 

som en prolog. Lo-fi figuren i figur 27 (nedanför till vänster) var uppdelad i olika lemmar på 

olika lager i Photoshop för att lättare experimentera med i Unity. Denna figur gjorde det dock 

svårt att exportera skelettet och animationer till en ny figur, så man var tvungen att skapa nya 

rigs för hi-fi karaktären senare. Animaticen i figur 28 (nedanför till höger) skissades fram för 

att ge en generell idé till spelaren om hur världen är. 

 

 
Figur 28 (till vänster). Lo-fi modell använd för test med skelett-animering. Bild av Jonathan Johansson.  

Figur 29 (till höger). Lo-fi bild från animatic-sekvensen. Bild av Jonathan Larsson.  

 

Andra assets skapades under lo-fi fasen också, som bakgrundsbilder, byggnader och koncept 

för olika fiender som man skulle slåss emot, dock låg mycket fokus på att få de olika 

systemen presentabla inför mittseminariet, för att fokusera mer på att finslipa assets, 

mekaniker och animationer för hi-fi stadiet. En krånglig del under detta var att båda 

grupperna använde sig av en E-bok som  mall för att skapa spelet, Beat em Up Game starter 

kit (Simbahan, J 2018) och denna mall begränsade en del av hur man fick skapa assets. Beat 
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em up Starter kit),  Assets skulle ha en specifik storlek och byggnader och objekt var tvungna 

att vara symmetriska, vilket vi fick ha i åtanke när vi skapade dem. 

 

4.8 HI-FI PROTOTYPEN 

 
Under hi-fi fasen så började vi att finslipa assets från lo-fi fasen, skapa nya assets och se till 

att allting såg generellt bättre ut. Iterationer och feedback mellan medlemmar i gruppen 

hjälpte till att skapa mera raffinerade versioner av materialet vi skapade under lo-fi processen. 

Detta kan reflekteras då vi ersatte vår placeholder-karaktär med vår huvudkaraktär Little 

Horn, samt en ny animationsprocess med kunskapen vi samlat under lo-fi fasen och 

inkorporeringen av en fiende. Animatic:en blev även linjerad och färglagd, likaså miljön till 

spelets bana. Nedanför så ser man hi-fi varianterna av spelhjälten Little Horn i figur 29 

(vänster), samt animatics i figur 30 (höger).  

 
Figur 30 (till vänster). Hi-fi modell av spelhjälten. Bild av Jonathan Larsson. 

Figur 31 (till höger). Hi-fi bild från animatic-sekvensen. Bild av Jonathan Larsson.  

 

4.9 AVSLUT/PRESENTATION AV DEN FÄRDIGA GESTALTNINGEN 

 
Den färdiga gestaltningen är en funktionell om än bas-mässig spelprototyp med interaktiva 

funktioner och ackompanjerad av en hi-fi animatic med text som introducerar narrativet. 

Prototypen innehåller beat’em up-funktioner i ett 2D-sidescroller perspektiv, med en spelbar 

karaktär och minst en fiende i en bana. Designerna illustrerar parodiska designer av 

mytologiska väsen och mänskliga normer hos karaktärerna och en posthumanistisk stil till 

bakgrunderna. Animatic: en visualiserar narrativet, som ger en djupare insikt till storyn i 

spelet. 
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Med insikt av hur designprocessen gick till, från att bara vara en idé, till att gå igenom olika 

iterationer där narrativet ändras, implementeringen av de tre pelarnas roller och prioriteringar 

så skapas en bättre inblick på hur denna undersökning och gestaltning tog form och i sin tur 

ledde till de resultat som ni kan läsa om nedanför. 

 

5. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

 
I detta kapitel presenteras hur resultatet av undersökningen förhåller sig till vad som siktades 

på i början, samt vad som ändrades under arbetet, samt vidare kopplingar till de tre pelarna 

detta kandidatarbete har förhållit sig till. 

  

Om vi återgår till vår frågeställning, där vi frågade hur man kan skapa en spelprototyp med 

parodi som designperspektiv som utgår ifrån mytologi och folktro, så frågar vi nu oss själva, 

hur har vi svarat på denna fråga? 

 

Vår frågeställning gick igenom en hel del iterationer, från att vara för bred, klumpigt 

formulerad och diffus, till att bli mer precis och begriplig ju längre in i arbetet vi kom. 

Eftersom arbetet var så pass flexibelt så hade man tid att experimentera med olika tekniker, 

testa vad som skulle ta vilken prioritering i arbetet, ta in kunskapen från dessa experiment och 

applicera dem i arbetet. Även i våra misslyckade prövningar så kunde vi ta lärdom, vilket i 

sin tur bidrog till arbetet. 

 

Vi behöll våra pelare (Parodi, Mytologi/Folktro och Posthumanism) genom hela arbetet, dock 

skiftade de roll under designprocessen och fick olika prioriteringar. Parodi blev vårt 

designperspektiv som vi designade allt utefter, Mytologi och Folktro med fokus på 

väsen/varelser använde vi som råmaterial att ta ifrån och skapa nya tolkningar och det 

narrativa har en grund från posthumanistiska tankebanor, vilka tar plats i en postapokalyptisk 

värld.  

 

Genom att skapa ett narrativ, som vi sedan blev illustrerade i vår animatic, så gav vi en tydlig 

bakgrund och insikt i narrativet hos spelprototypen som motiverade de parodiska 

designvalen. Den posthumanistiska världen vi byggde upp gav oss också tillfället att kritisera 
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mänsklig kultur på ett postumt sätt, då de mänskliga själarna som besitter varelserna i 

narrativet agera som en kritik till mänsklighetens konservativitet till dess sätt att leva, samt 

sättet som människor för det mesta definierar saker enligt ett mänskligt perspektiv.  

 

De mytologiska väsen vi tolkat är nu inte bara mytologiska väsen, utan parodier av sig själva, 

genom att ge dem ironiska kvalitéer med utgång från mänsklig populärkultur, vilket också 

gör dem till karikatyrer av mänskligheten. Till exempel, en succubus, som är känd för att 

förföra män och suga ut deras livskraft inom europeisk demonologi, är i vår prototyp en 

attraktiv spel-fiende som försöker att slå ihjäl spelhjälten med en sköld med texten “Friend 

Zone,” vilken är en välkänd benämning av en situation när någon vill ha en romantisk eller 

sexuell relation med någon de har bekantskap med, medan den andra inte är intresserad på det 

sättet. Detta val av vapen kombinerat med succubusens etablerade, mytologiska karaktärsdrag 

är ett exempel på ironi, vilket i det här fallet används för att kritisera och förlöjliga termen, 

som tidigare har kritiserats av feminister som en kvinnofientlig term, även om den tekniskt 

sett är könsneutral.  

 

Tanken att omvandla en immateriell term till en rekvisita är också parodisk, med inspiration 

tagen från gamla tecknade filmer som Looney Tunes, där rekvisita ofta används för komisk 

och ironisk effekt, såsom de katastrofalt värdelösa Acme-produkterna. 

 

Medan utformningen av frågeställningen och syftet och därav gestaltningens tilltänkta 

utformning, ändrades under undersökningens gång så känns det ändå som att vi åstadkom det 

vi ursprungligen ville, vilket var att skapa en parodi med utgång från mytologi/folktro i 

spelform. Var det exakt som vi föreställde oss i början? Inte direkt, då vi började med en 

annorlunda idé, men ju mer man diskuterade och prioriterade så modifierades den tills den 

operativa bilden utvecklades till något annat. Vi gick från att velat haft ett turn based JRPG 

med tung inflytelse av japanska rollspel, till att gå till en helt annan genre då prototypen i 

slutändan blev en beat’em up.  

 

Kortfattat så kan man se det som att det varit till projektets fördel att inkludera de nya saker 

vi upptäckt under vår forskning. Våra ursprungliga tankar och idéer, om än parodiska, var 

starkt inspirerade av hur andra människor skapat parodier, utan en djupare förståelse till 
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varför. Medan inspiration alltid är bra, så vill man som skapare utveckla sin egen stil av 

skapande och vi vill nog påstå att skapandet av en parodi funkar på samma sätt. Mel Brooks 

har gjort bra parodiska verk, men poängen var att vi upptäckte att vi inte ville göra en parodi 

som de hade gjort, utan en parodi som vi kunde göra.  

  

 
6. DISKUSSION 

 
I detta slutgiltliga kapitel så kommer vi att diskutera och reflektera kring modellen hos vår 

undersökning i jämförelse med de källor vi använt oss av. Genom att gå fram och tillbaka till 

de forskare vars synpunkter har haft ett stort inflytande på vår text och gestaltning, som 

Linda Hutcheon, Robert Phiddian, Elaine L. Graham, Sarah J. Lauro, Deborah Christie och 

David R. Castillo, ska vi komma fram till hur vårt arbete nådde syftet med utgång från deras 

material. Sen, som slutord, ska vi gå igenom vad vi kommer att ta med oss från denna 

undersökning till framtida projekt.  

 

När det kom till undersökningen i sin helhet, var det inte realisering av konceptet enligt syftet 

som var den svåra delen, utan det var snarare att förena konceptet med det parodiska 

perspektivet. Enligt Linda Hutcheons perspektiv så kunde parodi agera som en kodare av en 

ny form, ej tyngd, men berikad av det förflutna, som beskrivet i följande citat: 

 

“Doing consciously what time does more slowly, parody can work to distort the shapes of 

art, synthesizing from them and from the present of the encoder a new form - one not 

burdened, but enriched, by the past” (Hutcheon, 1985, s. 97). 

 

Utav alla författare som påverkade vårt tänkande i produktionen spelade nog Hutcheon den 

mest framträdande rollen. Hennes observationer av parodi som “endowed with the power to 

renew” (Hutcheon, 1985, s. 115), en “act of emancipation” (Hutcheon, 1985,s. 96) och en 

metod som kräver “knowledge and recollection” (Hutcheon, 1985, s. 5) skapade vi en stark 

basis för vårt parodiska perspektiv. I början var vi bara ytligt bekanta med parodi som ett 

ämne; visst kunde vi känna igen dem när vi väl kom i kontakt med dem och tyckte om dem 

som vi fann kvalitativa, men vi kunde inte förklara för oss själva varför vi uppskattade dem. 
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När man aldrig forskat kring det förut eller har lite erfarenhet med att skapa dem, så är risken 

för att skapa en dålig parodi stor. Inte bara för att skämten ibland kan vara för uppenbara eller 

obskyra, men även för att man ofta tänker på hur andra parodi-skapare gjort sina parodier i 

första hand och att man i följd av detta göra val utan stöd av en egen kontext. Vid sidan av 

Hutcheons förnyelser har vi Albert Phiddians observationer att jämföra med, som ser parodi 

som en dekonstruktiv metod. Hans forskning lägger inte till så mycket i parodi som en 

regenerativ konstform, men går in i detalj hur parodier står för vad de rubbar och att de “do 

not merely repeat them” (Phiddian, 1997, s. 686) utan “displace, distort, differ, and defer” 

(Phiddian, 1997, s. 686) det den är baserad på. Hutcheon hjälpte oss att förstå att parodi är 

mer än bara en metod att förlöjliga något populärt, samt att rationalisera de kreativa valen 

inom det parodiska designperspektivet. Phiddian bidrog genom att understryka vikten hos 

skapandet av en differens i motsättning till det som parodin är baserad på.  

 

Visst var det vissa saker som vi gärna hade gjort annorlunda nu i efterhand, då det kan anses 

att vi vid vissa tillfällen mot-agerade delar av Hutcheons och Phiddians principer av 

parodi-skapande inom designprocessen. Ett exempel på detta finns i animatic:en, med den 

parodiska designen som vi gav ett troll. Det är nämligen inte bara ett troll, utan ett troll som 

också är en tandläkare, vilket gör den till en visuell representation av begreppet tandtroll. I 

efterhand så inser man dock att det hade varit smartare att använda sig av en tandfe istället, då 

termen tandtroll är mindre relevant från en global bemärkelse än tandfe. Detta kreativa val 

kom som en följd av rädslan att göra en för självklar parodisk tolkning, vilket kan som en 

konsekvens ha blivit för obskyr istället. Designmässiga felsteg som dessa är saker som vi 

hade velat gå tillbaka och modifiera.  

 

Då vår designprocess gick mer in på realiseringen av den estetiska och narrativa delen av 

projektet, så fanns det inte lika mycket utrymme i andra delar av arbetet som kunde ha behövt 

det. Till exempel, spelprogrammeringen är ganska direkt och då skapandet av dess assets och 

realiseringen av dess funktioner tog upp tillräckligt med arbete, så tog vi aldrig riktigt 

chansen att gå in i möjligheterna kring parodiskt utformad programmering bortom dess 

bekanthet. Detta ledde till att det parodiska blev mer av en estetisk mantel som gestaltningen 

blev insvept i. Också fast den narrativa delen av spelet gav motivation till parodiska, 

mytologiska och posthumanistiska designmöjligheter, så lär man nog erkänna att narrativet 
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som vi hann med inte tog lika många parodiska möjligheter som den visuella designen 

gjorde. När det kom till mytologins roll som det redan existerande material som vi såg över 

med det parodiska perspektivet blev vår fokus mest satt på de väsen som fanns inom dem. Då 

de enligt David R. Castillo har setts som “bodies pregnant with meaning” (Castillo, 2014, s. 

161) såg vi möjligheten att ta parodins kvalitéer och avslöja monstrens nedärvda funktion att 

representera, i det här fallet det stereotypiskt mänskliga. Om vi hade fått tid och möjlighet att 

göra ett helt spel så skulle vi definitivt ta chansen till att utforska bredare möjligheter till 

parodiskt berättande, som via större definiering av karaktärernas personligheter, interaktioner 

med NPCs vars perspektiv kunde ge en bättre inblick i spelets värld och mindre story-arcs 

som kunde referera till hela mytologiska händelser istället för bara dess väsen.  

 

De element av absurdism som grupp 15 introducerade och arbetade med bidrog också till 

narrativet, genom att ge extra vikt till spelkaraktärernas motivationer och ge den större storyn 

en riktning som man inte ser så ofta i spel. Detta illustreras bäst i de två alternativa sluten vi 

skapade när vi skrev manuset. De båda sluten agerar som de alternativa följderna av ett val 

som måste göras av spelaren nära slutet: att slåss, eller släppa taget, bara för att upptäcka att 

båda sluten ställer frågor om vad som är poängen med det hela. Oturligt nog så kunde inte 

detta riktigt ses i sin fullhet i prototypen, då vi inte hade tid över till att illustrera dem. Om vi 

hade haft längre tid på oss hade vi gjort detta.  

 

Ett av dem största problemen inom vår undersökning var nog att vi valde kvantitet före 

kvalité inom flera områden. I vår forskningsfas valde vi att gå igenom en bred mängd av 

källor och exempel från böcker, filmer, spel, videos, tidskrifter och webbsidor för att få en 

sammanhängande bild av vad vi forskade om, vilket i kombination med breda ämnen ledde 

till att vi bet av en lite större bit än vi kunde svälja. Dessa problem uppstod antagligen från 

vårt ursprungliga misstag att fundera på koncept innan ämnena, vilket i sin tur kan ha lett till 

att vi riktat in oss på att finna ämnen som skulle passa koncepten, istället för att finna koncept 

till ämnen, som det vanligtvis rekommenderas att man gör. Det är också möjligt att vi hade 

kunnat förenkla vår forskningsprocess genom att släppa åtminstone en av våra pelare, så att 

vi kunnat undvika att göra research inom tre hela kategorier, finna deras kopplingar och 

identifiera de specifikationer som vi skulle rikta in oss på.  
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Det som vi övervägde att släppa var posthumanism, då det i jämförelse med parodi och 

mytologi var ett ämne som vi var nästan helt obekanta med. En majoritet av de 

komplikationer vi stötte på under informationssökningen var just när vi sökte källmaterial om 

vilka definitioner av posthumanism som vi ville forska om. Detta, i kombination med att 

posthumanismen i slutändan spelar mer av en biroll i arbetet, har fått oss att inse att denna tid 

kunnat spenderas bättre på djupare forskning om parodi och mytologi. Vi hade eventuellt 

kunnat välja ett nytt element som var mer bekant för oss och ändå bibehålla ett parodiskt 

designperspektiv i vår undersökning. Trots detta realiserade vi många av de saker vi 

hoppades göra med posthumanism med utgång från olika författares teser. Sarah J. Lauro och 

Deborah Christies teori, att det är nästintill omöjligt att diskutera posthumanism “without 

engaging in a discussion of the relative pros and cons of humanism” (Lauro & Christie, 

2011, s. 68-69), hade sin inverkan på det posthumanistiska i narrativet, då vi skapade en värld 

som är “post” till mänskligheten, men som samtidigt kritiserar den via den kulturella 

posthumanismens sätt “att granska arvet av mänskligheten och utmana det stereotypiskt 

mänskliga” (Ferrando, 2013, sekundär källa) och transhumanismens fokus på att hålla sig 

levande längre i “sökandet efter en posthumanistisk framtid” (Ferrando, 2013, sekundär 

källa). Elaine L. Grahams definition av posthumanistiska frågeställningar, som “where might 

we go from there?” och “who would ‘we’ be?” (Graham, 2002, s. 177) och hennes 

beskrivningar av termen “hybrid” (vilka ni kan se i citatet nedanför) hjälpte oss att finna sätt 

att sudda ut gränserna mellan det mänskliga och icke mänskliga, samt dra kopplingar till 

mytologi.  

 

“Hybrids and monsters are the vehicles through which it is possible to understand the 

fabricated characters of all things, by virtue of the boundaries they cross and the 

limits they unsettle. The ethical and political task rests in a better understanding of 

the social interests and future aspirations that lie behind these various depictions of 

human and post/human futures” (Graham, 2002, s. 37). 

 

Man kan säga mycket nu i efterhand, men en av de sakerna som skulle ha kunnat gynnat oss 

bättre och förbättrat vår operativa bild i början av arbetet skulle ha varit ifall vi använt oss av 

MDA-framework (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) på rätt sätt från början, då vår 

konceptuella fas handlade mer och mer om stil och narrativ, än spelrelaterade termer som vi 
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fick baka in och granska vårt arbete genom.  Som GameDeveloperTips tar upp ideras artikel 

om MDA så MDA-framework används för att lättare bestämma vilken känsla (Aesthetic) 

som man vill uppnå med hjälp av dynamiker (Dynamics) och vilka mekaniker (Mechanics) 

som behövs för att uppnå detta.  I början av arbetet hade vi tendenser att försöka stressa fram 

till design och skapelseprocessen, vilket ledde tilla att vi fick vi en del kritik på hur vi inte 

hade motiverat varför vi gjort de val vi hade kommit fram till, varför vi valt genren och 

bristerna på kopplingar mellan ämnena vi ville fokusera och jobba med. Ironin senare var att 

vi fick kritik om att vi hade jobbat lite för mycket på den teoretiska delen i ett försök att 

kompensera, så vi riskerade att få lite tidsbrist på själva gestaltandet om vi inte gick in i 

denna fas snabbt.  

 

Vi hade även problem med en hög kvantitet av metoder inom designprocessen. Inte för att var 

och en inte bidrog till designprocessen sitt eget sätt, då även misstag kan bidra till ens 

forskning, men det är möjligt att vi kunde ha sparat tid under produktion om vi hade 

diskuterat valet av metoderna och dubbelkollat hur man skulle använda dem innan vi satt dem 

i bruk. Medan de kreativa metoderna, som vårt designperspektiv, brainstorming, moodboards 

och prototyping hjälpte med att visualisera idéer, testa dem och skapa resultat, så var det inte 

alla metoder som visade sig vara lika effektiva. Vi kanske inte skulle ha behövt använda oss 

av De sex tänkarmössorna som tas upp Löwgren och Stoltermans i Design av 

informationsteknik till exempel, då vi tillsammans med grupp 15 bara var 4 stycken och 

diskuterade regelbundet vilka svårigheter och möjligheter som kunde skapas under arbetet, 

vilket gjorde denna metod lite överflödig. Därför tror vi att om man använder sig av de sex 

tänkarmössorna så måste man modifiera mössorna mer ordentligt för att passa antalet 

medlemmar i arbetet och fördela de olika rollerna på ett mer balanserat sätt. Detta nämndes 

lite innan, men allt prövande och experimenterande som gjordes under designprocessen 

användes i vår slutgiltiga pipeline, så även om några faktorer inte fungerade tex i 

animeringsprocessen så tog vi de delar som vi fann effektiva och tidssparande och 

applicerade dem i en ny iteration av animationsdelen av designprocessen.  
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Lyckades vi med att skapa en parodisk spelprototyp med utgång från mytologi och folktro? 

Ja, det tror vi. Hade vi kunnat göra den bättre? Kanske, men som en prototyp, vars syfte är att 

testa en produkt, så är den konceptuellt, visuellt och tekniskt adekvat. Och som en prototyp i 

resultat av ett parodiskt designperspektiv, så funkar den också. Medan vi uppfattar att vi inte 

tog vår prototyp till dess högsta potential, så reflekterar vi att undersökningen gav oss insikt i 

just hur mycket kreativa ting kan utvinnas från bekant material, då vårt parodiska perspektiv 

hjälpte oss att inleda en process som ledde till skapandet av ett koncept som vi inte hade 

kunnat föreställa oss i början. Efter denna undersökning är vi övertygade om att det kan vara 

praktiskt att tänka i parodiska termer för att komma fram till designförslag, antingen för att 

skaka av sig vikten av sina influenser eller inom arbetslivet i respons till rivaliserande 

produkter eller verk.  

 

Det är i tillfällen som dessa som designers och skapare råkar ut för den kreativa maktbalansen 

som vi hade förväntat oss att stöta på, där man lär se hur man kan balansera det gamla med 

det nya i sökandet efter något eget. Vi tror att de självmedvetna, ironiska och revitaliserande 

kvalitéerna hos ett parodiskt designperspektiv är ett funktionellt sätt att fråga sig själv som 

designer: “Vad är det som funkat hittills och hur kan vi göra  att det känns fräscht?” Ett 

potentiellt sätt att ta denna undersökning vidare är att använda det parodiska 

designperspektivet som en metod i en helt annan och mer utmanande kontext, som ett 

populärt varumärke eller till och med teknisk utrustning.   
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BILAGA 2 

 

ORDLISTA 
 
Anakronism 
Kronologiskt misstag; en företeelse när ett objekt eller en händelse placeras i fel tidsepok 
inom ett litterärt eller konstnärligt verk.  
 
Animatic 
En preliminär version av en film, bestående av bilder från ett storyboard med ditlagda 
ljudeffekter.  
 
Anthropocentrism  
Kritiskt begrepp om att ha människan i fokus (Anthropos betyder människa).  
 
Asset 
Ett spelobjekt, en tillgång. Allt som kan finnas i ett spel, 3D-objekt, ljudeffekter, moduler 
osv. 
 
Beat em Up 
Spelgenre där spelaren slåss mot horder av fiender och går igenom linjära nivåer. 
 
Dekonstruktion 
Att analysera genom att påvisa ofullkomligheter i strukturen hos tex ett konstverk, ett litterärt 
verk etc. 
 
Diskursivitet 
En tankeprocess som stegvist bygger upp en sammansatt kunskap. 

 
Dystopi 
En pessimistisk och negativ syn av samhällets framtid. 
 
Frame-by-frame (bild-till-bild) animering 
En animeringsteknik som skapar illusionen av rörelse genom att skapa stegvisa ändringar 
mellan varje bildruta.  
 
JRPG 
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Står för Japanese Role-Playing Game. En subkategori till rollspel (RPG) som utvecklats 

specifikt i Japan. Övriga skillnader mellan en RPG och en JRPG kan jämföras med de 

visuella och berättar-mässiga skillnaderna hos västerländsk och österländsk tecknad film.  

 
MMA 
Står för Mixed Martial Arts, vilket är en sport som inkluderar sparkar, slag, kast och 
markkamp med inriktning på fullkontakt. En deltagare av denna sport kallas vanligtvis för en 
MMA-fighter.  
  

Mytologi 
Läran om myter och legender. 
 
Parodi 
En kulturprodukt som imiterar en eller fler välkända kulturprodukter eller  kulturella genrer, 
ofta i syfte att nå en komisk effekt. 
 
Placeholder 
Ett spelobjekt som används för att testa olika funktioner under arbetsprocessen, ersätts 
därefter med riktiga välarbetade assets. 
 
Posthumanism 
En ideologi som fokuserar på livet efter människan som sig som en fysisk art. Kopplas ofta 
samman med transhumanism.  
 

Sprite 
En datorgrafisk komponent som kan flyttas runt på skärmen oberoende av annan grafik. 
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