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Abstrakt 

Nyckelord:  

Serietidning: Tecknad serie i pappersform 

Kritisk Design: En design som analysera det som skapas. 

Transmedia: Berättelser i flera plattformar, en figur kan förekomma t.ex. datorspel, film, bok 

och leksaker 

Världsbyggande: Processen som skapar en fiktiv värld 

Konvergenskultur: Sammanhållande eller sammanfattande kultur 

Berättelse: Skapad i en fiktiv avgränsas “värld” som kan vara inspirerad av ett konstverk. 

 

Jag har studerat transmedia, dess innebörd och vad som utmärker den. Fokuserat på den delen 

som heter World Building Story och tagit fram några exempel på World Building Franchises. 

Genom att undersöka olika transmedia franchises och hur deras värld är uppbyggt. Med 

denna kunskap har jag skapat en egen värld i en World Building Story. Den är baserad från 

konstnären Simon Stålenhags retrofuturistiskt konst. Världen ska visas i en form av Comic 

Book och vara designad av Critical Design där läsaren får möjligheten att tolka budskapet. 

Det som jag har kommit fram till i undersökningen är hur man skapar en berättelse. 

 

Comic: A cartoon in made in a papperfrom. 

Critical Design: Design that analyze what is created. 

Transmedia: Stories that are in multimedia platforms, a Character can be in a Computer 

game, film, book and toys. 

World building: A process that create a fictitious world.  

The culture of convergence: Coherent or summary culture. 

Storytelling: Created in a fictional bounded "world" that can be inspired by a work of art. 

 

I have study transmedia and see what transmedia does. I have focus on element in transmedia 

call World Building story. What is warbling story is something I have studied and watch 

some World Building franchise say how they are different from each other. Three different 

World Building a franchise to see  how to build our world. With it knowledge I will create 
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my Own World Building Story. The world the i certion  is inspired by Simon Stålhagen 

Retrofuturistisk art. The way I show this world with Comic Book. My Comic Book is design 

from Critical Design that are a small police messages. Me study is to show that transmedia be 

found over the world and get young people to be in the same be interested in Retrofuturistiskt 

art. Also is a good way to me to learn how to tell a story and create a world with this 

studying. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

3 



 

4 

 

 
 

1. Bakgrund 6 

1.1 Frågeställning 8 

1.2 Syfte 8 

2. Tidigare och aktuell forskning om Transmedia och World Building Story. 9 

2.1 Conceptualizing transmediality: history, worlds and world-building 9 

2.2 Transmedia worlds and histories 11 

2.3 Mediekonvergens 11 

2.4 Deltagarkultur 13 

2.5 Kollektiv intelligens 14 

2.6 Konvergens kultur 14 

2.7 The ‘Worldness’ of The Shadow 15 

2.8 The ‘Worldness’ of Transformers 15 

2.9 Sammanfattning. 16 

3. Metoder 17 

3.1 Critical design 17 

3.2 Show don’t tell 17 

3.3 Brainstorm 19 

3.4 Marvel Metod Marvel 19 

3.5 World Buliding Storytelling 19 

3.6 Sammanfattning. 20 

4. 1 Vision 21 

4.3 Skapa 23 

4.4 Utställningen 27 

4.5 Sammanfattning 27 

5. Resultat av undersökningen 28 

5.1 Sammanfattning. 33 

4 



 

5 

 

6. Diskussion 34 

6.1 Undersökningens syfte 34 

6.2 Metoder 34 

6.3 Designprocess 36 

6.4 Resultat 36 

6.5 Tankar och idéer för framtida undersökningar 37 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 



 

6 

 

1. Bakgrund 

Här kommer jag berätta om hur jag har upplevt transmedia i under min uppväxt. 

 

Allt färre ungdomar är intresserad av konst och  många  bryr sig inte om konst 

överhuvudtaget. Det är  inte är så bra, för konsten är grunden till all media t.ex spel, film och 

tecknade serier. När jag var liten så var jag inte alls intresserad av konst. Jag blev det efter en 

konstkurs på folkhögskolan. Denna konstkurs gjorde att jag började bli mer intresserad av 

konst. Jag såg att mina favoritspel tog inspiration av konsten. När jag tittade närmare på olika 

konststilar så hitta jag Cyberpunk som jag tyckte var så cool. (Writers Anon - Taunton 

Writing grupp 2014) 

Konsten kunde hjälpa folk hur de såg på vår värld i framtiden, se hur historien ändrades och 

hur mycket det påverkade historiska händelser. Jag kan också se olika kulturer runt om i 

världen, kulturer som har olika konststilar. Vad är konst? För mig är det något som ger mig 

en viss känsla. Det kan vara allt från känslor, av lättnad, glädje, lekfull, häftig och så vidare. 

Ett exempel är en bild på en person som håller i vapen, den personen är skadad och 

bakgrunden ser ut som ett slagfält. Du börjar tänka att den person är skadad, i vilket krig är 

det och vad slåss denna person för. Vill personen skydda någon eller följer den bara order? 

Konst kan vara allt från tavlor, skulpturer, filmer och tv-serier med vissa scener, graffiti på 

gatan eller ett dataspel som visar en viss scen. Det ska vara något som ser bra ut. Det ska inte 

var t.ex. en tavla med en svart färg fläck eller en graffiti tagg som står Fuck you som är gjord 

på 30 sekunder.  

 

Under hela mitt liv har transmedia funnits med utan att veta vad transmedia är för något. När 

jag var liten såg jag på Pokemon. (Pokemon.2005) 

 Pokemon serien gjorda att jag ville spela allt inom Pokemon , gameboy, men fick inte. Det 

gjorde att  jag skapade min egen värld med mina egna pokemon som jag kallade monster. När 

jag blev äldre så kom filmen Sagan om ringen.(Sagan om ringen, (u.å). 

 När jag såg filmen så tyckte jag att den vara så bra och när jag fick höra att den finns som 

bok så ville jag läsa den. Jag fick skaffa en talbok för att jag har dyslexi och då  lyssnade jag 
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på Bilbo, En hobbits äventyr. Jag och mina kompisar skapade våran egen fantasivärld med 

egna länder, raser och historia, Under min tonårstid började jag läsa Dragon ball och var fast. 

Jag läste alla 42 orignal böckerna. Jag började också spela mycket data spel från Dragon ball 

där mitt favoritspel blev Dragon Ball Z Budokai 3. Dragon Ball Z Budokai gjorde så att 

fightingspel blev mina favoritspel genre. Dragon Ball gjorde så att jag ville lära mig att rita 

manga, gå på kampsport och läsa mer om japansk kultur. Jag började rita manga genom att 

rita av karaktärer från Dragon Ball och sedan få inspiration från andra manga böcker som 

t.ex. Naruto, Fairy tail och Soul eater för att får fram min egen stil. (Fairy tail, (u.å), (Naruto, 

(u.å),  (Soul eater, (u,å) 

Tack vara dragon ball gick jag på Aikido. Aikido är en kampsport där man använder 

motståndarens kraft till sin egen fördel. Genom Manga litteraturen blev jag intresserad av 

japansk kultur. När jag blev äldre började jag med rollspel som blev en kick för mig där jag 

kunde skapa olika världar och köra Drakar och Demoner. Det gick ut på att man skapade sin 

egen karaktär i ens kompis värld. Kompisen skapade världen genom att bli inspirerad av 

Drakar och Demoner lore. Efter tag började jag köra Dungeons and Dragon och jag blev 

Dungeon Master. Dungeon Master är den som skapar fantasy världen för dom andra spelarna. 

(Geek & Sundry. 2017). Jag skapade en fantasivärld som var inspirerad av lore av Dungeons 

and Dragon och även lite inspiration av Dragon ball och Dark soul. (Dragon ball,u,å), (Dark 

soul, 2018) 

 

Genom min forskning om transmedia så kan jag se hur mycket en bransch kan tjäna genom 

att använda transmedia.Transformers är en franchise som gör tecknad film, Hollywood film, 

leksaker med mera. 

Pokemon franchise är stort och består  av spel, tv serier, tecknade långfilmer och till och med 

filmen Pokémon detective Pikachu. När man marknadsför en ny leksak, tar man hjälp av en 

nyskapad tecknade serier, för att kunna nå ut till målgruppen, som i sin tur kan leda till stora 

vinster inom branschen. En gammal bransch kan överleva längre än skaparen. Tack vara 

transmedia så kan folk få se exempelvis HP Lovecrafts Cthulhu mythos och J.R.R. Tolkien 

Lord of the rings.(Donovan K. L. 2019) Jag har valt att göra en Comic Book för att väcka 

intresse för konst för ungdomar och Comic Books fans.  
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Retrofuturistiskt konst är en stilart där man ritade en framtidsbild och hur det skulle se ut om 

t.ex 10 år.  Ett väldigt bra exempel, var under 1970-talet, fantiserade man flygande bilar eller 

liknande. På det sättet kunde man se hur folk trodde förr i tiden och hur fel man hade. (Ted 

Ideas worth spreading 2008) 

 

1.1 Frågeställning 

 

Här är de frågeställningar som har dykt upp i mitt arbete.  

● Hur skapas en World Building story från konst till Comic Books?  

● Hur kan jag skapa en egen fiktiv värld? 

● Vad kan jag hämta från forskning och kända metoder för mitt arbete? 

● Vad döljer för berättelse i bilden och kunna skapa en “värld” genom transmedia? 

 

1.2 Syfte 

Syfte med det här kandidatarbetet är att visa hur man bygger en fiktiv värld och skapa 

berättelser inom transmedia genom att använda konst som grund. Målet är att få ungdomarna 

blir mer intresserad av konst och mer precis vad Retrofuturistiskt konst är. Ytterligare ett 

syfte för mig är att genom studier av forskning och metoder som kan lära mig att skapa 

sådana “världar” och berättelser. 
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2. Tidigare och aktuell forskning om Transmedia och World Building Story. 

2.1 Conceptualizing transmediality: history, worlds and world-building  

En transmedia värld har egenskaper av något som kallas ‘world logic’.World Logic är  regler 

du skapar till din värld som alla karaktärer måste följa. Om du skapar en värld som har magi 

så måste du ha några regler. T.ex magi kan fungerar för vissa personer. Du kanske måste ha 

några speciella föremål för kunna göra magi och det finns en viss limit vad folk kan göra med 

magi och så vidare. Man måste följa skaparens regler för världen, när man gör en berättelse 

till den nya plattformen, så den “fictional world” känns bekant för publiken. Inte bara plot 

trådar som måste följas utan också  karaktär och objekt behöver röra sig tvärs över media 

plattformen. Klastrup and Tosca (2004) säger att ‘transmedia world's är ett sätt att beskriva 

media rekvisita. Både publiken och designers delar en mental bild av “Worldness”. Det 

viktiga inom en transmedia värld, är att man har en kult, och att fansen hjälper till med att 

bygga upp världen. Fansen måste vara aktiva. Ett exempel är (Eco). För att en text ska kunna 

blir en kult måste de “tillhandahålla en helt möblerad värld" så fansen kan bli en gemensam 

expertis. I kontrast till en karaktär behöver det inte vara lika “möblerad” som vår värld.  Det 

bör finnas något forum där fans kan diskutera och spekulera om karaktärens värld. Ett annan 

beskrivning som kommer från Matt Hill. Hill introducerade termen “Hyperdiegetic” 

(tillämpas särskilt på TV-historier) (Hyperdiegesis is a term coined by Matt Hills that equates 

a story – novel, television show, movie – to an iceberg; where the narrative presented 

represents the 10% visible above water, but is so well constructed that the audience can 

imagine the 90% that is still hidden.) För att beskriva en bråkdel av “världen”. “Världen” 

måste ha en egen historia och kunna påverka storyn. (Fast, K., Örnebring, H., Karlstads 2013) 

Eco and Gwenllian Jones/Hills har olika åsikter om historiens fullständighet, men det 

grundläggande argumentet är att det är själva “världens” storhet och utbredning som bidrar 

till kultstatus. Nyckel för att sprida ut text för Hyperdiegesis är att använda olika 

medieplattformar (som en expansiv, endast del-synlig, back-story eller "värld”) har också 

blivit dementerat av andra forskare.  
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Den stora och detaljerade transmedia värld är inget nytt fenomen, de har funnits flera 

decennier och i många olika former som har utvecklats på ett naturligt sätt. En annan kan ta 

över och fortsätta historien när skaparen har gått bort. Den litterära förhistoriens 

världsskapande eller virtuell verklighet kan leva vidare. Saler använder författarna Arthur 

Conan Doyle’s Sherlock Holmes, J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings och H.P. Lovecraft’s 

Cthulhu Mythos berättelser för att illustrera hur viktig det är mellan författare, fans eller 

läsare samt författare som tar över och fortsätter den berättande världen.(Donovan K. L. 

2019),(Sagan om ringen. (u.å). 

J.R.R Tolkien och H.P. Lovecraft var två författare som bruka använda World Building i sina 

verk. J.R.R Tolkien kallade sin aktivitet för en World Building “subcreation”. Termen 

användes av Wolf och många andra författare där de reflekterar över World Building eller 

försöker vägleda andra författare, (World Bulinging) (Fast, K., Örnebring, H., Karlstads 

2013) exempel Anderson P, Gillett ST och Carter. L. (Fast, K., Örnebring, H., Karlstads 

2013) där allas verk länkas med varandra i “historical turn” och world-building turn. Studier 

av transmedialitet som nämns i introduktionen av immersive, cross-media narratives som har 

varit en del av en popcult i förra sekelskiftet 

 

(Fast, K., Örnebring, H.2013) har skrivit om Jenkins som har utvecklat sin definition av 

transmedia storytelling från Convergence Culture. Jenkins menar att det skulle vara mindre 

strikt och mycket mer fokus på att skapa en värld.  

Han har forskat om konvergenskultur, ett fenomen som beskrivs i boken Convergence 

Culture (Jenkins, 2006). Konvergenskulturen handlar om hur gränserna inom media håller på 

att suddas ut mellan den äldre och nya media, mellan skapare och åskådare, mellan gräsrötter 

och företagsledning. Arbete är ett resultat av konvergenskultur på åtminstone två nivåer. 

Stålenhags konstverk har inspirerats till att skapa storyn och mottagaren blir intresserad av 

hans konst. 

 

Boken menar att konvergenskultur handlar om samspelet mellan tre faktorer: 

Mediekonvergens, deltagarkultur samt kollektiv intelligens.   
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2.2 Transmedia worlds and histories  

Forskningen om transmedialitet, transmedia berättelser och storytelling har den senaste åren 

gått mer mot historiserad förståelse. Det har blivit mer fokus på bredare perspektiv på 

berättande och det berättade elementen, som har forskats på “Transmediality of story worlds” 

och “World-Building Transmedialitet”. (Fast, K., Örnebring, H. 2013) har forskat om 

transmedia och World Building på två stora franchise,  Shadow och Transform, där han 

jämför skillnader av uppbyggnaden och vad som är skillnad mellan World Building. 

Ändringarna i World Building som övergår till olika transmedia plattformar måste man ha 

balans mellan ursprunget och nyskapande, de naturliga och det som är planerat som 

strategisk, koordinera av aspekter av transmedial underhållning. 

 

Medieföretag har använt transmedia för att gå till plattform till plattform för att tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Tidigare definition av transmedia storytelling var en spännande 

typ av underhållning som cirklar i olika medier former. Matrix Universeum är ett bra 

exempel på en transmedia franchise, där världen går till olika transmedia så att fansen kan 

pussla mellan de olika historierna genom olika medium. 

2.3 Mediekonvergens 

Med konvergens menar Jenkins dels flödet av information mellan olika sorters media - 

mellan böcker, filmer, datorspel osv, eller mellan tavlor och en serie. Dels menar han hur 

publiken aktivt använder nya kanaler för att ta del av media. Den andra betydelsen har mindre 

relevans för , men det kan tänkas att fans av Stålenhag aktivt letar upp projektets serie om de 

hört talas om den. Eller, gissningsvis än mer troligt - att personer som tar del av 

kandidatarbete blir nyfikna på Stålenhag. 

 

Mediekonvergens är, menar författaren, inte något som är oundvikligt, utan sker på grund av 

diverse krafter - tekniska, sociala, politiska, kulturella, och så vidare. Det råder tydligen 

delade meningar om vilka faktorer som är viktigast, men Jenkins är övertygad om att de 

kulturella spelar allra störst roll. Tankar om detta är att det är mycket svårt att särskilja 

kulturella och tekniska faktorer i detta, eftersom de är så intimt sammanknutna. 
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Internetforum, t ex, är alldeles nödvändiga för det informationsflöde som sker på dem och 

som ej skedde innan deras uppkomst. Om man gav 1800-talsmänniskan tillgång till 

internetforum skulle samma informationsflöde uppstå - förutsatt, förstås, att människor hade 

tid att slå ihjäl tid vid datorn. Där kommer sociala faktorer såsom mängden arbetstid in i 

bilden, och dessa faktorer i sig är beroende av teknik, då teknikutvecklingen i stor 

utsträckning har förkortat arbetsdagen. Således är han alltså inte alls lika säker som Jenkins 

på att den kulturella faktorn väger tyngst. 

 

Synen på hur mediekonvergens påverkar gammal teknologi har skiftat över tid. Förr var den 

allmänna tron att all ny teknik skulle ersätta gammal. Ett exempel på detta är den så kallade 

“black box fallacy” - tron att alla media apparater i hemmet (tv, radio, video osv) skulle 

ersättas av en enda “black box”. Tiden har visat att antalet “lådor” snarare har ökat, med t ex 

olika sorters tv-spelskonsoler. För även om varje teknisk pryl numera kan göra allt fler saker - 

mobiltelefoner av idag kan göra mycket som  förr lämnade åt datorer - så ökar antalet 

tekniska prylar. 

 

När IT-bubblan kraschade så började folk snarare tro att ny teknologi inte skulle påverka 

gammal alls. Sanningen verkar ligga någonstans mittemellan dessa två extremer, menar 

Jenkins. Många faktorer gör att gammal teknologi är relevant, har nostalgi faktorn, som får 

personer att samla på allt från vinylskivor till äldre bilar. I takt med att miljörörelsen vuxit till 

sig har människor i ökad grad velat leva med simplare teknologi, och det finns nu personer 

som medvetet väljer utedass över vattenklosetter och häst och vagn framför bilen. En del 

gammal teknologi är kvar eftersom de helt enkelt tycker om den, likt hur biografen inte blivit 

utkonkurrerad av teven. Motsatt tanke, att ny teknologi skulle vara irrelevant, ter sig fort som 

naiv när man börjar tänka på de teknologiska framsteg som ständigt underlättar livet i snart 

sagt varje aspekt av det. 

 

Jenkins presenterar två olika definitioner av media: Dels själva teknologin som tillåter 

kommunikation, dels kulturen som uppstår runt teknologin. Han menar att emedan det 

förstnämnda tenderar att bytas ut så finns det andra kvar. T.ex. hur Nintendo byttes ut mot 
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Super Nintendo som sedan byttes ut mot något annat, fram till dagens uppsjö av 

tv-spelskonsoler som är helt annorlunda mot Nintendot, men som fortfarande handlar om att 

någon som fritidssysselsättning sätter sig ner och via en handkontroll och en konsol styr 

figurer på en tv skärm.  

 

2.4 Deltagarkultur 

Deltagarkultur handlar om hur användarna av olika media påverkar medieskaparna - allt från 

hur s.k. “fan fiction” berikar en redan existerande fantasivärld till hur fansen via protester och 

påtryckningar från bloggar, nätforum, Youtubeklipp och så vidare direkt påverkar hur de 

stora företagen gör sina filmer, dataspel med mera. Vårt verk är att betrakta som fan fiction 

och alltså i högsta grad ett exempel på deltagarkultur.  

 

Den ökade deltagarkulturen beror delvis på teknikförbättringar. Vem som helst kan idag 

filma med sin mobiltelefon eller skapa dataspel på sin laptop. Samtidigt som deltagarkulturen 

i samhället ökar finns en motsatt trend: Allt färre äger de stora aktörerna inom media. Ett 

exempel på detta är hur Disney köper upp företag efter företag, nu senast LucasArts. 

Ibland samarbetar gräsrötterna med dessa stora företagsägare, och ibland befinner sig de båda 

i konflikt. 

 

2.5 Kollektiv intelligens 

Slutligen handlar faktorn kollektiv intelligens om att det numera finns så mycket information 

inom många fiktiva “världar” att en enda person omöjligt kan veta allt om en och samma 

värld, så man får nöja sig med att memorera den del av världen, lita på att andra fans lägger 

andra delar på minnet, för att sedan förlita sig på dessa andra fans kunskaper om man behöver 

diskutera någon aspekt av världen. Exempel på sådana världar är de enorma universumen i 

Star Wars och the Matrix. Genom att socialisera med varandra sprider fansen kunskap. Detta 

socialiserande skapar ett så kallat “buzz”, en kollektiv, pågående konversation, vilken är 

mycket användbar för medieskaparna då de lyssnar till den för att se vad mediets användare 

tycker och tänker om saker.  
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Jenkins menar att kollektiv intelligens än så länge mestadels används för underhållning, men 

att den mer och mer börjar ta plats inom seriösa institutioner, och  anser därför att fenomenet 

är värt att ta på allvar. 

  

2.6 Konvergens kultur  

(Jenkins, 2006). Konvergenskultur handlar om hur gränserna inom media håller på att suddas 

ut - mellan gammelmedia och ny, mellan skapare och åskådare, mellan gräsrötter och 

företagsledning. Arbete är ett resultat av konvergenskultur på åtminstone två nivåer: som 

betraktare av Stålenhags verk tar rollen som skapare av andra, och Stålenhags verk går från 

rollen som något som endast är ämnat att betraktas till basen för ytterligare konst. 

 

Boken menar att konvergenskultur handlar om samspelet mellan tre faktorer: 

Mediekonvergens, deltagarkultur samt kollektiv intelligens.  

2.7 The ‘Worldness’ of The Shadow 

(Fast, K., Örnebring, H., Karlstads 2013) har undersökt skillnaden mellan två olika 

transmedia franchise Transformers och The Shadow. The Shadow är en detective story där 

karaktären är en maskerad man från 1930. Den var först en radioshow som blev väldigt 

populär och har även gått till andra medier. The Shadow magasin är rik på många olika 

aliens, platser och skurkar. Många delar av denna World Building kom inte med när de 

gjorde en radio show. Multipeln aliens var till stor del borta från radio showen. Shadows 

ärkefiende Shiwan Khan gjorde inga framträdanden, men polismästaren Ralph Westin gjorde 

ett framträdande som en support karaktär. En annan supporter karaktär är taxichauffören Moe 

Shrevitz och polisen Joe Cardona. De skapade en ny karaktär som inte kom med i 

originalverket Shrewy. En annan del av "Shadows works" som alltid funnits med är “the 

Cobalt Club” och som är med i filmen the Shadows 1940. 

 

Den värld The Shadow spelar i är inte så utvecklad. I grund och botten är alla karaktärer 

detsamma i denna värld. Radio showen har bara liten del av The Shadow universe. Allt färre 

återkommande karaktärer och mindre plot trådar återkommer under efter flera avsnitt.  Det 
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kan bero på att dessa plattformar har en begränsningar för skapa transmedium world. De som 

producerade The Shadow satsade minimalt på en värld där medieformen som är anslutna. 

2.8 The ‘Worldness’ of Transformers 
Transformers är robot figurer som kan transformeras till fordon. Från början var 

Transformers bara leksaker. Det är svårt att se vad Transformers utvecklas till p.g.a. många 

lyckade medier. Transformers har funnits över 30 år och nu finns det i Hollywood films, 

tecknad serie och Comic Books. Tidigare versioner av Transformers hade olika storys av 

olika media. Orsaken till detta är att de som skapade Transformers var två företag, Hasbro 

från USA och Takara från Japan. På grund av de olika kraven på de olika marknader, gjorde 

så att Marvel comics från USA hade en annan story jämför mot Marvel comics Storbritannien 

och Japan. TV serie Hasbro och Takara hade många skillnader i story och karaktärer, 

exempelvis så finns det en leksak som bara finns i Japan. För vuxna finns Transformers kiss 

players, där Transformers  får all energi och styrka genom att dom får kyssar från unga tjejer. 

 

När den nya filmen Transformers kom ut 2007 undrade fansen om filmen kommer "stay true" 

vara original Transformers världen. Många fans blev arga på vissa karaktärer som ändrades. 

Ett exempel är att Decepticons ledare Megatron brukare transformera in till en pistol medans 

Hollywoods universumet transformerar han till en cybertronian Jet. Bumblebee var också en 

som ändrades från en gul VW beetle till en gul Camaro. 

 

Ovan exempel kan visa vilka problem som kan uppstå när man går emellan olika media 

former eller när man skiftar World Building story. På grund av skillnaden med Transformers 

franchising och deras värld på olika medieformer, kan man säga att Transformers är en stor 

värld där det försvinner mycket eller ändras. 

2.9 Sammanfattning. 

När det gäller med World Building så finns det många olika sätt att skapa en. Det kan vara 

väldigt strikt eller fritt, allt beror på vad fransce säger. World Building är ett element i 
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transmedia. Genom att använda transmedia på rätt sätt så kan man göra att den lever kvar och 

där kan flera nya fans hitta din produkt, öka din populäritet och tjäna mer pengar.   
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3. Metoder 

Här ta upp alla olika metoder som jag har använt för att skapa projektet. 

3.1 Critical design  

Critical Design är en design metod som syftar på att göra folk chockade och att de ska börja 

prata om det.  Exempelvis om det inte finns hus som ungdomar kan flytta in, så kan man 

designa en bild där man ser årtalet och 10 år senare finns flera hemlösa på samma bild. 

Critical Design brukar vara ett ganska mörkt ämne men kan även användas till humor. 

Dessutom kan man använda Critical Design att få en framtidsbild i delar. 

Den första punkten är att man ska fokusera väldigt mycket på framtiden. Det är viktigt att 

visa vad som kan leda till i framtiden genom denna design. (SAGE Publications Ltd 

[SPL],2015) 

Den andra punkten är att man ska tänka utanför boxen och man ska överdriva bilden av 

framtiden och vad det kan leda till.  

Många brukar använda Critical Design för att ställa frågor och få fram debatter. 

En kritik Critical Design brukar få är att det är helt slöseri på tid och slöseri på pengar. De 

menar att det finns ingen lösning på problemet som kommer upp av Critical Design. De som 

kritiserar Critical Design menar att designen är till för att lösa problem. 

Det finns ingen bra uppgifter som visar att Critical Design har influerat en stor publik, men 

andra designer har utvecklat sin professionalitet som har använt sig av Critical Design. 

(Jakobsone,L. 2017) 

3.2 Show don’t tell  

Show Don't tell är en berättar metod som man använder för film, böcker och dataspel på hur 

man kan berätta en historia. Ett exempel om du ska förklara att en person är stressad  i din 

berättelse så bör man inte skriva att han är stressad. Istället skriver man att han börjar svettas 

och han känner hur hjärtat började pumpa snabbare och snabbare. (The Writing Cooperative 

2018)  
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Det gör så att betraktaren förstår att han är stressad utan att skriva det och det gör mer 

intressant och upplevelserik.  

I Show Don't Tell så finns det sex regler som man ska följa för att få bästa effekt. De sex 

reglerna är använda karaktärernas fem sinnen, använd starka verb, undvik adverb, var 

specifik, använder dialog och fokusera på åtgärder och reaktioner. 

 

Använd karaktärernas fem sinnen. 

Gör en lista på vad karaktären känner, smakar, ser, luktar och hör. 

Använd starka verb. 

Starka verb är dynamiska ord som brukar skapa en levande bild till läsarens sinne. Exempel 

på starka verbs är kärlek, hat, tro, leva och tillhöra. 

Ord som är inte starka verb är som gå, säg, sälja eller tänka som innebär mer om handling. 

Den regeln gäller inte hela tiden. Svaga verb har även sin plats i berättelsen. Om du vill skapa 

spänning eller visa upp en scen så se till att använda starka verb. 

Undvik adverb 

Ett adverb är ord som ändrar betydelse av ett verb eller adjektiv. Adverb distraherar läsare 

och gör författaren till en karaktär i berättelsen och författaren ska inte vara med i storyn. Det 

är författaren som ger mening åt en handling. Dessutom finns det bara plats för karaktären 

och läsaren i berättelsen. 

 

Var specifik 

Mer detaljer i din beskrivning av karaktären, desto lättare kommer det bli att framställa 

karaktären.  

När du är specifikt i texten fyller du de tomma utrymmena i din berättelse och du skapar en 

dynamisk scen. Tex. du skriver att husse kommer hem, hunden viftar vilt med svansen och 

springer till husse.  
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Använder dialog 

Dialog är ett enkelt sätt att beskriva. En dialog är förekommande i realtid. Händelsen inträffar 

i det exakta ögonblicket. 

 

Fokusera på handlingar och reaktioner. 

För att få fram karaktärernas personlighet, undvik att skriva deras egenskaper. Skriv deras 

handlingar i berättelsen. Låt läsaren att få uppleva karaktärens personlighet genom hans eller 

hennes handlingar. 

Istället för att skriva att hon är en dålig kvinna, skriver du att hon sparkar en hund. Det gör så 

att läsaren förstår direkt att hon är ingen trevlig person. 

Fokusera också på kroppsspråket och och ansiktsuttryck. Det är så vi människor 

kommunicera med varandra. Vi pratar med varandra och reagerar på den andra personens 

kroppsspråk. Karaktärer ska också göra det. Vi reagerar olika på grund av olika scenarier.  

3.3 Brainstorm 

Brainstorming är en metod för att få fram så många idéer som möjligt. Det finns ingen dåliga 

idéer och desto fler desto bättre. Alla idéer skrivs ner och väljer ut den bästa idén. (Fria 

metoder. 2014). 

 

3.4 Marvel Metod Marvel 

Metod är skapad av Stan Lee när han hade för många Comic Books att skriva. Han skrev 

stödord istället för ett manus. Konstnärerna fick skapa egna bilder från stödorden och när de 

blev klara så skrev han till alla pratbubblor. (Leadership & Legacy: Stan Lee. u.å) 

3.5 World Buliding Storytelling 

World Building Storytelling är en metod att berätta en story som fokusera mer på bakgrund 

och kultur. Ett bra exempel är J.R.R Tolkiens Sagan om ringen. Han förklarar byn Fylke, hur 

staden såg ut, hur hobbitarna levde, hur de bodde och deras kultur. Ett fredligt folk som levde 

i harmoni. Detta är sådana exempel som gör så att världen växer fram. (Sagan om ringen, 

(u.å) 
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3.6 Sammanfattning.  

Metoderna jag har använt i projektet, hur jag har tänkt när jag har skapat världen för att kunna 

berätta en story. Jag har använt Critical Design, Marvel metoden, World Building 

Storytelling, Show don’t Tell och Brainstorming. Critical Design var den viktigaste metoden 

som styrde projektetet, fast den kom in sent. De två andra metoderna, Show don’t Tell och 

World Building Storytelling, var de två metoderna som jag använde för att få fram den 

berättelse som jag vill skriva om. Marvel metoden använde jag för att få fram manuset. 

Brainstorming använde jag för att få fram en idén till projektet.  
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4 Designprocess 

Här berättar jag hur jag skapade min Comic Book och hur jag tänkte under projektets gång. 

4. 1 Vision 

Det första jag tänkte på är att jag ville göra en comic eller en animation. Jag behövde ett tema 

till forskningen och jag tänkte göra en story av speciella träfigurer. Jag diskuterade med 

lärarna och de kom fram till att det var ett transmedium. Jag vill ha figurerna med i temat, 

men jag insåg att det skulle blir svårt att skriva en intressant historia. Jag kom ihåg Simon 

Stålhagens konst från ett tidigare projekt och jag har inte hört att någon tog konst till Comic 

book. Stålhagens konst föreställde Sverige på 1980-talet, men la till något som inte passade in 

på bilden t.ex. en robot.  Det liknar en konststil som jag tycker om som heter Cyberpunk. Jag 

har inte hört talas om att någon gjort konst till ett annat media. (Writers Anon - Taunton’s 

Writing grupp 2014) 

4.2 Forskning 

Det första jag gjorde var att läsa om transmedia och ta reda på vad det är för något och hur 

jag kan använda det till min gestaltning. När jag läste igenom Jenkins text av transmedia och 

jag hittade de fem elementen av transmedia. Där var World Building den mest intressanta och 

relevanta. Jag hittade en vetenskaplig text som handlade om två olika World Building 

franchise som vara olika och det blev intressant att se hur man kunde skapa World Building. 

Jag har kollat upp dom största transmedia branscherna som Sagan om ringen, Harry Potter 

och Star Wars. Samtidigt som jag forskade om transmedia så tittade jag på  Star Wars The 

Clone Wars tv serie. (Sagan om ringen, (u.å),(Harry Potter, (u,å), (Star Wars, (u,å) 

Det var för att jag hade hört att den var väldigt populär. För att se om att man inte behöver se 

den gamla formen av media som ett exempel. Star Wars Clone Wars serie behövde man inte 

titta på Star Wars 2 Clone Attacks för att förstå Clone Wars. Efter jag hade tittat klart alla 

avsnitt på Clone Wars och därefter tittade jag på Star Wars Rebels för att jämföra om den var 

lika bra som Star Wars Clone wars. Star Wars Rebel var inte lika bra, men desto mer jag 

tittade desto bättre blev den och det var samma som Clone Wars. Jag behövde inte kolla Star 
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Wars A New Hope för att fatta Star Wars Rebels. (Star Wars Rebels, (u,å) (Star Wars The 

Clone wars, (u,å) 

Anledningen till att jag tittade på Star Wars serierna i stället för Harry Potter eller Sagan om 

ringen filmerna, var för att jag hade inte sett minst på Star Wars än Harry Potter och Sagan 

om ringen. Jag ville inte att min kunskap skulle påverka min forskning av transmedia. (Harry 

Potter. (u,å)  

När jag hade granskat alla avsnitt av de två serierna Star Wars Clone Wars och Star Wars 

Rebels så började jag fortsätta att granska på Youtube kanaler och se vad de tyckte om Star 

Wars. Jag försökte förstå vad var som gjorde att Star Wars var så stort, varför fans gillar den 

och vad som kunde hända när det går fel. Många fans blev väldigt sura på Star Wars The Last 

Jedi som splittrade fansen. 

Som ett exempel är Darth Maul som är en favorit karaktär och var med i  Star Wars The 

Phantom Menace och hade nästan ingen dialog alls i hela filmen. Folk gillar honom ändå på 

grund av hans utseende och hans fighting style. Tack vare Comic Books av Star Wars får 

man reda på mer om honom, hans bakgrund och vad han var innan han kom till filmen. I 

serien Clone Wars får man reda på mer om vad som hände efter han blev avhuggen i midjan. 

Han fick mer personlighet och i Star Wars Rebels utvecklade man hans person och hur det 

slutade för honom. Den åttonde filmen av Star Wars The Last Jedi har splittrat fansen. (Vito 

2018), (Geeks & Gamers. 2018) 

Fansen gav kritik mot företaget Lucas Art och Lucas Art kallade fansen för kvinnohatare bl.a. 

Sen följde dem inte reglerna som Star Wars universum har lagt upp. Ett exempel är hur man 

använder Hyper Space.  I den gamla filmen så var Hyper Space ett sätt att resa genom till en 

annan dimension. Medans Star Wars Last Jedi åkte man väldigt snabbt igenom. I den nya 

filmen kunde ett skepp använda Hyper Space för att förstöra hela flottan av rymdskepp och 

det gör att hela konceptet med Hyper Space blir förstört. Dessutom i de rymdstrider där man 

skickade upp en liten rymdskepp och använde Hyper Space vann de striden. 

Dessutom lade till mycket politiska budskap istället för att få en berättelse. Ett exempel är 

Rey, som en av karaktärerna, hon skulle vara en stark kvinnlig protagonist, men inga 

svagheter. Hon kan allt och är perfekt. Männen är väldigt korkade i den filmen och allt som 

är onda är vita män. Det lägger till onödiga karaktärer för jämställdheten som skadar ploten i 
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berättelsen. I Star Wars Last jedi finns en casino scen vars syfte var att förlänga filmen och 

och det tillför inget i berättelsen. De ändrade de gamla karaktärerna till något helt annat.. 

Exempel: Luke Skywalker var den mest optimistiska karaktären som gick till The Death Star 

för att rädda sin far som var mest onda i hela universum. Han trodde att han kunde få sin far 

till den goda sidan. I Star wars Last jedi fick Luke reda på att hans systerson som heter Kylo 

Ren, hade gått till den mörka sidan och Luke försökte döda Kylo Ren när han sov. Tvärtemot 

vad Luke Skywalker var för karaktär i dom gamla Star Wars filmerna. Star Wars, (u,å) 

 

4.3 Skapa 

När jag hade fått en bra uppfattning hur man gör en bra transmedia värld genom att avända 

World Build story. Jag börjar fundera på om jag ska göra en ammunition eller en Comic 

Book. Efter mycket tänkandet så bestämmer mig för Comic Book. Det är för att jag var mer 

intresserad av att skapa en Comic Book och att jag kände att hade animinera tog alldeles för 

lång tid och energi för att få fram det jag vill framföra. Jag började brainstorma fram idéer 

och efter hel del funderande, valde jag noga den bästa idén. Jag hade bestämt mig att göra en 

Comic Book, började jag skriva ett manus till min berättelse. Jag valde Marvel metoden som 

var skapad av Stan Lee. Jag såg en Youtube video som visade vad alla Marvel Universe 

stjärnor gjorde för att visa respekt för Stan Lee när han dog. Stan Lee vad personen som jag 

såg upp till och hans karaktärer som han skapade. Jag ville visa min respekt för Stan Lee, 

använde jag Marvel metoden. Han skapade den metoden för Comic Books. Jag använder 

denna metod för att jag har väldigt grov dyslexi och stödord är mycket bättre för mig när jag 

ska rita bilder till min Comic Book. Det gör också att jag inte behöver fokuserar lika mycket 

på manuset med stavfel. När jag började på att skriva mitt manus så tog jag inspiration av 

Lilla rödluvan. Det menas att jag har en berättelse som handla att de ska till sin mormor. Det 

största fokuset som jag tog från Rödluvan var början, en mitten och ett slut. Lilla rödluvan får 

en korg för att gå till mormor, mitten är när hon träffar den Stora stygga vargen och slutet är 

när hon blir räddad av jägaren. Jag började som lilla Rödluvan, men att mina karaktärer ska 

gå till mormor för att hjälpa henne med hennes medicin. I mitten är det lite annorlunda jämför 

mot lilla rödluvan. I stället för att dom möter den stora stygga vargen så kommer det hända en 

olycka. Slutet är när de kommer fram till Mormor. När jag började skriva manuset och tillför 
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Simon Stålhagens konstverk till en story, hängde jag upp många av hans konstverk som jag 

tyckte var fina eller coola. Jag hängde upp konstverken för att hitta en anknytning till dem. 

En stor del var att det var svensk mark med massor med robotar. Jag började fundera varför 

det finns robotarna och började skriva en backstory som förklarade varför världen ser ut som 

den ser ut. Det var ganska snabbt skrivet och det var mest stödord. Bakgrundshistorien var en 

hjälp för mig att kunna hålla koll på vad som har hänt i storyn och kunna lägga upp 

hemligheter och mysterier så läsarna kan diskutera och få fram sin egna teorier. När berättelse 

är slut, är det bra att ha några frågor där det inte finns svar och det gör att comic överlever 

längre och kan bli en fortsättning. När jag vara klar med manuset och bakgrundshistorien så 

började jag designa tre huvudkaraktärerna.  

 

Jag ville ha tre olika synvinklar på hur storyn kan tolka de två syskonen som jag skapade. De 

var fem och tolv år. Femåringen ser världen på mycket vackert sätt. Hur barn ser världen 

“The eye of the child” man brukar säga. Tolvåringen ser världen som skitställe. Jag gjorde 

tredje huvudkaraktären till en bodyguard  eftersom jag kände att om det finns robotar, 

dinosaurier och monster så det inte säker för två barn. Han var mer lugn och vara för lat för 

att bry sig hur världen är. Jag behöver skriva ner vad huvudkaraktärens favoritmat, hobbies 

och deras släktträd. Jag började först att rita på papper för att får en kladd hur alla karaktärer 

skulle se ut. När jag designade karaktärerna försökte jag tänka på när jag var liten och jag 

försökte inte lägga till saker som inte fanns på 1990-talet t.ex platt TV. Jag kunde inte lägga 

till saker som inte passade in i världen som inte fanns i hans konstverk. Exempel i Simon 

Stålhagen konstverk finns det ingen bild på någon drake. Om jag ville använda en drake, bara 

för att ha en drake, kan jag inte lägga till den för det passar inte i den världen. Det var 

någonting jag lärde mig när jag hade tittad på vad många Youtubers gav feedback till Star 

Wars The Last Jedi. Jag måste visa respekt för Simon Stålhagens universe konst. Dock kan 

jag lägga till mina egna robotarna så länge jag följer hans regler.  

 

Så jag tänkte visa ett budskap vad som händer när vetenskap går för långt och hur är det efter 

ett stort krig genom att chocka läsaren. Jag börja rita mer blod än vad jag hade tänkt från 

början. För att får fram mer mörkare känsla i bilden och använde jag en färgkod som var röd, 
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vit och svart. Jag tog inspiration från Sin City där man använder svartvitt men använder röd, 

gul och blå på vissa delar som blod, läppar eller vissa kläder. Jag valde svart, vit och rött. Jag 

gjorde i en tidigare undersökning  genom att göra en liten Comic Book som har tre sidor lång. 

En fighting scen utan pratbubblor i tre olika versioner. En som var färglagd, en som var 

svartvit och en som hade svart vit och röd färg. Jag skickade de olika förslagen till vissa 

personer och fråga vilket de tyckte var bäst av de tre. De flesta valde den med svart vit och 

röd och jag själv höll med dem. 

När jag började rita min comic började jag rita på papper. Med stödlinjer kunde se ungefär 

hur comic kommer ser ut.När jag var klar med stödlinjerna, fotade jag bilden och skickade 

den till min Facebook. Jag laddade ner den till min dator och öppnade den i Photoshop.  

 

I Photoshop började jag redigera bilden, färglägga den, fixa pratbubblor och till slut finslipa 

den. Jag fokuserade på att berätta en historia som använder bilderna att få fram en viss känsla 

och mindre på realism. Ett exempel är att jag använde vissa skuggor som är inte verkliga, 

men får en mer mörk känsla i bilden. Skuggningen gör jag för att få bilderna mer levande. Jag 

var tvungen att tänka på vart ljuskällan kommer ifrån så skuggan passar i bilden. Det gäller 

för mig att hitta en balans mellan realism och känslor så att de inte tar över varandra. Det var 

mindre fokus på dialoger för jag ville satsa mer på att bilderna som skulle ge en förståelse 

utan att använda pratbubblor. Pratbubblorna var en hjälp till läsare att förstå lite mer. Jag 

använde Critical Design för att visa ett budskap vad händer när vetenskap går för långt och 

leder till krig som förstör världen som människor måster överleva i. Show don’t tell var en 

berättar metod som jag använde för att få ut mitt budskap.  

I stället för att säga vad som händer, när vetenskapen har gått för långt, visar jag med bilder 

hur det kan bli. 

När jag skulle bestämma mig för vilken designmetod jag skulle använda, var det mellan 

Critical Design eller X for Change. Jag valde Critical Design därför att X For Change så 

behöver man ett nätverk med en community. Min tid räckte inte till att göra ett nätverk och 

när det gäller Comic Books så brukar fansen göra egna community. Jag valde Critical Design 

för att jag vill fokusera mer på att göra ett politiskt budskap. Det blir lättare att använda 

Critical design genom att chockera och får folk att börja diskutera om Comic Book, men även 

25 



 

26 

 

ha en berättelse. Genom att jag ska använda Critical Design och vill jag få folk att prata om 

produkten som kan göra att fler personer hört talas om den och kanske blir intresserad. Jag 

har valt att fokusera på röd färg för att den betyder ilska, passion och kärlek. Eftersom jag 

ville chocka läsarna genom att använda blod och den röda färgen gör en starkt upplevelse. 

Det kan leda till väldigt starka känslor. De flesta dagens filmer, dataspel och serier brukar 

berätta vad som händer, i stället för att visa vad som händer. När man ser vad som händer, 

istället för att en person berättar, så blir det en bättre upplevelse och det är därför jag börjar 

satsa på Show Don't Tell. 

 

Exempel att använda Show don’t tell är att berätta om krigets hemskheter och folk dör, 

istället för att visa egentligen hur hemskt kriget är. Jag hittade Show Don't Tell metoden när 

jag tittade på en Youtuber som heter the Act man. The Act man är en Youtuber som pratar 

om dataspel, gamla som nya, med lite humor. Han pratar om vad som är bra dataspel och vad 

som är dåligt. Han pratade om allt från grafik, gameplay och hur story är skriven. När han 

kommer till en story i dataspel som han tycker är dåligt skrivet, brukar han säga: Varför kör 

dom inte Show Don't Tell. Jag tog reda på vad Show don’t tell var för metod.  

 

Jag ville visa Comic Book att den var inspirerad av andra konstverk och jag har gjort små 

east egg till Simon Stålenhags konstverk i varje bild. En av mina exempel där jag visar hur 

jag har easter egg från hans bild, är en ballongfigur som jag gjorde om till en leksak i Comic 

Book. Många filmer och dataspel har easter egg i sig för att fansen kan hitta dem. Jag gjorde 

detsamma för att få mer substans i min värld. Anledningen är att få läsaren förstå lättare att 

det är inspirerat av Simon Stålenhag konstverk. Dessutom skapade jag en easter egg för mig 

själv till min berättelse där min karaktär som hade nr 27 på sin tröja. Anledningen är att jag är 

27 år gammal nu och mitt problem är att komma ihåg hur gammal jag är. Ett exempel på ett 

easter egg på en film är Tor filmen i scenen där han får nya kläder av Jane Foster. Tor hittar 

en namnlapp där det står Donald Blake. För dom som inte vet, var namnet Tors alias i den 

gamla Tors Comic Book. (New Rockstars 2018) 
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När grunderna är klara till alla bilder, kommer jag finslipa dem och lägga till skuggor för att 

få mer känsla i bilden. När det är klart jag kommer jag lägga till pratbubblor med dialog.  Jag 

fokuserade mer på bilderna än dialogen. Jag tycker det är svårt att får fram bra dialog. Längre 

tid jag har haft att fundera på dialoger, dessutom bättre för mig.  

För att få World Building story så behövs platser. Med hjälp av en karta i Sverige hittade jag 

platser utanför Stockholm. Det var mycket skog och byggnader i hans konstverk. Jag byggde 

upp en ny värld och la till nya städer och byggnader från hans konstverk. 

4.4 Utställningen 

Jag vill visa vad Transmedia är och jag har skrivit ut alla mina sidor från Comic Book och 

hängt upp dem på en vägg. Bredvid varje sida hänger ett konstverk från Simon Stålenhags 

konst. Syftet är att visa var jag har tagit inspiration från. Dessutom har jag skrivit ut en 

Comic Book, som folk kan få läsa. Jag kommer be personer att läsa min Comic Book för att 

få feedback och även fråga dem om de blev intresserad av Retrofuturistiskt konst.(Ted Ideas 

worth spreading 2008) 

4.5 Sammanfattning  

Under mitt arbete i projektet blev det mörkare än vad jag hade tänkt mig. När Critical Design 

kom in i projektet blev det en förändring av berättelsen. Det som är viktigt att tänka på när 

det gäller feedback är att ta emot konstruktiv kritik och strunta de negativa. Det hjälper dig att 

utveckla dig till en designer och bli bättre. Man ska vara tacksam att få konstruktiv kritik som 

kommer fram och det visar att det finns intresse hos kritikerna.  
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5. Resultat av undersökningen 

Här kommer mitt resultat. 

Min frågeställning var: Kan jag skapa en World Building Story från konst till Comic 

Books.Det var svår utmaning att få fram Comic Book genom att använda konstverk, men det 

går. Det gällde att titta på olika konstverk för att försöka hitta någonting som man kan 

använda. Du måste använda din fantasi, titta vad konstverket säger till dig och vad bilden 

förmedlar. Genom att kolla på konstverket kan du alltid hitta en story det gäller bara att du 

använder fantasi för att få fram den. Du måste hitta det till bilden du kan bygga en värld 

genom. I bilden måste du hitta det som sticker ut och använda den för att bygga den världen 

och få fram bildens stil i den kultur. Det kan vara svårt att hitta en koppling till två olika 

konstnärer  och det kan även vara svårt att hitta en koppling till två konstverk av samma 

konstnär. Ett exempel är när jag skapade en värld av Simon Stålhagens verk med många olika 

robotar. Robotarna var kopplingen till hans många konstverk som jag kunde bygga upp 

världen med.  

När jag visade upp mitt projekt var det många som inte visste vad transmedia var för något. 

När jag berättade för dem började de ana vad det var. De flesta tyckte att det var fin konst 

men verkade inte bryr sig vad det var för konststil. Jag informerade nio personer om 

transmedia och det visade sig att åtta av dem visste inte vad det var för något. Tre av dem 

började prata om retifutruigi konst som de var intresserad av.  

Mycket kan hända i bilden.  Till exempel bilden som jag tog mycket inspiration från var en 

glassbil som blir anfallna av två tyrannosaurus rex. Jag börjar tänka varför finns det 

dinosaurier och glassbilar i samma tid. Funderade på om det var tidsresa, att dinosaurierna 

överlevde kometen som Jurassic Park där någon hade klonat dinosaurierna eller att 

regeringen skapade dem. Något i den här bilden frågade jag varför åker glassbilen nära 

skogen om det finns dinosaurierna i världen. I berättelse finns en person som var väldigt 

desperat och behövde pengar. Han utförde det farliga jobbet för att kunna betala sina 

räkningar. 
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Ett bra sätt att få fram en värld genom konst är att använda easter eggs. Om konstnären gör 

många olika typer av bilder kan det vara svårt att hitta en koppling.  Exempel är när han gör 

bilder på olika miljötyper, en bild är snöig berg, en annan bild på en stad där folk springer 

omkring och en strand i något exotiskt land. Bilden med snöiga berget och bilden med 

stranden kan användas som affisch för reklam för resor i staden. 

I varje bild finns något som sticker ut som varje person uppfattar olika. Använd den som 

sticker ut till din bild för att visa att den är inspirerad av det speciella konstverket. När 

konstnärer ställer ut i galleria brukar det finnas ett tema över deras konst. Det kan du använda 

för att hitta ett gemensam tema till din värld. Om temat är dystra bilder så ska din story vara 

lite dyster. Det går att skapa en story från vad som helst. Det gäller bara hitta något som gör 

dig att du börja fantisera. Var inte rädd att göra fel. Konst är en tolkningsfråga och alla tolkar 

olika. Det finns inga fel. 

Här är några exempel hur jag har gjort för att får fram en värld. 

 

 

(Stålenhag, 2013) 

(egen bild) 
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Första bilden till höger, fick jag inspiration till min bild till vänster. Min första scen i Comic 

Book som ser lite annorlunda ut, där fokusen är den stora foten som har en röd ring. Jag har 

tagit en detalj från konstverket till min bild. Många Comic Book filmer gör likadant att de tar 

en detalj från ett Comic Book till en scen. 

Den här bilden, se nedan, har jag ett exempel på en easter egg. Ballongfiguren svävar över en 

fin äng med gamla svenska typiska hus. Bilden passar inte till min berättelse eftersom den är 

mörk, men jag tog ballongfiguren och gjorde om den till en leksak. Under bilden med 

ballongfiguren, finns det en ytterligare bild som jag gjort. Den röda pilen visar vart Easter 

Egg är någonstans. 

(Stålenhag, 2013) 
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(egen bild) 
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Dessa två exempel visar hur man kan bli inspirerad av konstverk och att det är från ett annat 

media. Många Comic filmer har blivit inspirerad av en Comic Book från en viss scen och 

ändrar så det passar in i filmmediet. Easter Egg kan användas för att skoja med tittaren, men 

den kan också användas till att hylla gamla verk med respekt. T.ex. man gör en Easter Egg 

från Sagan om Ringen.Man kan göra en karaktär som påminner Sméagol, men ändrar hans 

namn till något liknande.  

Här är bilder på en prototyp till Comic som jag gjorde.(egen bild) 

Bilder ovan visar hur gestaltning kan se ut. (egen bild) 
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5.1 Sammanfattning.  

Det var svårt att visa vad transmedia var för något. När jag upplyste dem började de förstå 

vad transmedia var och det blev mer självklart för dem. De flesta tyckte om konsten, men de 

blev inte intresserad av retrofuturistiskt konst. 
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6. Diskussion 

Prata om tankar som jag har haft under denna undersökning och vad ta för att utveckla mig. 

6.1 Undersökningens syfte 

I den här undersökningen av transmedia fokuserade jag mer på World Building Story och 

mest av två transmedia franchise. Min tanke var att jag skulle undersökt en tredje transmedia 

franchise som använder World Building story, så jag hade tre vetenskapliga artiklar på 

transmedia franchise. Jag vill inte ta Star Wars eller Sagan om ringen eller Harry Potter på 

grund av att dom är så kända.(Star Wars, (u,å) (Harry Potter, (u,å) (Sagan om ringen, (u.å) 

Jag skulle vilja ta någon mer okänd som till exempel Teenage Mutant Ninja Turtles. Inte på 

grund av att Teenage Mutant Ninja Turtles är inte populär, men de flesta vet inte att den 

startades som en Comic Book, blev ett barnprogram och till sist en film. 

Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om olika transmedia franchise, men det skulle 

vara väldigt intressant att hitta fler exempel och visa hur deras värld är uppbyggd. 

Något annat som jag borde ha forskat lite mer om är Retrofuturistiskt konst. Tyvärr var tiden 

knappt och på grund av det kom Retrofuturistiskt konst sent i mitt projekt. Det skulle vara 

intressant att se en vetenskaplig artikel som visar Retrofuturistiskt konst och vad folk trodde 

om framtiden skulle se ut. 

6.2 Metoder 

I projektet har jag använt mig av Critical Design,  Show Don't Tell, Marvel metoden, 

brainstorming och  World Building storytelling. 

 

Critical Design 

När det gäller Critical Design har den fått mycket dålig kritik från vissa personer. Deras kritik 

är enligt dem “waste of time” och “waste of money”. Det är för att Critical Design tar upp 

problem, men har ingen lösning av problemet. De vill har en lösning på en gång, men Critical 

Design gör så att man pratar om problemet. Efter mycket diskussion så kanske man hittar en 

lösning till problemet. Ett annat problem med Critical Design är att det inte finns någon 
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forskning som visar hur man gör en bra Critical Design. Jag har märkt det när jag hållt på 

med det här projektet. Critical Design har hjälp mig att utveckla mig själv. Det är en bra 

metod att utveckla designprocessen. Critical Design kan innehålla politiska budskap och det 

är någonting jag tycker inte ska vara i underhållningsbranschen till exempel i en Comic 

Book. Tanken med en Comic Book är att läsaren försvinner från verkligheten och kommer 

till en ny värld och fantisera ett äventyr. Man vill bli underhållen utan politiska budskap. 

Politik kan användas i en berättelse, men först ska man fokusera på berättande story och 

därefter på det politiska budskapet. Tyvärr så fokuserar dagens media mer politik än att 

underhålla folk.  

 

Show don’t tell 

Show don't tell tycker jag att nästan alla ska använda den när de skriver ett manus, en bok, 

etc.  Genom att använda Show don't tell får karaktärerna i storyn med personlighet och mer 

djup. Jag kan förstå att det är svårt att använda den här metoden till punkt och pricka, men det 

är någonting som man borde ändå satsa på. 

 

Mavel metoden 

Marvel metoden har funkat ganska bra för mig, men jag tror inte att jag fått uppleva den fullt 

ut på grund av att jag var ensam. För att få den bästa effekten av den här metoden så tror jag 

att man måste vara minst två person som jobbar med en Comic Book. En som skriver manus 

och en som ritar bilderna. Den här metoden skulle jag vilja testa med någon annan i 

framtiden. 

 

Brainstorming 
När gäller brainstorming är den lättaste metoden att ta fram idéer, men den är inte den bästa. 

Det finns så många bättre metoder att få fram idéer men eftersom jag var ensam så är 

brainstorming den bästa när man är ensam. De flesta metoderna behöver man vara minst två 

till fem personer för att få ut det bästa av metoden. Varför varför varför metoden är en metod 

som jag skulle vilja använda för jag tycker att den är perfekt för att ta fram idéer. Metoden 
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gör att man börja tänka varför och svarar varför gör jag det. För min del passar inte metoden 

för mig när jag är ensam. Jag behöver en annans persons synvinkel för att få bästa effekten av 

den här metoden. 

 

World Building storytelling. 

När det gäller World Building stories fokuserar man mer på världen än karaktärerna. Det kan 

vara som ett Double Eges Sword. Man kan skapa fram en väldigt fin värld, men har du inte 

några karaktärer med personlighet, blir världen ganska tråkig. Det gäller att hitta en balans 

mellan världen och karaktärerna. 

 

6.3 Designprocess  

När det gäller den här Comic Book blev den mycket mörkare än vad jag hade tänkt från 

början. Min första tanke var att de gick i en stad och dinosaurier vara på ett zoo. Jag tittade 

lite på Simon Stålhagens bilder. Upptäckte att bilderna är ganska mörka. Jag bestämde mig 

att använda Critical Design och jag började överdriva med att göra den ännu mer mörkare 

som till exempel med att förstärka mer blod. Vid användningen av Show Don't tell var det 

viktigt för mig att rita hur personen kände sig. Jag ritade pratbubblor och skrev dialoger. Jag 

började med att satsa på ansiktsuttryck och ritade ned hur han blev nervös och började 

svettas. 

 

6.4 Resultat  

I detta projektet hade jag inte resultat att visa upp på grund av många olika anledningar. Nu 

har jag visat upp mitt projekt och även visat upp resultatet. Vid första inlämningen kunde jag 

inte visa resultatet av undersökningen. Jag fick reda på mitt resultat på exit. Projektet blev för 

stort för mig som ensam. Jag var inte beredd på att texten skulle ta så mycket energi från mig 

och all forskning. Stressen var hög under den här perioden och energin var låg. Jag tog en 

paus och på några dagar och tog det lugnt som gjorde att jag fick energin tillbaka.  
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6.5 Tankar och idéer för framtida undersökningar 

I framtiden kommer jag inte arbeta själv i ett liknande projekt. Jag behöver någon som 

coachar mig och pushar mig framåt. Jag vill ha en person som jag använda som bollplank, 

behöver hjälp med att planera och hur man lägger upp en projektplan. Att skriva en text tar 

mycket energi från mig pga min dyslexi. Nästa gång jag arbetar med en vetenskaplig 

forskning, ska jag inte göra så stort arbete när jag arbetar själv.  

Jag har lärt mig att använda speech text för att kunna skriva texten som fungerade väldigt bra 

för mig. Ett mindre arbete tror inte jag att jag behöver använda speech text. Jag behöver träna 

på att skriva.  

När jag har lärt mig att skriva manus, flödar min fantasi mycket, men jag är mer en konstnär 

än författare. Jag tror att jag skulle vara en bra rådgivare till en författare med min fantasi. 

Om jag skulle göra ett eget manus i ett projekt skulle jag använda Show Don't tell metoden. 

Arbeta med texter är fortfarande stor utmaning, men jag har hittat en metod som hjälper mig 

att rätta mina ord. Det jag behöver arbeta mer är grammatiken.  

Tack vare den här undersökningen har jag lärt mig mer om transmedia och hur det sprids runt 

hela världen. Min kunskap i detta ämne kommer jag kunna använda  och skapa t.ex en ny 

serie. Hur jag kan använda transmedia att göra leksaker till serien för att hålla serien i liv 

längre.  

Det är viktigt att ha ett syfte och en frågeställning som man arbetar regelbundet. Forskning är 

inte min grej utan jag är mer en underhållare som gillar att skapa världar. En viktig lärdom 

med det här projektet är att jag har upptäckt min starka och mina svaga sidor.  
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