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Abstrakt 
Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna 

varandra mer och mer och för oss känns inget längre annorlunda. Genom att basera 

dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta normen. Vi hoppas 

att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovärdiga folkslag som skiljer 

sig från det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om konceptutveckling 

av en fiktiv värld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras på både 

film och spel men även litteratur eller andra medietekniska områden. Konceptet 

innehåller en gestaltning i text och en audiovisuell tolkning. De fiktiva folkslagen är 

baserade och inspirerade av vikingarnas och de nordamerikanska indianernas kulturer 

och samhällen för att ge dem realism och djup. Världen är skapad i kontrast till andra 

befintliga fiktiva koncept som analyserats i denna uppsats.  

 

Today's movie and game concepts within the genres of science fiction and fantasy 

begins to resemble each other more and more and they all feel the same to us. By 

basing them on historical societies and cultures, we hope to break the norm. We hope 

that on this basis be able to create realistic and believable nations different from that 

which exists. This thesis is about concept development of a fictional world and three 

fictitious nations. The concept can be applied to both film and games but also 

literature or other media technologies. The concept contains a portrayal of the text 

and an audio-visual interpretation. The fictional nations is based and inspired by the 

Vikings and the Native American cultures and communities to give them realism and 

depth. The world is created in contrast to other existing fictional concept analyzed in 

this paper. 
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1. Inledning 

Dagens film- och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna 

varandra mer och mer och för oss känns inget annorlunda. De klassiska koncepten på 

världar och folkslag har återanvänts ett flertal gånger och vi har båda stött på en 

mångfald av alver, dvärgar och drakar när vi sett på filmer eller spelat spel. Vi vill 

därför skapa våra egna folkslag som skiljer sig från dem som redan existerar. Trots att 

folkslagen är fiktiva, vill vi ändå ge dem djup och få dem att kännas realistiska. 

Genom att basera dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta 

normen. Vi vill även undersöka befintliga spel- och filmkoncept för att kunna bortse 

från de vanliga koncepten och skapa en annorlunda värld där magi och teknologi kan 

existera tillsammans. Detta kandidatarbete kommer därför att handla om 

konceptutveckling med förbestämda influenser i två historiska folkslag: vikingarna 

och de nordamerikanska indianerna. Fokus kommer att ligga på deras 

samhällsstrukturer och kultur. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa 

realistiska och trovärdiga folkslag som skiljer sig från det som funnits tidigare. 

Uppsatsen kommer även innehålla analyser på befintliga koncept och undersökningar 

om mytologier och mockumentärer. Dessa undersökningar kommer användas för att 

upptäcka de mönster som existerar och samtidigt låta oss ha en kreativ frihet. 
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2.  Problemområde 
2.1 Bakgrund 

Det finns och har funnits ett stort antal kulturer och folkslag på jorden. Dessa har haft 

olika samhällsuppbyggnader, religioner och traditioner. De har även levt i olika 

miljöer så som arktiskt klimat, öken och skogslandskap. De samhällen vi kommer att 

undersöka inom den mänskliga utvecklingen har möjligheten att ge oss mycket 

forskning och inspiration. Detta för att vi sedan ska kunna bilda oss en egen 

uppfattning och kunna skapa egna kulturer och historia till vårt koncept. Som 

underlag för vår undersökning kommer vi utgå från samhällenas historia och 

mytologi, detta för att få en ökad kunskap om, och därmed inspiration från, de 

folkslag vi väljer. Valet av kulturer och folkslag kommer vara baserat på 

tillgängligheten av information, deras samhällsuppbyggnad, de olika klimaten som 

folkslagen levde i och vårt personliga intresse. Vi kommer välja ut folkslag som 

skiljer sig från varandra för att få en bredare grund att stå på. Vi kommer att lägga 

extra fokus på samhällsuppbyggnader, kulturer, religioner, tro och hierarki.  

 

För att komplettera undersökningen kring historiska samhällen kommer vi även att 

titta på folklore (se ordlista) från diverse spel, film och litteratur med fokus på fiktiva 

folkslag och skapelseberättelser. Detta gör vi för att utöka vår kunskap om hur världar 

skapats tidigare, vilket håll de drivits åt, vad resultatet har blivit och hur vi kan 

använda oss av informationen för att komma ifrån detta. Genom att använda oss av en 

genreblandning mellan fantasy och science fiction kan vi begränsa arbetet och det 

öppnar upp möjligheterna att skapa ett koncept på en värld där magi och teknologisk 

frihet kan existera.  

 

Världen vi ska skapa kommer ha fokus på samhällsuppbyggnad, kulturer, religion, tro 

och hierarki. Utifrån denna information kommer vi att utforma egna koncept kring 

samhällen och folkslag. Vi vill även arbeta med deras ekologi och klimat och 

undersöka hur detta påverkar dessa samhällen eller folkslag. Konceptet kommer även 

att innefatta ljud- och bildkoncept på världen och målet är att det ska belysa 

utstyrslar, byggnader, ekologi och samhälle.  
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Anledningen till att vi vill valt att lägga energin på att ge våra folkslag djup är på 

grund av Tolkiens verk och hur det har inspirerat oss. Hans värld är både detaljerad 

och grundligt skriven.  

 

Vi har valt att titta närmare på vikingar och de nordamerikanska indianer, delvis på 

grund av deras tro och religion men vi valde också ut dessa två eftersom det skrivits 

mycket om dem och det finns mycket information för oss att hämta där. Vi fann 

indianernas tro på andevärlden, andarnas makt över människornas liv och vikingarnas 

asatro inspirerande. Informationen innehöll potential att ge oss inspiration i 

framtagandet av vårt koncept. Eftersom det finns mycket information att hämta ger 

det oss en stabilare grund att utgå ifrån. 

 

2.2 Frågeställning 

Hur kan vi använda oss av vikingarnas och indianernas kulturer och samhällen för att 

skapa ett annorlunda audiellt och visuellt koncept? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra historiska samhällstrukturer och kulturer med 

folklore och verk från film, spel och litteratur för att få djupare förståelse för processen 

och utvecklandet av ett annorlunda koncept. 
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3. Tidigare forskning 

Vår undersökning har baserats på forskning inom olika områden. Det första området 

redogör för historiska och existerande samhällen och kulturer. Det andra området 

består av koncept inom film, spel och litteratur. Vi har undersökt hur mytologier är 

uppbyggda kring sin skapelseberättelse och vi har även kollat på analysmetoder och 

undersökt upplägget av mockumentärer.  

 

3.1 Samhällen och kulturer 

Vi har undersökt utvalda historiska kulturer för att ge oss inspiration till att skapa nya 

folkslag. De olika kulturerna är indelade i egna kapitel med samma rubriker för att 

kunna jämföra de olika folkslagen på ett effektivt sätt. 

 

3.1.1 Nordamerikanska indianer 

Bakgrund 

Indianer är ett samlingsnamn för ett stort antal olika stammar. Enlig Murdoch (1996) 

skilde de sig lite ifrån varandra beroende på var på den nordamerikanska kontinenten de 

bodde men i grund och botten var de väldigt lika. 

 

Mytologi och tro 

Indianerna trodde alla på en värld fylld av andar, som styrde och påverkade 

människornas liv, hälsa och framgång. Delawareindianerna trodde även på en allestädes 

närvarande högste gud och ansåg att andarna i hierarkin var under denne. Genom böner, 

offer och allehanda ceremonier sökte man dessa andars hjälp. 

 

I sydväst var “Gröna Majsfestivalen”, en nyårsrit, den viktigaste högtiden. Den inföll då 

majsen mognade och festen innebar dans runt en helig eld och rituell rening. Det var en 

tacksägelse och början på ett nytt år. Men om man läser om Irokesernas nyårs högtid, 

som även för dem var den allra heligaste av högtider, så hölls den mitt i vintern, runt 

början av februari. Ceremonin började med att en budbärare gick till varje långhus och 

rörde om i eldarnas aska. Detta symboliserade det nya årets början. Ceremonin varade i 

fyra dagar och avslutades med att ett hemligt sällskap dansade sina rituella danser. 

Bland dessa sällskap fanns Majskolvsansikternas Sällskap, vars ansikten doldes av 

masker och de dansade till andarnas ära och bad att det kommande året skulle ge god 
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skörd och många barnafödslar. Medlemmarna sades stå i förbindelse med andar som var 

betydande för jordbruket. Ansiktsmaskerna var hopsydda av flätade majskolvsblad 

(Murdoch, 1996). 

 

Magi och medicin 

Indianerna hade medicinmän med titeln shaman, (Murdoch, 1996). Shamaner ansågs 

vara i förbindelse med andevärlden och/eller troddes ha övernaturliga krafter givna av 

andarna. Shamaner utförde ceremonier och botade sjukdomar med lika delar 

trollkonster som riktig medicinkunskap. Det var deras uppgift att driva ut de onda andar 

som ansågs besitta de sjuka och ge medicin i form av rötter. Dessa rötter torkades och 

maldes ner till pulver som man sedan drack som ett te. En shamans kraft kom delvis 

från den egna skyddsanden. När shamanen utförde sina kurerande konster, och drev ut 

illasinnade andar ur angripna patienter, var det vanligt att shamanen höll en avbild av 

sin skyddsande i handen (Murdoch 1996). Shamaner trodde att illasinnade andar eller en 

häxas förbannelse var orsaken till sjukdom och att patienten på så vis förlorat sin själ. 

Därför var ett av shamanernas viktigaste instrument själfångaren. Ett rör av elfenben 

eller en annan typ av ben snidades och användes för att fånga in och återföra den 

förlorade själen till den sjukes kropp (Murdoch 1996).  

 

Kultur 

Indianernas seder bestod till största delen av ceremonier. Oavsett om det var för att fira 

det nya året, hedra gudarna och andarna eller för att bota sjuka så använde 

indianstammarna ceremonier med sång och dans. Indianerna var ofta utsmyckade med 

fjädrar, läder, päls eller masker som blivit urkarvade från träd.  Det fanns många olika 

typer av danser till exempel cherokeeindianernas Örndans, som var den viktigaste och 

mest betydande ceremonin från tiden innan de kommit i kontakt med de europeiska 

invandrarna. Den var en del av firandet av krig och fred. Dansarna bar örnfjädrar på sina 

huvuden och svängde stavar dekorerade med örnfjädrar. Under sent 1800-tal spreds en 

ny ceremoni vid namn Gräsdansen bland präriens stammar. Ursprungligen var det en 

dans, bland omahaindianerna, där männen i stammen demonstrerade sitt mod och sina 

krigsdåd. Det utvecklades senare till en uppvisning i sång och dräktprakt. För ett folk 

vars hela kultur hotades av utrotning blev Gräsdansen något av en symbol för den 

indianska samhörigheten (Murdoch 1996). 
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Indianerna använde sig ofta av pipor och Blackfoot-stammens allra heligaste av dessa 

pipor var åskpipan (Murdoch, 1996). När vårens första åskväder brakade lös var det en 

sed att man tog fram Åskpiporna och utförde en invecklad ceremoni. Man offrade och 

bad om förskoning från att bli träffad av blixten, något som faktiskt kunde inträffa på 

prärien. Det bads även om kraften att bota sjukdomar. Enligt Anderson (2005) hade de 

Kaliforniska indianerna en intim relation till naturen som inte går att hitta i dagens 

samhälle, ens hos dem som arbetar med naturen. Indianerna samverkade med naturen, 

dess växter och djur (Anderson, 2005). 

 

Samhälle  

Stammarna på prärien var resande nomadfolk. De bar med sig allt de behövde så som 

tält, redskap och allt som var nödvändigt för att överleva. För dem var tipin (se ordlista) 

en idealisk bostad då denna var sval under sommaren och varm på vintern. Tipin bestod 

av en konformad ställning täckt med hopsydda buffelhudar. Detta bildade ett storts tält 

som lätt kunde sättas upp eller plockas ner. Med fem meter i diameter fanns det gott om 

utrymme för sovplatser och redskap åt en familj. En del tipin kunde vara dekorerade 

med traditionella målningar. 

 

Den viktigaste matkällan för stammarna i skogslandet var majs. Den energigivande 

majsen motsvarade 75 % av näringsbehovet. Indianerna odlade många olika majssorter 

men även squash och bönor (Murdoch, 1996). Bönorna slingrade sig upp för 

majsplantorna och squashen, som tillsammans kvävde ogräset och höll marken bördig 

och fuktig. Irokeserna ansåg att dessa grödor hade egna andar och kallade dem för De 

Tre Systrarna. Dessa plantor krävde minimalt med arbete efter planteringen. Då 

behövde man inte göra mer än att skydda odlingen från fåglar. Skörd var någon som 

Anderson (2005) skriver att Kaliforniens indianer var experter på. De hade stor kunskap 

om naturen och de skyddade och vårdade gynnsamma växtarter och livsmiljöer. 

Indianerna skördade vegetabiliska och animaliska produkter med noggrant uträknade 

metoder och utövade, för sin tid, avancerade trädgårdstekniker. Vegetationen brändes 

för att göra det till en bättre livsmiljö för vilt, eliminera snårskog som gjorde det lättare 

att undvika förödande bränder och uppmuntrade till en mångfald av livsmedlesgrödor. 

Tack vare att indianerna brände marken och tog hand om växtlivet kunde de bevara, och 

ibland öka, de växtpopulationer som de behövde (Anderson, 2005). 
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Krig 

Innan präriestammarna fick eldvapen från européerna var pil och båge deras enda 

effektiva långdistansvapen. Bågarna som var tillverkade av sega träslag, förstärkta 

med strimlor av stentråd, var inte mer än en meter långa för att vara lätta att hantera 

från hästryggen. Pilspetsarna var av sten som senare ersattes av metallspetsar när 

européerna introducerat järnet för indianerna (Murdoch, 1996). 

 

Sammanfattning. 

Indianer är ett samlingsnamn för alla de folkslag som existerade på den 

nordamerikanska kontinenten, även om de har olika namn var de i grunden väldigt 

lika. Indianerna trodde på andar och att dessa andar kunde påverka indianernas liv, 

därför utförde man diverse ceremonier för att tillfredsställa dem. Shamanerna 

kallades de individerna inom byn som man ansåg ha kontakt med andevärlden och de 

utförde ceremonierna för att till exempel bota sjukdom med såväl magi som med 

riktigt medicin. Indianernas kost bestod till 75 % av majs. De odlade många olika 

sorters majs och utöver majs odlade de även squash och bönor. Till strid använde de, 

innan européerna introducerade eldvapen, pilbåge som var lätt att hantera på till 

exempel en hästrygg. 

 

Vi vill ta med oss indianernas samhörighet med naturen och deras sätt att se på 

andevärlden. Faktumet att de till majoritet åt vegetariskt är också en intressant detalj 

som kan utgöra och definiera konceptet. Även deras användning av djur som 

färdmedel och i strid.  

 

3.1.2 Vikingar 

Bakgrund 

Vikingatiden varade i 250 år från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet och de som 

gick på plundringståg var oftast söner som inte fick ärva. Vikingarna plundrade runt om 

i Europa och grundade även flertal städer som finns i dag exempelvis Dublin. 

Vikingarna är även kända för att utforska mycket på havet, de upptäckte Island, 

Grönland och även Amerika 600 år innan Christoffer Columbus (Allan, 2002). 
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Mytologi 

Vikingarna trodde på Asagudar och enligt den nordiska mytologin så skapades världen 

genom ett gapande svalg, Ginnungagap. Tolv floder strömmade från Ginnungagap. 

Floderna frös till is och bildade Rimfrost som smälte mot Muspelhem (eldens område) 

och när den gjorde det så bildades Ymer, den första jätten, och Audhumbla, en jättelik 

ko. Ymer fick näring av Audhumbla som i sin tur fick näring av att slicka på 

Rimfrosten. Det hon slickade ur blev gudar och de var jättarnas motsvarighet. Gudarna 

var goda medan jättarna ansågs vara onda. Oden och två av hans bröder skar huvudet av 

Ymer så att alla utom två jättar drunknade i hans blod och gudarna använde sedan hans 

kropp för att skapa jorden. I den nordiska mytologin finns två sorters gudasläkten, Aser 

och Vaner. Man tror att skillnaden mellan kulturer bland de nordiska vikingarna 

speglades beroende på vilken av gudasläkterna man tillbad. Jättarna var gudarnas 

motståndare men ibland kunde de även vara snälla. Äktenskap mellan gudar och jättar 

var inte alltför ovanligt. Jättarna var inte speciellt smarta men deras kroppshyddor var 

gigantiska (Allan, 2002). 

 

Den nordiska mytologin hade en beskrivning på jordens undergång, den så kallade 

ragnarök. Det skulle inledas med ett gigantiskt krig mellan människorna, följt av en 

vinter som skulle vara under tre år. Vargarna som jagade himlavalvet skulle komma 

ikapp och sluka både sol och måne. Efter detta kommer ett krig mellan gudarna och alla 

deras fiender uppstå som slutar med att båda parterna dör. Jorden brinner upp, solen 

slocknar och stjärnorna faller från himmeln. Efter denna katastrof skulle livet börja om 

för Odens överlevande ättlingar (Allan, 2002). 

 

Magi 

Vikingarna trodde starkt på magi och det fanns flera olika magisorter, så som 

förvandlingskonst. Gudar och ibland jättar hade förmågan att byta skepnad, och gudarna 

kunde även byta andras skepnad. Det fanns vissa gudar som hade förmågan att ge livet 

åter till de döda och den mest fruktade formen av magi var sejden eftersom den oftast 

gick ut på att såra eller skada andra människor. En form av sejd var dock accepterad, det 

var kvinnor som använde sig av konsten att spå i framtiden. Män som använde sig av 

sejden blev starkt dömda. Bland vikingarna fanns det sierskor som kallades för Völvor 

som reste från gård till gård och siade mot betalning i form av mat. Även krigsherrar 
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förväntades kunna spå slagens utkomst genom fåglarnas flykt och/eller genom att tolka 

drömmar (Allan, 2002). 

 

Kultur 

En stor del av vikingarnas liv och kultur var influerat av deras tro. Skriftkonsten 

ansågs ha varit en gåva från Oden som han erhållit genom en prövning som liknas 

med Jesus korsfästning. Runorna ansågs ha en stark kraft så man märkte därför vissa 

amuletter och smycken med dem för att förstärka deras magiska kraft. Skandinaviens 

smeder var främst i Europa och nordborna uppskattade utsmyckning som var slående, 

invecklad, präglad av slingmönster och flätmönster. Att människokroppen avbildades 

var sällsynt. Det var inte bara deras utsmyckningar som gjorde dem annorlunda. 

Vikingarna var större i växten än resten av européerna och detta berodde på deras diet 

av mjölk och kött. Detta gav dem en fördel i strid över sina motståndare (Allan, 

2002).  

 

Blotet kallades den sed där man offrade gåvor till gudarna, gåvor så som djur och 

ibland även människor (Richards, 2005). Det fanns olika metoder på hur man kunde 

blota beroende på vilken gud man ville offra till. Ville man till exempel offra till 

Oden så skulle man hänga upp sitt offer på ett spjut och om man ville offra till Freja 

så sades det att offret skulle dränkas. 

 

Samhälle 

När man kollar på hierarkin så pekar den på att det finns en ledare, en sorts hövding 

men vikingarna delas mer in i grupper som samarbetar där alla är likvärdiga. I boken 

The viking manefesto (Strid, 2010) skrivs ett citat som härstammar från när några 

franska delegater stötte på en vikingabåt till havs. 

“What is the name of your leader?” They shouted at the boat. 

“He has no name!”came the answer. 

“How can this be?” 

“Because we are all equal” 

(Strid, 2010, s.101) 

Det ansågs att alla fria män var likvärdiga men trälarna var mindre värda. 
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Krig 

Krigandet kretsade ofta kring enskilda krigsherrar, en segerrik härförare fick ofta större 

arméer och män som anslöt sig till deras led. Nyckeln till vikingarnas framgång var 

deras rörlighet. De färdades över havet vilket gav dem fördelen att lätt kunna attackera 

samhällen längs med kusten och tack vare sin kunskap kring navigering och sjöfart 

kunde de undvika att bli upptäckta. Om de genomförde räder en bit inåt land beslagtog 

de hästar för att snabbt kunna genomföra sina räder. Vikingarna var duktiga på att sätta 

skräck i sina fiender genom att göra läten och slå mot sina sköldar. En del använde sig 

av magi för att förstärka sitt självförtroende och bärsärkarna jagade upp sig själva till en 

sådan ilska att de till synes inte kände någon smärta. Det lär även ha förekommit att de 

slagits nakna (Allan, 2002). 

 

Sammanfattningsvis: Vikingarna var ett folk vid slutet av 700-talet till 1000-talet 

levde i Skandinavien, i ett nordligt och kallt klimat. De plundrade och spred skräck i 

dåtidens Europa. De stred oftast från havet och använde snabbheten i sina räder för att 

segra. De trodde på asagudarna som leddes av Oden och det var dessa gudar som gav 

dem deras inspiration till styrka, ära och vishet. Vikingarna trodde även på magi och 

runor användes både till skrift och till att stärka den magiska kraften i amuletter och 

smycken. De trodde på magi som förvandlingskonst, att spå i framtiden eller att 

förstärka sin tur i strid. Vikingarna hade flera saker till sin fördel i strid, till exempel 

deras storlek och deras medvetenhet om psykologisk krigsföring. 

 

Vi vill fokusera lite mer på vikingarnas snabbhet, utsmyckning, mytologi, storlek och 

krigsföring när vi sedan börjar forma vårt koncept då vi anser att det är dessa saker som 

sticker ut. Det är även intressant för vårt koncept att ta med de kunskaper vikingarna 

besatt kring smideskonst och att de var stora utforskare av sin tid. 

 

3.2 Befintliga fiktiva koncept 

För att få ännu mer inspiration till vårt koncept kommer vi att analysera 

bakgrundsberättelsen av följande titlar Warcraft, Starcraft, Diablo, Mass Effect och 

Silmarillion för att kunna hitta likheter och olikheter. Den analysmetod vi kommer att 

använda finns att hitta under Tidigare forskning, 3.4 Analysmetod. Vi kan redan nu se 

både likheter och olikheter men vi behöver en djupare analys som kan bekräfta eller 
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motbevisa deras likheter respektive skillnader. Med analysen kommer vi gå in mer på 

skapelseberättelsen och på de fiktiva världarna som vi kommer jämföra med varandra 

och med undersökningen om mytologier. Vi hart valt dessa titlar på grund av att vi båda 

kände till dem och att det är välkända världar med mer än ett verk från samma fiktiva 

universum. 

 

3.3 Skapelseberättelser 

Frågan om hur världen skapades är central i alla mytologier säger Willis och Baines 

(1999). De fortsätter berätta att ”det vanliga mönstret är att något inträffar som sätter 

igång förändringens och utvecklingens process” (Wills & Baines, 1999, s. 18) och på 

så vis skapas världen. Det skiljer sig lite från mytologi till mytologi om vad som 

fanns innan processen påbörjades men bland de vanliga teorierna fanns det bland 

annat en gränslös vattenyta, en odefinierad ödemark dold i mörker eller en oändlig 

tomhet. Vad som satte igång förändringen varierar också lite exempel på detta är att 

Dogonfolket trodde att den skapande guden Amma åstadkom en vibration som satte 

igång processen medan Cheyennerna trodde att det var en hjälpsam sothöna och 

Sydostasiens öbefolkning trodde att det var en svala.  Det var även vanligt att man 

trodde på ett kosmiskt ägg som inom sitt slutna skal innehöll möjligheterna till allt 

som skulle komma. Om vi tittar på skapelseberättelsen i Silmarillion (Tolkien 1998) 

ser vi att begynnelsen inte beskrivs mer än i att Eru, Den Enda, existerade och från 

honom skapades allt liv. I detta fall var det ett musikaliskt tema som satte igång 

skapelseprocessen även om det från början bara var en vision som Eru sedan gjorde 

till verklighet. Eru, som även kallades för Ilúvatar, skapade folkslaget ainur ur sitt 

eget sinne och tillsammans utvecklade de visionen om Arda, jorden (Tolkien 1998). 

 

Det vi tar med oss av detta är de vanligaste mönstren i skapelseberättelserna och jämför 

denna information med folkloren från film, spel och litteratur vi har analyserat för att se 

om det finns ett genomgående tema vi kan bryta mot, alternativt använda oss av. 

 

3.4 Analysmetod 

Den analysmetod vi har valt som grund för vår analys av folklore är tagen ur boken 

Visuell retorik och går ut på att gå igenom hur bilden är konstruerad, hur bilden kan 

tolkas, vilka uttryck och konnotationer den skapar. Eftersom denna analysmetod inte 
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gick att direkt implementera på text och litteratur så valde vi att förändra den. Vi var 

noga med att justera frågorna så de passade ihop med vad originalet försökte få ut av 

analysen. Den största anledningen till att vi valde att ta en analys för bild till text är 

helt enkelt för att vi inte fann en relevant metod utförligt beskriven på de plattformar 

vi sökt bland. De metoder vi har hittat har antingen inte förklarats ordentligt eller så 

har de inte varit tillräckligt utförliga för att vi ska kunna få en grundläggande 

kunskap. En kunskap som vi sedan ska kunna reflektera och jämföra flera arbeten 

med. Den metod vi valt ser till att vi får mycket information från texten, som vi kan 

använda till att analysera skillnader och likheter i de olika dokumenten. Metoden låter 

oss reflektera över likheter och sammankopplingar med verkliga händelser, historiska 

verk, byggnader, samhällstrukturer och tro. Vi har även valt att lägga till vissa delar i 

analysmetoden för att kunna få så mycket som möjligt av de olika verken eftersom 

det är relevant för vår ingång i gestaltningen. (Carlsson, A. & Koppfeldt, T. 2001) 

 

3.5 Mockumentär 

I boken Introduction to documentory av Bill Nichols (Nichols, 2001) så skriver han om 

exemplet This is spinal tap (Guest, McKean, Shearer, Reiner, R. & Reiner, 1984) en 

mockumentär som utgav sig att vara en dokumentär men som tog en mycket mer ironisk 

ton. Mycket av den ironi som skapas grundar sig delvis i att man leder tittarna till att tro 

att de faktiskt ser på en dokumentär eftersom det är vad som skaparna förmedlar att 

betraktaren ska få se. Mockumentärer tar dokumentärernas normer men de är spelade 

och anlagda precis som en spelfilm. (Nichols, 2001) Vi vill titta mer på hur man kan 

leda människor till att uppleva realism i det mediet som de utsätts för. En fiktiv värld 

som är orealistisk men med element som leder beskådaren till inlevelse och acceptans. 

Ett exempel på detta är mockumentären Mermaids: The Body Found (Bennet, Bhatt, 

Foley & Bennet, 2011), en så trovärdig mockumentär att många av dess tittare blev 

övertygade om existensen av sjöjungfrur (Bora, K. 2012). 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har fått en hel del relevant fakta och intressanta tankar tack vare diverse 

undersökningar som vi har utfört. De kommer kunna vägleda oss när vi skapar vårt 

koncept. En av de bitar som vi anser är mest intressant är uppbyggnaden av de 

mytologier som vi har gjort undersökningar kring. Analyserna av olika bakgrunds- 
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och skapelseberättelser i folklore från fiktiva verk smälter ihop med verklighetens 

mytologier och vi kan jämföra och se lite var de olika fiktiva verken har hämtat 

inspiration, var vi kan hämta inspiration och hur vi kan använda oss av det för att 

driva mot ett annorlunda koncept. Detta leder in i frågan: Hur ska man tänka när man 

ska göra någonting annorlunda? Det var en av anledningarna till att tanken om ett 

mockumentärt perspektiv lät lockande. Att använda oss av mockumentärernas normer 

för att skapa ett fängslande koncept som även ska kännas genomtänkt. 
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4. Tillvägagångssätt 

4.1 Introduktion 

Vi har nu haft en gestaltning och under den skapat ett världskoncept med science 

fiction/ fantasy tema och tre folkslag baserade på indianer och vikingars kulturer. 

Konceptet har bestått av två delar i gestaltningen. Ett textbaserat koncept där vi 

gemensamt skapat en värld i text och beskriver dess folkslag och ett audiovisuellt 

koncept där vi beskriver den textbaserade delen av gestaltningen där Anna har arbetat 

med bild och Christian med ljud. Vi bestämde oss för att vi ville arbeta fram tre olika 

folkslag som ursprungligen härstammat från samma art. Detta eftersom att vi ville ha 

en grupp som var mer inspirerad av indianerna, en som var mer inspirerad av 

vikingarna och en som inte skulle vara baserad på någon av dem. Meningen var att 

den tredje skulle kunna jämföras med de andra folkslagen i slutet av gestaltningen. 

Efter beslutet att skapa tre folkslag så började vi med att jämföra den information vi 

hittat om indianer och vikingar för att kunna använda oss av de skillnader och likheter 

som fanns. Detta gjorde vi för att få ett större djup till våra egna folkslag. Vi skapade 

världen och reglerna som gällde för den, till exempel magins existens och universums 

uppbyggnad. Efter det så skapades grundarten Debané tillsammans med deras 

historia och splittring till tre separata folkslag, skogsvarelserna Trésserna, 

vattenvarelserna Vaetolkerna och kustvarelserna Kriigbharerna. Det skapades en 

mytologi baserad på inspiration från vår tidigare forskning för grundarten som vi 

senare utvecklade, ändrade och anpassade efter de olika folkslagens utveckling. Vi 

skapade var sin historia till de nya folkslagen om deras evolution efter splittringen (se 

bilaga 5, Koncept – Grundartens Splittring). Vart de bosatte sig, vilka konflikter de 

hade, deras krig och hur de byggde upp sina samhällen. Detta skapades under 

gestaltningens första fem veckor och den resterande tiden spenderades med att skapa 

ljud och bildkoncept till varje folkslag baserat på det vi skrivit om dem. Det gjordes 

tre bilder och tre ljudbilder, ett för till varje folkslag. 

 

4.2 Koncept 

Som tidigare nämnt så är vårt koncept uppdelat i en textbaserad och en audiovisuell 

gestaltning. Den skrivna delen var uppdelad i olika ämnen som skapelseberättelse, 

mytologi, grund artens splittring, ekologi, arkitektur och klimat. Detta gjordes för att 

det skulle vara lättare för oss att hålla koll på alla de olika ämnen vi behövde ha med 
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eller valde att fokusera på. De ämnena vi valde att använda oss av var mytologin, 

grundartens splittring, skapelseberättelser och folkslagens separata historia då de gav 

oss en stabil grund att idégenerera från. Vi började med att skapa en värld med en 

mytologi och en bakgrundshistoria och sedan upplevde vi det som att världen nästan 

skrev sig själv. Ämnen som föll bort eller fick mindre rum i konceptet var ekologin, 

klimatet och arkitekturen då vi upplevde att de tillförde ett djup men krävde arbetstid 

som vi inte kunde ge dem. Vi har delvis avbildat klimat och arkitektur, dock så har de 

inte varit undersökta eller baserade på något annat än våra associationer.  

 

Associationer av klimat och arkitektur som kommer från tidigare erfarenheter, film, 

fakta och fiktion som till exempel vikingarnas arkitektur i serien Vikings (Hirst & 

Renck, 2013) arkitekturen och klimatet av undervatten känslan i filmen Deep Blue 

Sea (Kennedy, Powers, Powers, & Harlin, 1999) eller skoglanskapet och sättet 

urinvånarna bor på i filmen Avatar (Cameron & Cameron 2009). Detta har lett till en 

viss förvirring vid skapandet av ljudkonceptet eftersom det inte fanns en definition av 

hur det skulle låta i världen utan endast tidigare erfarenheter och färgning från till 

exempel de filmer vi har nämnt. Det fanns en del saker vi kunde utgå från i 

bakgrundshistorien som att Kriigbharerna är ett folkslag bestående av storväxta 

individer som har stor kunskap i smideri (se bilaga 6, Koncept - Kriigbharernas 

Historia), Trésserna är mycket för ceremonier och har närhet till naturen (se bilaga 7, 

Koncept - Tréssernas Historia) och att Vaetolkerna är högteknologiska och lever 

under vatten (se bilaga 8, Koncept - Vaetolkernas Historia). Med hjälp av de 

detaljerna i de olika arterna så lyckades vi ändå skapa oss en bild av hur vi ville att de 

skulle se ut och låta. Kriigbharerna skulle ha smedjor som ekade i bakgrunden för att 

visa att det är en stor del av folkslagets kultur. Eftersom Kriigbharerna även är ett 

kustlevande folkslag så ville vi etablera havet i bild och skadedjur i form av fåglar i 

bakgrunden med ljud. Fåglarna var ett kreativt val baserat på våra influenser av 

hamnstäder. 

 

Vi har som tidigare nämnt arbetat med olika delar av det audiovisuella konceptet och 

gjort individuella val som har påverkat processen och slutresultatet i sin helhet. Vi har 

därför nedan ett varsitt kapitel som innefattar tankarna om arbetet som illustratör och 

ljuddesigner. 

 



20 
 

4.3 Teknik 

4.3.2 Ljudteknik 

Under arbetstiden med Vaetolkerna så har vi förstärkt känslan av att man befinner sig 

under vatten genom att arbeta med filter på ljuden eftersom att detta folkslag har 

bosatt sig i havet. Med hjälp av filter som skär i de höga samt låga frekvenserna så 

kan vi etablera den isolerade känslan av ljudeffekter under vatten. Det finns en del 

ljud som vi anser låter onaturliga ur ett mänskligt perspektiv. Med mänskligt 

perspektiv så syftar vi på vad vi hör i vardagssituationer, så som vind, industriljud 

eller sorlet av människor på ett torg. Ljud som är annorlunda för en mänsklig vardag 

är till exempel sättet folkslagen kommunicerar på, hur varelser i bakgrunden låter och 

omgivnings ljud som inte existerar i vår vardag. Samtliga ljudbilder har vi 

kompletterat med en realistisk ljudbild, innehållande vind, hav, trädprassel och sådant 

som förekommer i en sådan miljö, så att intrycket av det onaturliga inte ska vara för 

mycket i fokus. 

 

För att ändå kunna leda beskådaren till en association så har ljud använts som finns 

på liknande platser i den mänskliga världen, sedan har dessa ljud förvrängts genom 

till exempel spelas baklänges. I hamnstaden, platsbeskrivande för Kriigbhaerna, 

ljudlades fiskmåsar i bakgrunden. Fiskmåsarnas tonhöjd ändrades och spelades upp 

baklänges för att få ljudet att låta annorlunda än vad som jag som ljuddesigner tycker 

låter vardagligt. Det var dock viktigt att ljudet inte blev så pass förvrängt att det inte 

fanns någon igenkänningsfaktor kvar i det. Tack vare olika tekniker så kan man 

etablera en känsla av längdskillnader till en ljudkälla och rumtonen, man kan även 

etablera djup i ljudbilden med hjälp av panorering, volym och filter. Efterklang är en 

teknik som är en sorts digital återskapning av ett rum, eko är en upprepning av den 

digitala signalen som försvagas över tid. Panorering är placeringen av ljud i olika 

högtalare, i detta fall vänster eller höger. Volymen är hur starkt ett ljud uppfattas och 

filter inom ljuddesign syftar på en teknik där man kan sänka volymen på olika 

frekvenser. 

 

Ett exempel på hur dessa tekniker kan användas är till exempel hur ljudet studsar på 

ett torg. Du hör det direkta ljudet av när någonting händer och sedan hör du ljudet lite 
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förvrängt när det studsar mot en vägg, kanske till och med från en helt annan riktning. 

Sådana effekter kan man skapa med dessa tekniker.  

 

4.3.3 Bildteknik 

Bilderna har ritats i programmet Adobe Photoshop CS6 och med en Wacom Bamboo 

ritplatta. Valet att rita digitalt gjordes på grund av den frihet det ger. Begränsningarna 

att använda olika stilar, penslar och 

storlekar på canvas (duk) är minimala när 

man ritar digitalt. Det är också en personlig 

preferens. Bildstilen som använts är 3D-

ritat blandat med 2D-ritat. Se figur 1. 

Bakgrunden är 2D, den ser mer platt ut 

medan karaktären som är 3D ritad har mer 

djup och är mer verklighetstrogen. Detta val gjordes för att karaktärerna, som är 3D-

ritade, skulle få mer fokus än bakgrunderna som är 2D-ritade. Eftersom att folkslagen 

skulle leva i olika klimat var det självklart att avbilda dem i sina respektive miljöer, 

ett under vatten, en i en skog och en vid kusten (se figur 2). På grund av detta 

behövdes det av mig som illustratör att jag fördjupade mig inom olika tekniker för att 

rita varierande miljöer. I boken Beginner’s Guide to Digital Painting in Photoshop en 

bok om hur man använder sig 

av verktyget photoshop för att 

rita digitalt, finns det ett 

kapitel som heter Quick 

Tips (Aleksander, N. 2011) 

med tips ges på hur det går att 

ritar olika aspekter som till 

exempel undervattensbilder, 

löv, skogsbilder, hud och så 

vidare.  

 

Kriigbharerna, det folkslag som bosatt sig längs kusten, illustrerades med konststilen 

“Spray Paint Art”. Denna stil går ut på att konstnären skapar bilder med sprayburkar 

verktyg. Eftersom konceptbilderna är ritade digitalt fick tekniken omvandlas från 

Figur 1 

Figur 2 
Kriigbhar, Vaetolk och Tréssa 
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analogt till digitalt. Detta gjordes genom att använda de steg som görs i Spray Paint 

Art och sedan applicera dem på det digitala verket. Första steget oftast att skapa det 

som skall vara planetens yta. När detta är gjort läggs ett runt föremål över för att 

skydda ytan under. Om man vill skapa berg eller land kan man välja att göra det här 

näst och sedan täcka över dem med ett föremål i den form man önskar. Ett bra sätt att 

täcka över är med mallar utskurna av kartong. Då kan man få exakt den formen som 

önskas. Sedan sprejas färg över till exempel en mörk, blåsvart färg, för att skapa 

rymden eller himlen. När man är klar med att spraya eller skvätta de detaljer man vill 

ha ska man lyfta på föremålen som täcktes över så att ytan under blir synlig. Det går 

även att skrapa bort färg innan den torkat. Se exempel i youtube-klippet som finns 

länkad i källförteckningen (TinKode Productions 2013). 

 

4.4 Metoder 

4.4.1 Idégenerering och konceptutveckling 

 En metod vi använde vid idégenerering var att skriva mindmaps (se ordlista) på en 

whiteboardtavla. Vi samlade det detaljer vi tycket var viktigast att fokusera på och vi 

kunde även, snabbt och enkelt, korrigera och utveckla eventuella idéer och planer 

som vi gemensamt arbetade fram. Vi jämförde också tidigare forskningen om 

vikingarna, indianerna, mytologi och folklore. För att få en överblick och för att 

lättare kunna jämföra dem ställde vi upp dem i en tabell på whiteboardtavlan där vi 

smidigt kunde bryta ner informationen i frågor eller områden. Frågor som hur de 

levde och områden som tro 

och religion (Se figur 3). Vi 

kompletterade detta med post-

it-lappar när det inte räckte 

med whiteboardtavlan. 

Kompletteringen med post-it-

lappar var för att få in mer 

text, mer avancerad data och 

längre förklaringar. 

 

 
Figur 3, renskriven version av Bilaga X. Tabell 
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Vi prioriterade bådas medverkan i konceptet över viss produktivitet, vi hade 

förmodligen kunnat dela ut olika arbetsuppgifter under idégenereringsprocessen. Men 

vi valde att göra det tillsammans för att båda skulle känna sig lika delaktiga i de 

medvetna valen som gjordes till exempel att skapa tre folkslag, hur de skulle se ut och 

liknande. Detta anser vi har varit ett bra val då vi båda känner att konceptet är en del 

av oss själva och att resultatet är bådas. Så vi diskuterade vi de delarna som var 

viktiga för oss båda som till exempel världens uppbyggnad, namnen i världen och 

folkslagens utseende. De frågor som inte spelade lika stor roll för en av oss fick den 

andra bestämma över och om ingen kände något speciellt för en fråga så tog vi ett 

snabbt gemensamt beslut. Detta hjälpte oss att bevarade vår motivation och vårt 

engagemang genom den textbaserade biten av gestaltningen. 

 

Vi tog hjälp av flera moodboard (se ordlista) som går ut på att man samlar bilder, ljud 

eller annat, för att kunna beskriva en känsla eller stil på en design under 

processutvecklingen (McDonagh, Goggin, & Squier, 2005). Vi valde att använda oss 

av bilder för att beskriva känslan och visualiseringen av varje folkslag. För att 

representera känslan för ljuddesignen så skapade vi en gemensam spellista med 

musik som vi själva associerade med konceptet. Tanken med att skapa moodboard 

var att vi båda skulle kunna påverka känslan av helheten när vi gav oss in i den 

separata delen av gestaltningen. Vi tog med oss inspirationen från den textbaserade 

delen av konceptet och den gemensamma uppfattningen när vi sedan arbetade med 

våra ljud och bildkoncept. Vi upptäckte här att vi hade relativt lik uppfattning om hur 

folkslagen skulle se ut och vilka miljöer de skulle befinna sig i. 

Under arbetet med våra folkslag så har vi haft deadlines uppsatta som dikterade 

arbetet. När deadlinen kom så avslutade man det man arbetade med även om man 

själv inte var nöjd. Detta gjordes för att skapa en bra helhet för samtliga folkslag så 

att de åtminstone hade samma förutsättning med mängd tid. Deadlinen dikterade 

produktionen hellre än att produktionen dikterade deadlinen. 

 

4.4.2 Analys 

Vi valde som tidigare nämnt i kapitel 3.4 Analysmetod att använda oss av en 

analysmetod för bild när vi analyserade fiktiva bakgrundstexter i spel, film och 

litteratur. Till folkslagens historia och mytologier så valde vi att jämföra indianerna 
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och vikingarna med varandra för att se hur de skiljde sig åt, och därmed hur våra 

folkslag i vårt koncept skulle kunna skilja sig åt. De fiktiva bakgrundstexterna 

analyserades (se bilaga 1, Analyser) och jämfördes sedan med varandra för att vi 

skulle kunna se skillnader och likheter mellan dem och även indianerna och 

vikingarna.  

 

Vi hittade fördelar och nackdelar med att använda oss av en bildanalys när det kom 

till undersökningen. En fördel med analysmetoden var att den var utförlig och med 

hjälp av den kom man in på djupet i de olika fiktiva bakgrundshistorierna. En annan 

fördel var att den tillät oss att jämföra bakgrundshistorierna med varandra på ett 

rättvist sätt, med det menar vi att eftersom analysen går igenom samma frågor så kan 

man jämföra svaren och fokusera på skillnaden(se bilaga 3, Tabell). En negativ 

synpunkt var att det var svårt att översätta vissa saker så att de skulle vara relevanta 

för text istället för bild. Vi fick byta till någonting som var relevant för vad vi ville 

undersöka. Ett exempel är att vi bytte punkter från metoden som symboler, 

varumärke, logotyp och ersatte det med punkterna: hur kulturerna är vinklade och syn 

på efterlivet (se bilaga 1, Analyser). Vi hade inget behov av att analysera symboler, 

varumärke eller logotyp då det vi analyserade var text och inte beskrivet med bild. 

Man kan argumentera för att det finns saker som skulle kunna likna sig vissa 

symboler och varumärken i texten men vi anser att det fanns viktigare saker att 

prioritera i texterna som just kulturernas vinkel (alltså hur de blir porträtterade) och 

vilken deras syn på efterlivet var (se bilaga 1, Analyser).  

 

4.4.3 Ljudkoncept 

I framtagandet av ljudkonceptet gick arbetets första fas ut på att gå igenom diverse 

konceptbilder, moodboard och/eller tidigare diskussioner på/om folkslagen som 

skulle representeras. Efter det så strukturerades ljudbilden upp på ett sätt vi 

gemensamt kommit fram till. Arbetet reviderades allt eftersom då vissa idéer, som att 

skapa musik till samtliga folkslag, inte kunde utföras på grund av tidsbrist eller brist 

på teknisk kunskap. Fokusen var dock att helheten skulle låta bra och 

sammanhängande hellre än att vissa ljud lät bra enskilt. Helheten var även lättare att 

sträva efter när det fanns en bild att gå efter då den dikterade vilka ljud som 

behövdes. Jag som ljuddesigner anser att bakgrundsljud som vind och stadsljud är bra 
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att börja med för att beskriva platser. Det gav mig ofta en idé hur jag kan fortsätta 

med ljudbilden. Efter det arbetade jag in platsljud som t.ex. eldar, magiljud eller djur i 

bakgrunden för att förklara vilken sorts plats det är och här hittade jag, om inte 

tidigare, min bild av hur jag ville att världen skulle vara. Efter det så var det bara att 

arbeta in flera ljud av smaksak eller detalj för den kreativa processen. Världen har 

medvetet återskapas utifrån den mänskliga hörseln. Vad som menas här är att en 

ljudbild skapats baserat på hur en människa skulle finna denna utomjordliga plats 

diverse intryck av ljud. De olika folkslagens respektive miljöer har ljudlagts såsom en 

liknande plats på jorden skulle låta med skillnad från djur och varelser. 

 

4.4.4 Bildkoncept 

Som det tidigare nämnts valde vi att använda oss av moodboard för att gemensamt 

kunna komma fram till en känsla för varje folkslag. Det gjordes två moodboard för 

varje, ett för miljön och 

omgivningen och ett för hur 

själva folkslagen skulle kunna 

se ut (se bilaga 2, 

Moodboard). Detta visade sig 

vara till stor hjälp under 

bildskapandet då det fanns 

material att falla tillbaka på 

när kreativiteten dämpades. Under skapelseprocessen fick jag en 

kreativitetsblockering. Det vill säga att jag inte fann någon inspiration och inte kunde 

ta mig vidare i gestaltningen. Jag tog mig ur detta genom att bland annat konvertera 

Spray Paint Art, som nämnts i bildteknik, till en digital form. Jag tvingade mig själv 

att tänka i nya banor och fick tillslut blocken att släppa. På så sätt skapades 

Kriigbharernas kustmiljö (se figur 4). 

 

4.5 Process 

4.5.1 Idégenerering 

Idégenereringen började med att vi gjorde en mindmap. Den bestod av vad vi tyckte 

folkslag behöver från undersökningen om vikingarna och de nordamerikanska 

indianerna för att kännas väldefinierat. Exempel på delar som vi tog med oss till vårt 

Figur 4 
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koncept var dieter, samhällsstruktur, klimat, religion och hierarki. Vi använde de 

bitarna vi ansåg var viktigast från diverse folkslag och började diskutera. Med hjälp 

av whiteboarden gick vi igenom hur vi skulle ta med informationen från forskningen 

utan att det skulle kännas som om vi bara kopierade fakta rakt av. Ett exempel är hur 

vi gjorde Kriigbharerna större än de andra folkslagen precis som vikingarna var större 

än folkslagen i deras tid men vi hade en annan förklaring. Vikingarna var större för 

att de fick i sig mer protein än andra. Kriigbharerna blev större på grund av att de 

utmanade sig fysiskt både som jägare och krigare.  

 

Efter idégenereringen med mindmap upptäckte vi även hur mycket det skulle bli att 

skapa ett solsystem med flera planeter och olika arter på alla planeterna. Det var här 

vi valde att smalna av konceptet avsevärt. Konceptet förminskades till enbart en 

planet och de tre folkslagen som lever på den. Efter undersökningen om 

mockumentärer så kände vi behovet av att skapa förklaringar för saker som existerar i 

vårt världskoncept men inte existerar i verkligheten som till exempel magi. Magin 

förklaras i vårt världskoncept som ett ämne som varelserna kan manipulera med sina 

sinnen. 

 

4.5.2 Mockumentär och gestaltning 

Vi gjorde research om mockumentärer(se kapitel 3.5 Mockumentär) och försökte se 

hur vi kunde använda oss av ett dokumentärt berättande för att få vår värld att kännas 

så verklig som möjligt. När vi sedan gick tillbaka till vår research och reflekterade 

över själva definitionen av vad en mockumentär är så upptäckte vi att det helt enkelt 

är en fiktiv berättelse med normer tagna från en dokumentär. Normer som till 

exempel hur den är vinklad, att implementera intervjuer som utförts och hur fakta 

presenteras. En tanke spreds, kanske är en mockumentär någonting som vår värld blir 

om vi är tillräckligt bra på att skapa grunden. Denna tanke gjorde att vi slutade sträva 

efter att applicera mockumentära element och vi började istället använda oss av det 

mockumentära mer som ett tankesätt eller en ideologi. 

 

I extramaterialet till Lord of the Rings - Extended Version stötte vi på en kort 

dokumentär om Tolkiens verk (Jackson, Boyens, Walsh 2011). Det nämndes att 

Tolkien inte planerade innan han satte sig ned och skrev trilogin om Härskarringen 
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(2001). I dokumentären så nämndes det att han inte behövde planera det på grund av 

sin djupgående kunskap om sin fiktiva värld. Han kände till geografin, alla folkslag 

och dess historia in i minsta detalj. Det var detta vi tog inspiration från. Vi ville också 

ge vårt koncept ett djup och på så sett skapa något välgjort. Tolkien hade dock ett 

flertal år på sig att skapa sin värld medan vi bara haft fem veckor, men vi ville 

fortfarande sträva efter samma inställning om än i mindre skala. 

 

4.5.3 Gruppdynamik 

Skrivandet gick smidigt och vi fastnade sällan i processen. Diskussionerna som 

uppstod mellan oss var till stor hjälp och vi såg på arbetet med samma mål fast olika 

vinklar. Detta hjälpte oss att kunna se problemen i varandras idéer och kunna 

utveckla dem medan vi bildade en gemensam uppfattning över hur världen skulle 

fungera. Vi hade några diskussioner som påverkade vår produktion negativt då den 

saktade ner produktionen. Dessa diskussioner handlade om saker som vi båda var 

väldigt passionerade över och hade starka åsikter om. Även om diskussionerna inte 

var så hälsosamma för arbetet eftersom de satte käppar i hjulet för 

konceptutvecklingen, så förstärkte de vår gemenskap. Detta anser vi bero på att vi 

kunde be varandra om ursäkt och säga hur vi blev påverkade av de olika 

diskussionerna. Vi kunde hjälpa varandra utvecklas som människor på ett sätt så att vi 

inte skulle påverka varandra negativt i diskussioner. Genom att se förbi sina egna 

personliga åsikter för att sätta projektets helhet först. 

 

4.5.4 Audiovisuella delen av gestaltningen 

Vi skapade oss en gemensam uppfattning om hur vi ville att världen skulle vara 

uppbyggd med bild och ljud. Båda fick idéer om hur vi ville att konceptet skulle 

fungera, ett exempel är hur folkslagens språk var uppbyggda. Vi var oense om ifall 

tiden skulle läggas på att göra ord i ett fungerande språk eller om vi bara skulle göra 

namn som inte hade en direkt koppling till ett uttänkt språk för att det tog kortare tid. 

Det mesta gick att prioritera och lösa genom att diskutera det, men här saktade även 

våra personliga begränsningar in den kreativa friheten. Detta i kombination med att vi 

båda skulle få testa på nya områden för första gången gjorde att en del av idéerna 

prioriterades högre, till exempel kvalitet över nytänkande. Med detta menar vi att 

våra egna begränsningar gjorde att vi ibland fick tänka om eller förenkla. Ett exempel 
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på detta är idén om att Kriigbharernas armar skulle bestå av enbart fingrar, 

förkastades på grund av att det skulle bli för svårt att gestalta i bildkonceptet. Vi 

arbetade mot att vår värld och våra folkslag skulle skilja sig från de koncepten vi 

undersökt och att vår audiovisuella tolkning skulle passa ihop med 

bakgrundsberättelsen. Detta påverkade inte vår ursprungliga syn på projektet eller 

arbetet i sin helhet då vi prioriterade världens berättelse över bild och ljud konceptet. 

 
5. Resultat och Diskussion 

Vår grundtanke var att skapa ett koncept som skulle skilja sig från andra befintliga 

science fiction och fantasy koncept. Vi kände personligen att vi tröttnat på de 

historier, spel och filmer som fanns och att det mesta följde samma mönster. Vi ville 

skapa ett koncept på en värld med nya folkslag och med sina egna förhållningssätt 

gentemot de andra folkslagen. Vi ville att andra skulle kunna använda sig av vårt 

koncept för att kunna skapa spel, filmer eller produktioner från andra medietekinska 

grenar. 

 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Två inspirerande folkslag men tre skapade folkslag? 

Vi hade från början diskuterat hur vår värld skulle vara uppbyggd och vi hade redan 

tankar på hur många folkslag som skulle befinna sig på planeten vi valde att fokusera 

på. Att skapa tre folkslag gav oss möjligheten att ha ett folkslag för diskussion och 

jämförelse utöver de som var baserade på indianer och vikingar. Anledningen till att 

vi enbart valde att undersöka två jordliga folkslag i vår tidigare forskning var för att 

vi ville kunna få en djupare inblick i de folkslagen. Att ha tiden att gå igenom 

vissa undersökningsområden inom dem som mytologi, historia, samhällsuppbyggnad 

och kultur. En annan anledning var att vi ville ha ett folkslag som var mer likt 

indianerna, ett som var mer likt vikingarna och ett som inte liknade på någon av dem. 

Folkslaget som är mest likt indianerna är Trésserna och Kriigbhaerna är mest lika 

vikingarna. Vaetolkerna är inte direkt baserad på någon av dem förutom delar av 

deras utseende som till exempel hur märken på deras skinn kan leda tillbaka till en 

del av indianernas rituella sminkning och krigsmålning. Detta gav oss i efterhand ett 

sätt att kunna se hur mycket undersökningarna om indianerna och vikingarna spelat 
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roll i vårt skapande kontra hur det sista folkslaget upplevs som inte har haft en direkt 

anknytning till indianer eller vikingar.  

 

Vi har båda upplevt att Vaetolkerna har varit det folkslaget som har varit lättast att 

arbeta med. Det kan bero på att båda har förutfattade meningar på hur ett folkslag 

som lever under vatten ser ut, fjäll, blåshål, färg, gälar, fenor, och även hur de låter. 

Det kan också bero på att vi kunde låta fantasin flöda fritt utan restriktioner av att 

vara baserad på någonting. Vi har inte en enskild förklaring till varför Vaetolkerna 

har varit lätta att arbeta med men vi har funderingar som leder mot att vi tyckte den 

var roligast att arbeta med tillsammans. Det fanns en sorts favorisering av 

Vaetolkerna och själva idégenereringen kretsade sig ofta kring just det folkslaget, 

detta kan ha lett till att behovet för efterforskningen inte behövts i lika stor 

utsträckning för Vaetolkerna. Kanske hade vi haft energin och tiden att lägga lika 

mycket arbete på samtliga folkslag om även Vaetolkerna hade varit baserad på ett 

folkslag i tidigare forskning. Vi kan däremot konstatera att Vaetolkernas utveckling 

kommer ifrån de andra folkslagen, då de är den sista utbrytande gruppen i vårt 

koncepts historia (Se bilaga 5, Grundartens splittring). Hade det inte funnits två 

folkslag till stöd så tror vi att Vaetolkerna inte hade blivit lika bra. Det på grund av att 

det inte funnits folkslag att skapa en kontrast med. 

5.1.2 Hur mycket har folkslagen påverkat till att göra ett annorlunda 
koncept? 
Det är svårt att hitta de sakerna som skulle göra vårt koncept annorlunda bara genom 

att jämföra hur folkslagen har påverkat. Vi anser att tack vare vår tidigare forskning 

så har vi bättre underlag till våra egna folkslag, de känns genomtänkta eftersom de tar 

upp saker om sig själva som skapar djup till exempel historien om svordomen tisast i 

Kriigbharernas historia, eller hur deras fallenhet för att slåss har utvecklat dem till att 

bli större. Vi har tagit de delar från de olika folkslagen som vi tycker är mest 

relevanta och intressanta när vi skapade konceptet det vill säga; ritualer, ceremonier, 

mat, utsmyckning, mytologi och bosättning. Vi har däremot försökt tänka lite ur ett 

omänskligt perspektiv genom att ställa oss själva frågan: Hur skulle världen fungera 

om vi inte valde att använda oss av mänskliga begrepp och definitioner? Ett exempel 

på detta är vattenvarelserna Vaetolkerna som lever i havet. Hur skulle Vaetolkerna se 

ut om de har ett behov att kunna ta sig fram effektivt under vattnet men ändå behöver 
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finmotorik för att hantera deras uppfinningar. Vårt svar var att de hade smala kroppar 

med armar, händer och ben så de även kan ta sig fram på land. Vi har kunnat 

implementera det undersökta materialet från indianernas och vikingarnas historia och 

mytologi på ett koncept som handlar om att försöka tänka förbi den, åtminstone, 

första mänskliga tanken eller associationen.   

 

5.1.3 Kunde det påverkats mer/mindre och vad hade det fått för 
konsekvenser?  
Det finns både positiva och negativa scenarion om vi använt oss mer eller mindre av 

den tidigare forskningen när vi skapat vårt koncept. De tydliga positiva bitarna med 

att använda oss av undersökningen mer är att vi hade fått en mall att arbeta efter och 

detta hade lett till att arbetet gått snabbare framåt. Vi hade kunnat få mer tid och 

utrymme att arbeta med andra saker i vårt projekt som till exempel den audiovisuella 

gestaltningen. En negativ synpunkt är då att det kreativa arbetet med folkslagen och 

världen inte hade blivit lika stor i skapelseprocessen då undersökningen hade dikterat 

mer av innehållet. Vårt världskoncept hade inte blivit mycket annorlunda än 

kulturerna vi gjort undersökningar på. Däremot så hade den audiovisuella delen av 

gestaltningen förmodligen gynnats då vi hade haft flera referenser att utgå från och 

kunnat använda dem för att göra kreativa val. Om vi hade använt oss av 

undersökningen mindre så hade den kreativa processen blivit mer ansträngande, saker 

hade tagit mer tid och gestaltningen hade varit svårare att motivera. Nu har vi en 

blandning som gör att man kan se våra utgångspunkter i undersökningen om en letar 

efter dem, men vi anser att de är tillräckligt subtila. Det vi skapat baserat på våra 

undersökningar blir någonting annorlunda. 

 

5.1.4 Är det ett annorlunda koncept? 

Vi anser att vårt koncept skiljer sig på många sätt, åtminstone skiljer det sig från de 

koncept vi har analyserat. Ett exempel på vad som skiljer sig är våra folkslags 

evolution då de utvecklas mycket snabbare än hos människor och de kan se 

utveckling under sin livstid. Vårt koncept skiljer sig även från andra då det finns en 

frihet att skapa berättelser och historier i den världen som kan vara inom vilken genre 

som helst. Ett exempel är att man kanske gillar science fiction spel, då kan man 

använda sig av tidslinjen och skapa en historia om en framtid till den världen. Ett 
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annat exempel är att man vill göra en fantasy-bok med storslagna krig, då kan man 

välja en del på tidslinjen där folkslagen inte är lika utvecklade och skapa den där. Vi 

anser att det är en stor del till det som gör vårt koncept annorlunda, att det är en sorts 

världsmall för skapande som alla utvecklare kan använda för att förenkla deras 

process i skapandet av en djup och intressant berättelse.  

 

Magi 

Vi har valt att jämföra magin i vårt koncept med Warcraft’s och Diablo’s magi då de 

är två av de världar som vi har analyserat. Magin är mer central i dessa världar till 

skillnad från Starcraft och Mass Effect och därför är de lämpligare att jämföra med 

vår värld. I vårt koncept är magin ett ämne som existerar runt omkring alla varelser 

och är ett resultat av extern påverkan i tidigare utformning av planeten (se bilaga 4, 

Koncept - Mytologier). Magin i vårt koncept kommer från kärnan av planeten och 

sipprar ur sprickor på havsbotten och ur vulkaner och blandar sig med, vatten, vind 

och världen i sin helhet. Den kan smälta ihop med till exempel metaller för att ge dem 

magiska egenskaper, detta sker på ett naturligt sätt som nämnt i föregående mening 

och inte på grund av varelsernas påverkan. Folkslagen på planeten kan ta nytta av den 

genom psykisk manipulation. 

 

I Warcraft så är magin ett sorts energifält som uppkom när en magisk sjö gick sönder 

och spred sitt vatten till världens alla hörn (http://www.wowwiki.com/Magic hämtad 

2014, 05, 16) hur varelserna i världen använder sig av magin i Warcraft vet de inte 

säkert, det finns enbart teorier från olika magiker i den världen. Det finns metoder 

och tekniker för magiker att manipulera magin med objekt, till exempel ge ett objekt 

en magisk egenskap eller ta bort en magisk egenskap från ett objekt. Vi kanske inte 

lyckats göra ett koncept som är helt unikt utan kanske har lite element från till 

exempel Warcraft. Men även om slutresultatet av hur magi existerar i världen kan 

liknas till Warcraft’s värld, om man ser det från vinkeln att båda är en sorts resurs 

som finns i världen, så är vår bakgrundshistoria till magin annorlunda och även hur 

den påverkar världen och påverkas av världen.  

 

I Diablo är magin från ett annat plan av existens som de med hjälp av deras spirituella 

kraft skulle kunna påverka och kollidera med deras plan av existens och detta skulle 

resultera i magi (http://www.diablowiki.net/Magic hämtad 2014, 05, 16), denna 
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sortens magi är inte alls likt vårt koncept då den bryter mot de viktigaste delarna. I 

vårt koncept använder sig individen av magi genom att utnyttja sin psykiska kraft och 

manipulera ett ämne i samma dimension runt omkring dem. I Diablo handlar det mer 

om en spirituell och själslig styrka som kan driva två dimensioner ihop för att skapa 

det man vill.  

 

Med dessa två referenser att jämföra vårt koncept på magi med så kan vi konstatera 

att vårt koncept har likheter men är även annorlunda på de punkter vi anser är viktiga 

så som bakgrunden (var magin kommer ifrån) och realismen (förklaringen på varför 

magin finns och kan existera). 

 

Mytologi 

Mytologin i vår värld utgår från att folkslagen tror att världen tillkommit efter att ett 

stort träd släppt från sig ett magiskt frö som var planeten de levde på, de tror att 

ursprungsfolket kom från fröets utskott av kvistar som knäckts av och fått ett 

medvetande (se bilaga 4 Koncept - Mytologier). De tror även att ett av dessa utskott 

var en helig gåva från Urträdet och det är ett gigantiskt svartvitt träd.  

 

Det finns många olika skapelseteorier om världen Azeroth i Warcraft och den, i vår 

erfarenhet, som man oftast stöter på är den som handlar om titanerna. Titanerna var 

en art mäktiga enheter som kom till Azeroth för att skapa ordning av kaos och de 

formade om planeten till deras tycke med hjälp av olika folkslag. De sades skapa en 

sjö med magi för att sedan lämna planeten för att forma andra planeter. Vår mytologi 

jämförd med Warcraft’s mytologi är inte lik alls även om berättelsen om hur titanerna 

kommit och format världen påminner om “vad som verkligen hände” i vår 

bakgrundsberättelse om vår värld (se bilaga 9, Koncept - Ulra). Om man jämför 

mytologierna sammanfattat så skapas själva planeten i vårt koncepts mytologi medan 

i Warcraft’s mytologi så har planeten existerat sedan tidigare men den bli omformad 

av titanerna. I vårt koncept skapas varelserna från fröet och börjar leva på planeten, i 

Warcraft blir de enbart påverkade av titanernas visit.  

 

I Diablo’s mytologi så existerade ingenting annat än en enda perfekt pärla och inuti 

den låg en perfekt varelse som var summan av allt som existerade, gott och ont, ljus 

och mörker osv. Denna perfekta varelse vid namn Anu förkastade all ondska från sig 
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själv som blev förkroppsligad ondska som Anu slogs mot tills deras våldsamma kamp 

skapade universum (http://diablo.wikia.com/wiki/Anu hämtad 2014, 05, 16). Efter att 

änglarna och demonerna skapas så startades en evig konflikt mellan dem. Efter lång 

tid så tröttnade vissa demoner och änglar på konflikten och skapade tillsammans 

världen Sanctuary för att börja om på nytt. De förökar sig och skapar arten nephalem, 

människornas tidiga släkte (http://diablo.wikia.com/wiki/Sanctuary hämtad 2014, 05, 

16).  

 

I vårt koncept så existerade inte planeten innan Urträdet skapade fröet där varelserna 

trädde fram men det var på grund av Urträdet som de gjorde det. Den största likheten 

mellan mytologin i vårt koncept och Diablo’s är att i båda så har grundarterna blivit 

skapade av extern påverkan. I vårt koncept är det däremot en sorts gudom som har 

skapat grundarten medan i Diablo så är det en naturlig korsning på grund av 

blandning av arter. En kan diskutera att det även här finns argument som styrker att 

vårt koncept är likt Diablo då änglarna och demonerna skapade Sanctuary och 

människorna där ungefär som i vår “vad som verkligen hände” berättelse. När 

människor kom och formade om planeten efter att de tagit resurser de behövde från 

planeten. Änglarna och Demonerna skapade Sanctuary för att leva i fred. Medan 

varelserna som kom till vårt koncepts värld påverkade planeten men skapade inte 

arterna, de skapade bara förutsättningarna för liv (se tidigare forskning & bilaga 9, 

Koncept - Ulra).   

 

Folkslagen 

Folkslagen som lever i vår värld är utarbetade efter indianer och vikingar. 

Vaetolkerna, som tidigare nämnt, är inte baserade på någon av dessa i kontrollsyfte. 

De skapades från tidigare forskning och kreativa val och nu i efterhand kan vi se 

ganska tydliga likheter mellan olika folkslag i olika spel. Ett exempel på detta är 

Tréssernas kulturella likhet med Night Elves i Warcraft 

(http://www.wowwiki.com/Night_elf hämtad 2014, 05, 16) eller Vaetolkernas 

utseende med Mass Effect’s Salarian (http://masseffect.wikia.com/wiki/Salarian 

hämtad 2014, 05, 16). Det var ingenting som vi tänkte på under själva skapandet. Vi 

hade gjort undersökningar på helheten i spelen och inte stött på de detaljer som liknar 

vårt koncept. Ett exempel på varför våra folkslags utseende blivit lika andra folkslag 

eller arter, är på grund av våra egna praktiska hinder. Det vi menar är till exempel 
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saker som inte gick att göra med utseendet eftersom det satte för stor press på den 

praktiska kapaciteten, vi hade inte teknisk kunskap att kunna göra vissa idéer som 

uppkom och detta har lett oss mot en humanoid (se ordlista) kroppsbild till samtliga 

folkslag. Detta är idéer om annorlunda kroppsformer och fysiska attribut som kan 

vara svåra att utveckla själva. Vi ansåg att det var lite tråkigt att bli stoppade på grund 

av praktisk kunskap i vårt utformande av det audiovisuella konceptet då vi var väldigt 

nöjda med den textbaserade biten av gestaltningen. Eftersom våra arter också 

utvecklas efter behov och ändrades så som de önskade så var det naturligt för oss att 

folkslagen blev ett med naturen, tydligast exempel på detta är Tréssa som utvecklats 

med bark som hud och med ett visselspråk och en tydlig psykologisk koppling med 

naturen och allt runt omkring dem. Det viktigaste för oss var även att folkslagen 

kändes annorlunda jämfört med andra världskoncept i vår textbaserade bit av 

gestaltningen. Även om våra folkslag kanske ser och låter som andra världskoncept 

så är det en öppen tolkning från oss och det är vad som står i den textbaserade biten 

av gestaltningen som är det viktigaste. 

 

5.1.5 Vilken roll har tidigare forskning spelat in i konceptutvecklingen? 

Den tidigare forskningen har influerat olika mycket på de olika delarna i konceptet. 

Vi har tagit mycket inspiration från den informationen vi hittade om mytologier och 

applicerat detta på vårt koncepts skapelseberättelse och folkslagens mytologi. Vi har 

försökt följa det mönster som kunnat ses inom de mytologier som existerat på jorden 

och på så sett skapa en egen mytologi med linkande ramverk men annat innehåll.  

 

Vi använde oss av de likheter och olikheter vi kunde hitta hos vikingarna och 

indianerna för att skapa en form av mall för våra egna folkslag. Detta gjorde det 

lättare för oss att se vad som behövdes för att ge dem djup. Exempel på detta är vad 

de äter och i vilka landskap de lever i. Ett annat exempel är deras mentalitet, 

Kriigbhaerna är väldigt lika vikingarna då de är ett kustlevande folkslag som är ute 

efter ära och berömmelse medan Tréssa är lika vissa indianer då de lever i skogar och 

brydde sig mycket om naturen då de trodde att allt var andar (se tidigare forskning, 

Nordamerikanska indianer och Vikingar).  
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Vi använde oss en del av mentaliteten i undersökningen om mockumentärer för att 

behålla realismen i vår skapelse. Vi tänkte oss in i världen och försökte beskriva de 

lite overkliga bitarna som till exempel magi på ett sätt som vi ansåg var acceptabelt 

och ändå roligt för oss. Vi skapade ingen mockumentär men vi diskuterade ändå om 

mockumentärer och om de inte är någonting som alla fiktiva verk med tillräckligt 

mycket bakgrunds historia blir, eller i vårt fall kan bli, det vill säga en vinklad 

berättelse av en påhittad historia(se tidigare forskning, mockumentär). 

 

5.2 Resultat 

De vi kan se nu efter diskussionen och gestaltningen är att vårt koncept både liknar 

och skiljer sig från andra koncept. Vi kan hitta mest likheter mellan vårt och Warcraft 

universumet. Där kan vi se att båda koncepten har en artsplittring, där arten delas upp 

i olika grupper på grund av olika åsikter. Dock så är detta mer centralt i vårt koncept 

än i Warcaft’s. Vi kan även se likheter mellan deras Night Elves och vårt folkslag 

Tréssa när det kommer till relationen till naturen. Även magin i båda världarna liknar 

varandra till viss del som tidigare nämnts i diskussionen (se, diskussion, magi).  

 

Det finns likheter mellan vår “riktiga” skapelseberättelse och Diablo’s som nämnts 

tidigare och även i den mytologiska skapelseberättelsen som handlar om Urträdet 

som kan jämföras med Vikingarnas mytologi med deras träd Yggdrasil 

(http://www.ne.se/lang/yggdrasil hämtad 2014, 05, 16).  

En tydlig skillnad är som tidigare nämnt (se diskussion, är det ett annorlunda 

koncept?) är att vårt koncept beskriver en värld som vi har byggt grunden på och man 

kan välja vilken tid som passar att skapa sin berättelse i. Andra koncept sitter ofta fast 

i någon epok i historien och det är där fokusen ligger. Exempel på världar som 

fungerar på detta sätt är Warcraft, Starcraft, Mass Effect och Diablo. Vi tror att en 

berättelse som är utarbetad från en värld är bättre än en värld utarbetad från en story, 

eller åtminstone en story utan en genomtänkt värld, eftersom att djupet bakom 

världen blir mer äkta. Är världen och bakgrundsberättelsen tydlig och genomtänkt så 

kommer vissa saker kännas klara och väldefinierade. Ett exempel är: Relationer 

mellan folkslag, har det funnits strider mellan dem, hur tänker de annorlunda, hur 

tänker de lika, kommer de överens med andra folkslag i vanliga fall, kan de 

överkomma fientligheter mellan individer eller är de långsinta? Vi tog, som tidigare 
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nämnt, inspiration från Tolkiens sätt att bygga upp sina berättelser när vi skapade 

världen och valde att göra en tydlig grund med historiska händelser man kan göra 

film, spel och böcker på men man kan även använda de historiska händelserna för att 

bygga upp andra berättelser, hur de påverkar en framtidsvärld och folkslagen i den. 

Vi har, tyvärr, inte kommit längre än koncept på det visuella och audiella i vårt 

koncept i en specifik epok. Men båda upplever att vi vill skriva och arbeta vidare med 

denna världen, skapa liv i den och berättelser och fördjupa bakgrunden med hjälp av 

andra och varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

7. Ordlista 

 Allestädes - Överallt, på alla ställen. 

 Audiell - Att beskriva olika platsers innebördsförhållanden genom att skapa och 

bryta kontinuitet.   

 Canvas - Tavelduk, vävnad med flera användningsområden I digitala 

sammanhang används ordet för att beskriva den yta konstnären ritar på. Hämtad 

från http://www.ne.se/lang/canvas/140961 2014, maj, 13. 

 Evolution - Förändring av organismers ärftliga egenskaper över tiden. Den 

mutation eller förändring som överförs genetiskt till avkomman. Hämtad från 

http://www.ne.se/lang/evolution/165842 2014, maj, 16. 

 Folklore (eng. lore) - Bakgrundshistoria, kunskap, berättelser och religiös tro. 

 Koncept - En idé/underlag för en handling. Hämtad från 

http://www.ne.se/sok?q=koncept 2014, maj, 16. 

 Konnotation = Någontings betydelse eller dess abstrakta definition. 

 Kreativitets block - Liknar skrivblockering(se ordlista) fast för konstnärer, istället 

för skribenter. 

 Mokumentär - En falsk dokumentär, dvs. en fiktiv historia som berättas i 

dokumentärformat. 

 Moodboard (sv. Stämningsplank) är ett collage av material (till exempel bilder, 

texter, färger, foton, materialprover) som beskriver stämningen eller känslan i 

en plats, ett ljud eller en design. 

 Skrivblockering - http://sv.wikipedia.org/wiki/Skrivblockering hämtad 2014, 

maj, 16. 

 Spelfilm - En film som är baserad på ett manuskript med detaljerade 

scenanvisningar och förberedd dialog. 

 Spray Paint Art – Är en konststil där konstnären målar med sprejfärg. Hämtad 

från http://en.wikipedia.org/wiki/Spray_paint_art 2014, maj, 16. 

 Tipin - Tält/bostad som bars med av de indianska nomadstammarna på prärien. 
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Bilaga 1. Analyser 

Analys och reflektion om 
Diablo 

 

Analysmetoden som används är tagen från boken Visuell retorik av Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt sid. 61. 

I denna bok står det att man ska ha tre utgångspunkter: 

Hur är bilden konstruerad? 

Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 

Dessa har formulerats om (då denna metod inte går att applicera på lore) till: 

 

Hur är bakgrundshistorien konstruerad? 

Först så existerade enbart en pärla och inuti den fanns Anu, en varelse med både gott 

och ont inom sig. Han förkastade allt det onda och var enbart ljud och godhet men det 

onda började slåss mot honom och deras kamp var så kraftfull att den bildade 

universum. Skapandet av Sanctuary, världen där den största biten av berättelsen 

inträffar, var med syfte att vara en tillflyktsort för änglar och demoner. 

Bakgrundshistorien är konstruerad att skapandet av universum var en slump som 

inträffade men Sanctuary skapades för att komma bort från kriget som pågick mellan 

änglar och demoner. 

 

Hur kan folkloren tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Den känns inspirerad från kristendomen med änglar och demoner och kampen mellan 

himmel och helvete. Det är en berättelse om kampen mellan godhet och ondska som 

inte tar slut. 

 

Hur skapar olika språkuttryck betydelser och konnotationer? 

Demoner och änglar leder tankarna mot kristendomen.  

 

1.  Inledning 

1.1 Medium och genre: Vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder 

texten?  
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Mediet är text och kontexten uppträder som fakta med ingen specifik vinkel. 

 

1.2 Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig loren till i första hand? 

 Fans intresserade om djupare kunskap inom titeln och delvis smakext (se 

ordlista) eftersom en del är fakta taget från texter som finns att läsa i spelet. 

 

1.3 Bakgrund: Om texten och innehållet (eventuellt). 

 Texten är en sammanfattning av korta skrivna böcker i spelet Diablo och är 

tagna från en Wiki hemsida för just Diablo universumet. 

Vi kan anta att bakgrundsberättelserna är för att förklara konflikten mellan 

änglar och demoner djupare än bara kampen mellan gott och ont. Det är för att 

ge djup i historien och även för att ge ett motiv till spelaren. 

 

2.  Tolkning och analys 

2.1  Textbeskrivning 

 Vad man ser: 

 Folkgrupperna 

 Änglarna, en efterlämning av Anu den ultimata godheten som kämpar för att 

kontrollera världsstenen. Demonerna, en efterlämning av Tathamet den 

ultimata ondskan som också kämpar för att få kontroll över världsstenen. 

Nephalem, resultatet av förökning mellan änglar och demoner som är starkare 

än båda. Det var på grund av en oändlig konflikt som parter från både änglar 

och demoner valde att stjäla världsstenen och skapa en ny värld där de kunde 

leva i fred. 

 

 Föremålen 

 Världsstenen, ögat från den fallna hjälten Anu som binder ihop alla världar 

och verkligheter och som har makten att skapa nya världar. Kristallbågen som 

kom från Anus ryggrad som lade grunden till High Heavens och varifrån 

änglarna kom. Tathamets kropp blev grunden till Burning Hells där 

demonerna uppstod. 
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 Miljön 

Det finns High Heavens som är himmeln och änglarnas hem, och Burning 

Hells är där demonerna lever. Sanctuary är världen där Nephalem skapas och 

där människorna bor. 

 

 Vad man ser (uppbyggnad): 

 Världen 

 Världen känns uppbyggd utan fokus på rymden utan enbart runt världar och 

tillträde till de olika världarna. Det finns någonting som kallas för The Void 

som förklaras som ett oändligt mörker utan någon form av ljus som en rymd 

utan planeter eller stjärnor, bara ett oändligt mörker. 

 

 Placering 

Sanctuary ligger bortom både Burning Hells och High Heavens och är en 

värld med olika klimat. Det är svårt att beskriva men världen består av en 

kontinent som är delad på mitten av havet och som har öken landskap genom 

mitten av kontinenten från nordost till sydväst och som har snölandskap 

nordväst ut och skoglandskap till sydost. Mellan snölandskapet och 

ökenlandskapet i väster finns även där ett skoglandskap.  

 

 Hur kulturerna är vinklade 

I skapelseberättelsen så beskrivs Anu som god och Tathamet som ond men 

inte änglarna eller demonerna. De beskrivs i denna del (från mina källor) som 

egna tänkande individer som inte är styrda av ondska eller godhet utan av 

individuella val.  

 

Syn på efterlivet 

Även om det inte står skrivet exakt hur det fungerar med efterlivet i Diablo så 

finns det något sorts efterliv. I spelet möter man och slåss mot till exempel 

zombies, skelett och till och med spöken och andar. 
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 Magi 

Magin i världen är som en sorts form av energi som existerar parallellt med 

världen. Individer kan använda sig av denna energi genom att kollidera deras 

verklighet med energin och det krävs mycket energi för att det ska fungera. 

 

 Teknologi 

 I den här delen av bakgrundshistorien står det inte någonting om teknologi. 

 

Källor: 

http://diablo.wikia.com/wiki/Timeline (hämtad 2014, 05, 19) 

http://diablo.wikia.com/wiki/Sanctuary (hämtad 2014, 05, 19) 

http://diablo.wikia.com/wiki/Worldstone (hämtad 2014, 05, 19) 

http://diablo.wikia.com/wiki/Void (hämtad 2014, 05, 19) 

http://diablo.wikia.com/wiki/Magic (hämtad 2014, 05, 19) 
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Analys och reflektion om 
Starcraft 

 

Analysmetoden som används är tagen från boken Visuell retorik av Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt sid. 61.  

I denna bok står det att man ska ha tre utgångspunkter: 

Hur är bilden konstruerad? 

Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer?  

Dessa har formulerats om (då denna metod inte går att applicera på lore) till: 

 

Hur är bakgrundshistorien konstruerad? 

Världen kom att komma till, efter 400 miljoner år så började de första stjärnorna 

skina och en cykel börja kretsa kring händelsen. Efter denna tid kom Xel’naga till 

vintergatan och skapade arterna. 

 

Hur kan folkloren tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Xel’nagas ses på som perfekta varelser, men de har ändå misslyckats i sitt uppdrag ett 

flertal gånger. De anses vara en sorts gudom för Protoss. Det finns inga gudar och 

ingen magi, det känns som att berättelsen är “logisk”. Hela händelsen med att Protoss 

delar upp sig i stammar som krigar är ett väldigt mänskligt förhållningssätt till liv och 

utveckling. 

 

Hur skapar olika språkuttryck betydelser och konnotationer? 

Namnen på de olika arterna och fraktionerna tycker vi känns futuristiska.  

 

1.  Inledning 

1.1 Medium och genre: Vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder 

texten? 

 Mediet är lore och genren är science fiction. 

 

1.2 Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig folkloren till i första hand? 

Individer som uppskattat spelen och vill lära sig mer om bakgrundshistorien. 
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1.3 Bakgrund: Om texten och innehållet (eventuellt).  

Texten är en sammanfattning av en tidslinje som existerar för att beskriva 

vilket händelseförlopp som världen och haft och över vilken tid. Tidslinjen är 

tagen från diverse texter och böcker, samt spelen från Starcraft och 

sammanfattade på hemsidan     

 

2.  Tolkning och analys 

2.1  Textbeskrivning 

 Vad man ser: 

 Folkgrupperna 

 Xel’naga som skapare och den mest högteknologiska arten, 

 Protoss som Xel’nagas avbild, de tre underarternas mest högteknologiska 

folkslag skapad av Xel’naga. Terran som inte är skapad av Xel’naga, de är 

längre fram i utvecklingen än vad vi är idag men de är inte likvärdiga med 

Protoss teknologi. Zerg, en icke teknologisk art styrd av en psykologisk länk 

mellan “the Overmind” och befolkningen.  

 

 Föremålen 

 Fyra stora fångfraktskepp kommer till den delen av galaxen där Protoss hör 

till, de börjar samla mineraler.  

  

 Miljön 

Protoss population började på planeten Aiur, en planet som var skräddarsydd 

efter Protoss behov. Terran är en population med människor som kom till den 

sektionen av vintergatan där Protoss befinner sig. En främmande värld som de 

fått anpassa sig till. Zerus, Zerg’s hemplanet är en oförlåtande planet fylld av 

eldstormar. 

 

 Vad man ser (uppbyggnad): 

 Världen 

Världen är i sig relativt lik vår, det finns en del övermänskliga element så som 

telepati. När vi använder oss av ordet lik vill vi bara påpeka att vi menar i 
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världsstruktur med planeter och eftersom de även nämner vintergatan så antar 

vi att det är en alternativ framtid. 

 

 Placering 

Denna historia utspelar sig i vintergatan, mer exakt i en del av galaxen som 

kallas för Koprulu sektorn, en del av Protoss territorium.  

 

 Hur kulturerna är vinklade 

Protoss är en intelligent men uppdelad art. De har olika ledare och kan vara 

väldigt fanatiska över de olika religioner som existerar. Protoss har 

förutfattade meningar mot kvinnor och de får inte samma maktpositioner som 

män. De har ett mentalt telepatiskt språk. Terran är en ung ras och de är inte 

lika högteknologiska som Protoss, de är uppdelade och har interna krig. Till 

skillnad från Protoss så är det privata viktiga för Terran som inte har en 

telepatisk länk mellan varje individ. Flera religioner delas av Terran, däribland 

kristendomen. Även om Zerg’s intelligens som art inte är tydlig så finns det 

bevis som pekar på att de är kunniga och smarta. Även om de inte använder 

sig av teknologi så förstår de sig på den. Zerg har inte en religion utan mer en 

önsketanke, att utvecklas till en form där de inte längre behöver utvecklas 

längre och kan anpassa sig till alla situationer ändå.  

 

 Syn på efterlivet 

Synen på efterlivet är olika beroende på vilken art man pratar om, Terran tror 

på kristendomen men underkategorier tror på mörkare platser som helvetet. En 

del av Protoss tror att man kommer till the void när man dör, en alternativ 

dimension. Zerg har ingen direkt syn på efterlivet. 

 

Utveckling 

Protoss utvecklades genom att Xel’naga skapade dem och utvecklade dem i 

den riktningen de ansåg var bra. De utvecklades till tribalisering till slut. 

Terran utvecklades från början enligt vår vetenskap. Zerg var en outvecklad 

art av kryp som blev manipulerad av Xel’naga att utvecklas och överleva de 

hemska förhållanden som existerade på deras planet. 
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Magi 

Magin i denna världen är mer en psykisk kraft eller makt. Vissa Protoss kan ta 

sig in i the void och ta kraft därifrån. 

 

 Teknologi 

 Protoss har teknologi som plasma sköldar, Artificiell intelligens och psioniska 

vapen. Psioniska vapen är vapen som med hjälp av teknologi kanaliserar den 

psioniska energin till blad som de kan använda för att slåss med. Protoss har 

även en förintelse teknologi som de kallar för glassing där de steriliserar 

planetens yta med strålar som de skjuter mot den. Terran har teknologi såsom, 

stimpack, neural resocialisation och psi förstörare. Stimpack är en sorts 

krigsdrog som används av soldaterna för att höja deras prestation i krig 

nackdelarna är dock väldigt många och kraftiga. Neural resocialisation är en 

teknologi som används för att få soldater med psykologiska problem och 

mentala sjukdomar stridsklara. Det förhindrar dem från att begå brott och gör 

dem till lojala soldater. Psi förstöraren är ett fält som skadar Zerg’s som är i 

kontakt med deras hivemind. 

 

Källor: 

http://starcraft.wikia.com/wiki/Protoss hämtad 21, 05, 2014. 

http://starcraft.wikia.com/wiki/Terran hämtad 21, 05, 2014. 

http://starcraft.wikia.com/wiki/Zerg hämtad 21, 05, 2014. 

http://starcraft.wikia.com/wiki/Timeline hämtad 21, 05, 2014. 
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Analys och reflektion om 
Warcraft 

 

Analysmetoden som används är tagen från boken Visuell retorik av Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt sid. 61. 

I denna bok står det att man ska ha tre utgångspunkter: 

Hur är bilden konstruerad? 

Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 

Dessa har formulerats om (då denna metod inte går att applicera på lore) till: 

 

Hur är bakgrundshistorien konstruerad? 

Först står det om hur universumet skapades, sedan går det över till titanernas 

berättelse och the Twisting Nether, efter det så skriver de om hur titanerna kom till 

Azeroth och formade världen där för att sedan försvinna. Den är konstruerad så att 

gudar kom till världen och skapade ordning för att sedan försvinna spårlöst. 

 

Hur kan folkloren tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Som en instruktionsbok på sanningen även om olika folkslag kanske har olika tro. I 

sin helhet så är den för att beskriva och förklara, skapa djup för folkslagen. 

 

Hur skapar olika språkuttryck betydelser och konnotationer? 

Ordet Pantheon och benämningen av titanerna och uppbyggnaden av världen får mig 

att tänka åt den forntida grekiska mytologin.  

 

1.  Inledning 

1.1 Medium och genre: Vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder 

texten? 

 Mediet är lore och genren är fantasy. 

 

1.2 Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig folkloren till i första hand? 

 Fans intresserade om djupare kunskap inom titeln. 
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1.3 Bakgrund: Om texten och innehållet (eventuellt). 

Texten är en sammanfattning av korta skrivna böcker i spelet World of 

Warcraft och är tagna från en wiki hemsida för just Warcraft universumet. Vi 

kan anta att bakgrundsberättelserna skapades som komplement för att 

tillfredsställa kunskapstörstiga fans och för att utveckla djup i historien. 

 

2.  Tolkning och analys 

2.1  Textbeskrivning 

 Vad man ser: 

 Folkgrupperna 

Titanerna föreställs som en högre och kraftigare makt som åker från planet till 

planet för att omforma dem och skapa ordning på planeterna. Elementalerna 

motståndsmakten mot titanerna, de var kaoset titanerna föraktade på planeten. 

Övriga folkslag nämns som hjälpredor att skapa världen. 

 

 Föremålen 

Det ända föremålet vi kan tänka oss är Well of eternity som är en sjö med magi 

för att hjälpa den utvecklande planeten. 

 

 Miljön 

I Azeroth finns en nordlig snökontinent, två stycken kontinenter med från 

snökontinenter till öken landskap, och sedan kontinent med medelhavs miljö. 

 

 Vad man ser (uppbyggnad): 

 Världen 

Världen är uppbyggd av en värld lik vår med planeter och en rymd, men även 

av en alternativ dimension som kallas för the Twisting Nether.  

 

 Placering 

Det står inte förklarat var Azeroth ligger men Northrend (den nordliga 

kontinenten) ligger längst norrut på kartan, Kalimdor och Eastern Kingdoms 

ligger parallella under Northrend med the Maelstrom emellan Northrend, 

Kalimdor och Eastern Kingdoms. Under Maelstrom ligger Pandaria. The 
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Twisting Nether förklaras som en alternativ dimension som ligger parallell 

med den “riktiga världen” och är en sorts formlös dimension. 

 

 Hur kulturerna är vinklade 

De första folkslagen (åtminstone) klassades som undersåtar till titanerna, de 

fick magi för att hjälpa till att utforma Azeroth efter titanernas vilja. 

Elementalerna är kraftiga vilda makter i naturens krafter. De tror på “de gamla 

gudarna” vilka inte beskrivs och därför motarbetar de titanernas vilja.  

 

 Syn på efterlivet 

En del tror att man kommer till the Twisting Nether när man dö, det kallas 

ibland Hades. 

 

 Magi 

Det finns mycket magi i denna världen och den kan användas på olika sätt. 

Den kan användas till att manipulera elementen, men även att färdas genom 

the Twisting Nether. Den förklaras som ett energifält som finns runt om i 

världen konstant.  

 

 Teknologi 

I den här delen av bakgrundsberättelsen så nämns inte teknologin som 

existerar i universumet. 

 

Källor: 

http://www.wowwiki.com/Titan (hämtad 2014, 05, 19) 

http://www.wowwiki.com/Twisting_Nether (hämtad 2014, 05, 19) 

http://www.wowwiki.com/Well_of_Eternity (hämtad 2014, 05, 19) 

http://www.wowwiki.com/Azeroth_(world) (hämtad 2014, 05, 19) 

http://www.wowwiki.com/Magic (hämtad 2014, 05, 19)  
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Analys och reflektion om 
Mass Effect 

 

Analysmetoden som används är tagen från boken Visuell retorik av Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt sid. 61. 

I denna bok står det att man ska ha tre utgångspunkter: 

Hur är bilden konstruerad? 

Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 

Dessa har formulerats om (då denna metod inte går att applicera på lore) till: 

 

Hur är bakgrundshistorien konstruerad? 

Den är konstruerad som en loop som skapades av ett folkslag som hette Reapers, 

skapade av Leviathans. Loopen går ut på att galaxens organiska material bygger upp 

tills Reapers skördar hela galaxen på organiskt material. 

 

Hur kan folkloren tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Det är ett intressant koncept med hur loopen vi nämnde tidigare går om och om igen 

och historien är snarlik. Reapers vet vilken tid de ska skörda galaxen och vilken 

teknologi de ungefär kommer ha skaffat fram.  

 

Hur skapar olika språkuttryck betydelser och konnotationer? 

Citadel känns väldigt medeltid fast i science fiction. Väldigt stora coola titlar 

används, som Leviathans, Reapers och Protheans. 

 

1.  Inledning 

1.1 Medium och genre: Vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder 

texten? 

 Mediet är lore och genren är science fiction. 

 

1.2 Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig folkloren till i första hand? 

 Fans intresserade om djupare kunskap inom titeln. 
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1.3 Bakgrund: Om texten och innehållet (eventuellt). 

Texten är en faktatext och tagen från en wiki sida med syfte att samla fakta. 

Informationen är ihopsamlad ifrån diverse texter om Mass Effect och spelen 

själva.  

 

2.  Tolkning och analys 

2.1  Textbeskrivning 

 Vad man ser: 

 Folkgrupperna 

Leviathans styrde i galaxen Intelligensen skapade Reapers. Reapers utplånar 

allt intelligent liv (när de nått upp till en viss nivå) för att sedan gå in i 

hibernation tills nästa cykel av intelligent liv har hunnit utvecklas tillräckligt. 

Protheans var en utomjordisk art som var högteknologiska och som slogs mot 

Reapers, men blev tillslut besegrade.   

Asari var låg intelligenta när Prothians blev utplånade men var det första i sin 

cykel att ta sig ut i rymden och upptäckte Mass Relays och Citadellet. 

Salarians var även de en lågt utvecklad art när Protheans försvann.  

  

 Föremålen 

 Mass Relays de föremål som gör det möjligt för dem att färdas mellan galaxer 

och The Citadel, rymdstaden som är en samlingsplats för allt intelligent liv i 

galaxen. 

 

 Miljön 

Det utspelar sig i rymden på diverse planeter och The Citadel. Spelaren färdas 

till olika solsystem. 

 

 Vad man ser (uppbyggnad): 

 Världen 

 Världen är uppbyggd av planeter och olika solsystem som är sammanlänkade 

med hjälp av utomjordisk teknologi i form av transportföremål vid namn Mass 

Relays.  
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 Placering 

Världarna ligger sammanlänkade med vårt eget solsystem.  

 

 Hur kulturerna är vinklade 

Leviathans var högteknologiska varelser som styrde över galaxen och 

trollband alla intelligenta arter. Dom såg sig själva som den enda dominerande 

arten. De lägre stående artarna skapade syntetiska varelser som var aggressiva 

och krigiska, Leviathans skapade då Intelligensen för att kunna kontrollera 

dem. Intelligensen förrådde dem och skördade Leviathans genetiska material 

och använde det för att skapa den första Reapern Harbringer. Det var då 

Reapers började med den cykliska skörden av organiskt liv.  

 

 Syn på efterlivet 

Det beror på vilken art och religion man tillhör.  

 

Magi 

 Det finns ingen magi i detta universum.  

 

Teknologi 

Mass Relays är ett hjälpmedel för de boende i galaxen att kunna färdas med 

ljusets hastighet, resor som skulle ta år eller årtionden går snabbare. Skapade 

av ett förlorat folkslag Protheans. The Citadel, huvudstaden som alla folkslag i 

galaxen har som huvudstad, den bevarar sin gravitation genom rotation, också 

denna är skapad av Protheans. 

 

Källor: 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Timeline 
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Analys och reflektion om 
Tolkiens Värld 

 

Analysmetoden som används är tagen från boken Visuell retorik av Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt sid. 61. 

I denna bok står det att man ska ha tre utgångspunkter: 

Hur är bilden konstruerad? 

Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 

Dessa formuleras om (då denna metod inte går att applicera på lore) till: 

 

Hur är bakgrundshistorien konstruerad? 

Det börjar med att vi får veta att i begynnelsen fanns bara Eru, Den Enda, på Arda 

senare känd som Ilúvatar och att han skapade ainur, De Heliga, ur sitt eget sinne och 

gav dem alla egna musikaliska teman. De sjöng för honom, oftast ensamma eller 

väldigt få tillsammans medan resten av dem lyssnade, för de kunde bara förstå den 

del av Ilúvatars sinne de kom ifrån men ju mer de lyssnade desto mer fördjupades 

deras kunskap och de växte i samklang och harmoni. Ilúvatar skapade ett tema för 

dem att sjunga tillsammans och när de gjorde detta började Melkor ta över sången, 

genom att lägga in sina egna element som inte passade in. Länge höll de på och 

Ilúvatar ställde sig upp två gånger för att lägga in nya teman och Melkor försökte ta 

över men tredje och sista gången Ilúvatar ställde sig upp tystnade han musiken. 

Efteråt bad han dem skåda vad deras musik skapat och han gav dem synen när de 

innan bara haft hörseln. Han visade dem en vision av hur en ny värld trädde fram. 

Den tog formen av ett klot mitt inne i Tomrummet, klotet bars upp där inne men var 

inte en del av Tomrummet. De talade länge med Ilúvatar och han berättade om 

musiken som skapats och tack vare det och den kunskap de hade om sin egen del vet 

ainur mycket om det som varit, är och det som komma skall men de vet inte allt då 

Ilúvatar valt att hålla en del för sig själv. De såg hur visionen växte och utvecklades, 

hur det skapades ting som inte funnits i deras tankar och de häpnades över ankomsten 

av Ilúvatars barn och den boning som beretts åt dessa; och de insåg själva att 

Ilúvatars barn var skapade av endast honom, för de hade skapats av det tredje temat 

och ingen av ainur hade haft en del i detta. En del av ainur valde att stiga ned i 



55 
 

världen medan andra stannade kvar. De som valde att stiga fick villkoret att deras 

makt i fortsättningen skulle vara begränsad. Dom som steg ner kallades för Valar, 

Världens makter.  

 

Världen skapas 

Världen föds/skapas genom att ainur spelar upp Ilúvatars musikaliska tema med sina 

egna, separata tankar och känslor och genom att Melkor lägger in sina egna olämpliga 

element i musiken.  

 

Hur kan folkloren tolkas i dess delar och i sin helhet? 

Det är uppbyggt lite som en mytologi. Det hela börjar med hur världen skapades.  

 

Hur skapar olika språkuttryck betydelser och konnotationer? 

Det påminner lite om kristendomen med en skapelse gud och hans änglar som skall ta 

hand om hans barn. Det finns till och med en som skulle kunna symbolisera Lucifer, 

den fallne ängeln, och det är Melkor. Liksom Lucifer var Melkor den mäktigaste av 

sin sort och i hans hjärta fanns vrede.  

 

1.  Inledning 

1.1 Medium och genre: Vilket är mediet? I vilken genre eller kontext uppträder 

texten? 

Genren är fantasy och texten är upplagd som en skapelseberättelse. 

 

1.2 Målgrupp: Vilken målgrupp vänder sig folkloren till i första hand? 

Den vänder sig till personer som uppskattar denna värld och vill fördjupa sin 

kunskap om den. 

 

1.3 Bakgrund: Om texten och innehållet (eventuellt). 

Texten är från boken Silmarillion (1998) som är skriven om världens skapelse 

och den första tidsåldern.  

 

2.  Tolkning och analys 

2.1  Textbeskrivning 
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 Vad man ser: 

 Folkgrupperna 

Eru, Den Enda, mest känd som Ilúvatar, skaparen till allt. 

ainur, De Heliga, skapta av Ilúvatars sinne och tillsamman skapade de världen, 

alverna (eldar, de första alverna, de Förstfödda) och människorna 

(Efterföljarna) genom musikaliska teman. Valar, de av ainur som valde att 

stiga ner på Arda och byta till en alvliknande skepnad om än mer majestätiska 

och lysande.  

 

 Föremålen 

Inga föremål nämns med speciell betydelse. 

 

 Miljön 

De befinner sig utanför tid och rum. Tomrummet är vad vi tolkar som rymden 

och att Arda, jorden skapas där. 

 

 Vad man ser (uppbyggnad): 

 Världen 

 Arda är en magisk plats med alver, trollkarlar, hober, människor och andra 

varelser.  

 

 Placering 

 Arda är jorden långt tillbaka i tiden då magi fortfarande existerade, liksom 

alver och dvärgar.  

 

 Hur kulturerna är vinklade 

Valar som steg ner till Arda var 15st, 7 kungar och 7 drottningar och Melkor 

som stod utan för dem andra. Han beskrivs som ond och med eld och kyla i 

sitt hjärta. Han krigade mot valerna om herraväldet över Arda.  

 

 Syn på efterlivet 

Detta beskrivs inte i texten. 
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 Allvar i texten 

 Det är skriven som en skapelseberättelse och som en mytologi. 

  

Magi 

 Den magi som existerar kommer ifrån Ilúvatar. Valar kan använda magi men 

även alverna i liten mängd 

 

 Teknologi 

 I den här skapelseberättelsen står det inte någonting om teknologi. Även om 

de nämner olika verktyg.  

 

Källor: 

Tolkien, J.R.R. (1998). Silmarillion. (Ny uppl.) Stockholm: Norstedt. 
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Bilaga 2. Moodboard 

Kriigbhar - Kriigbharerna 
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Tréssa - Trésserna 
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Vaetolk - Vaetolkerna 
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Bilaga 3. Tabell 

Tabell 1. Vikingarna och Indianerna 

 

 

Tabell 2. Mytologi och Folklore 
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Bilaga 4. Koncept - Mytologier 

Debanéerna, Grundartens Mytologi 

Innan världen skapades existerade endast ett stort och evigt träd vid namn Ulos 

Rabwa som sammanflätat med tidens vatten skapade ett enda levande frö med en 

liten del av trädets magi. Med tidens gång så började små kvistar växa och sticka upp 

ur fröets yta. När kvistarna blivit tillräckligt stora så knäcktes de av och började röra 

sig med sitt medvetande runt om på fröets yta. Dessa små kvistar blev den första 

arten, Debané och de kom att leva och utvecklas på fröet som fortsatte växa till en 

planet som Debané valde att kalla för Ulra. Planeten övervakades av ett utskott från 

fröet, en skapelse av Urträdet. Det massiva svartvita trädet kallat Maviro. Debanéerna 

ansåg att magin som existerade på planeten var en gåva från Ulos Rabwa, en liten del 

av Urträdets magi som den valt att dela med sig av till dem. 

 

Tréssernas Tolkning 

Trésserna är den grupp som tolkat grundmytologin om Ulos Rabwa mer bokstavligt än 

de andra. Trésserna tror på att allt levande, även växter, är heligt och bör vördas. Deras 

kärlek till naturen och sin tro har lett till hur de valt att se ut och till deras köttfria kost. 

De värnar om den magiska gåva Urträdet gett dem och magi anses vara en helig konst.   

 

Kriigbharernas Tolkning 

Kriigbharerna anser att de som härstammar från Debanéerna är utvalda. De anser också 

att det är deras födelserätt att bruka det som naturen ger. De ser ära i jakt och krig och 

tror att de genom detta hedrar Ulos Rabwa. Magin och den magiska materian som 

existerar på Ulra är en del av deras vardag och för dem är det inget konstig, bara en del 

av det arv de fått. Däremot anses smide vara ett yrke som är lite finare än andra yrken 

och smeder jobbar ofta med den magiska metallen. 

 

Vaetolkernas Tolkning 

Vaetolkerna valde att sluta tro på Ulos Rabwa. Deras nyfikenhet om hur världen 

fungerar går inte ihop med det som deras gamla tro sade. Vaetolkerna valde istället att 

lägga sin tro i kunskap och vetenskap. För Vaetolkerna är magin endast ett redskap de 

kan använda sig av inom vetenskap och utveckling. För dem är det bara ett element 

precis som vatten eller luft. 
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Bilaga 5. Koncept - Grundartens Splittring 

En art utvecklades på planeten Ulra, en art som levde enat och i samklang under en 

lång period. Men efter hand skedde förändring, vissa sinnen ville vara närmre naturen 

och magin, vissa ville veta allting och utforska det stora havet och vissa ville kämpa 

för ära och jaga för troféer. Med tiden så kom dessa undergrupper att bli oense om de 

prioriteringar som existerade. De som ville vara närmre naturen och magin ansåg att 

det krävdes en respekt för äldre ledare som med makt och vishet kunde styra över 

dem alla och att den utsedde skulle bestämma vad som var rätt och vad som var fel. 

De som var ute efter ära ansåg att alla var likvärdiga och att alla skulle få vara 

delaktiga i de beslut som togs. Den sista undergruppen var ointresserad av båda de 

andra gruppernas önskan då de endast ville experimentera, uppfinna och utforska och 

brydde sig inte om hierarkin. De önskade enbart att den skulle vara optimal för deras 

utveckling. Undergruppen som ville vara nära natur och magi förflyttade sig närmare 

Maviro. Det var där de stora skogarna frodades och det var även där de hade den 

bästa länken med naturen runt omkring dem och de tog namnet Tréssa. De började 

leva sitt liv utan kött och deras magiska band med naturen förstärktes. Undergruppen 

som sökte ära drog sig närmre de delar där det fanns farligare och mer utmanande 

byten att jaga. Slutligen hamnade de på en annan kontinent på andra sidan av 

planeten och de valde att börja kalla sig för Kriigbhar. Deras koppling med den 

magiska världen började försvagas och utvecklades med de verktyg, vapen och 

rustningar de smidde.  Den sista undergruppen som drog sig till haven utvecklades för 

liv under vatten. Tack vare de snabba möjligheterna för evolution så fick de fenor och 

redskap för att kunna ta sig fram under vatten och navigera. De blev även mindre till 

växten och fick ökad telepatisk förmåga för att kunna känna allting runt omkring sig. 

De valde till sig själva namnet Vaetolk. 
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Bilaga 6. Koncept - Kriigbharernas Historia 

Detta ärelystna släktes utveckling började vid uppbrottet från de övriga släkterna. De 

började jaga större och mer givande djur. Detta resulterade i en utveckling av storlek 

och fysisk styrka liksom att de utvecklade större och mer effektiva vapen. Med 

ökningen i storlek och isolationen från ett hierarkiskt samhälle så ökade rivaliteten 

mellan de olika individerna i släktet. Även om de ansåg att alla var berättigade till 

sina åsikter och var lika mycket värda så mätte de gärna sin styrka mot varandra och 

drog sig inte från att slåss. Både med och utan vapen. Det var stor stolthet att samlas 

till sina fäder i strid mot en värdig motståndare och inte enbart inom jakt. 

Pilgrimsfärden till Maviro var en stor del av Kriigbharernas kultur, de ansåg att trädet 

var deras födslorätt, att alla som kommit från Urträdet var likvärdiga och att alla hade 

rätt till att besöka och vara i närheten av dess skönhet och underbara energi. Men det 

fanns övriga släkten som ansåg annorlunda, Trésserna såg Maviro som deras egen 

ägodel och eftersom de bosatt sig närmast så uppstod en konflikt, en konflikt som 

slutade i krig. Kriget pågick fram tills trädet blev insjuknade och då såg Kriigbhaerna 

problemet med den fysiska närvaron av flera oense släkten och strävade därefter efter 

att isolera sig från de andra. 

 

Här började de inhemska problemen av rivaliteten ta vid, de största och mest 

respekterade krigarna blev ofta giriga efter styrka och makt, de tvingade mindre 

starkare krigare lyda dem och såg bort från de ideal som Kriigbharerna en gång stod 

för. Från och till kom liknande individer att bromsa utvecklingen för Kriigbhaerna 

genom deras historia. När populationen nådde stadsnivå beslutades det att det skulle 

göras kommunala råd dit alla kunde gå för att beskriva sina åsikter, när åsikterna från 

ett råd var samlade så togs de med till ett annat råd för att sedan komma till ett annat 

råd, högre och högre i den beslutande mekanismen och man var noga med att alla 

åsikter åtminstone sades. Om någon tycker att hens åsikt inte togs på tillräckligt stort 

allvar eller att en diskussion inte gick att lösa så kallades det till en kroppslig tvekamp 

där den vinnande parten fick rätt och den förlorade parten erkände sig besegrad. 

 

Korruptionen började sprida sig genom historien, de mäktigaste herrarna kunde 

ifrågasätta alla beslut och ta dem själva utan att respektera de olika åsikterna och 

jämställdheten, de visste att de skulle vinna tvekamperna om de uppstod och därför 
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tog de makten till sig själva. Den största revolutionen i Kriigbharernas historia var 

under deras, vad vi skulle kalla, medeltid då Tisastor, den stora krigaren, bestämde 

sig för att han ville bestämma över den kända världen. Inte nog med att han ville 

härska över alla Kriigbhaer, han ville utrota planeten från de övriga släktena och hans 

giriga tankesätt smittade av sig, om inte för att det var övriga likasinnade som ville ha 

makt, så var det för rädslan över de andra släktenas utveckling eller för rädslan av att 

förlora sina nära och kära om man inte höll med.  

De som höll med Tisastor kallade sig själva för Tisasterister, och många följde hans 

ord fanatiskt. Den övriga delen av släktet kallade sig själva Rabwal 

Kriigbharer, Trädets Kriigbharer, och de stod fortfarande för jämlikheten och att alla 

hade likvärde. Konflikten eskalerade till ett gigantiskt krig mellan de två grupperna 

av Kriigbharer. Kriget vägde i Tisasteristernas favör då besluten fattades blixtsnabbt 

av Tisastor och kunde vända slag på nolltid. Hade det inte varit för att ett annat släkte, 

Vaetolkerna, ingrep så hade hela planeten hamnat i krig. Men tack vare tekniken och 

manskraften som Vaetolkerna hade att erbjuda så kunde Rabwal Kriigbhaerna till sist 

segra och förvisa Tisastor och de som var hans mest trogna tjänare. Ett nytt förakt för 

den sortens hierarki och envälde började den dagen och när Kriigbhaerna med tiden 

åter blev ett enat folk så ändrade man systemet med tvekamp till ett röstsystem så att 

befolkningen kunde rösta om de problem som diskussionerna rörde sig om. Processen 

var långsam och inte särskilt effektiv men Kriigbhaerna var nöjda för deras ideal stod 

kvar, tvekamperna och det interna hävdandet till ära utvecklades till vad vi skulle 

kalla för sport och spel. Det ända som till synes fanns kvar av Tisasteristerna var 

svordomen döpt efter deras namn, Tisast, den lägsta sortens varelse och släktets 

största förolämpning. 
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Bilaga 7. Koncept - Tréssernas Historia 

När splittringen skedde valde Trésserna att röra sig närmare Maviro, pelaren i deras 

tro. Runt Maviro fanns det mycket mer vegetation och de kände sig mer hemma där. 

Deras närhet till naturen förstärkte deras magi och de kunde känna att de var ett med 

den energi som fanns runtomkring dem. Här bosatte de sig och började leva i harmoni 

med djurlivet. På grund av deras kontakt med energin och omgivningen så började de 

känna med det djurliv som deras hem kretsade runt. Deras äldre valde att sluta äta 

kött och enbart inta frukt och grönt, förnybara resurser. Detta ledde och hjälpte dem 

även att utvecklas med energin och ekologin. Trésserna ville ha ledare, vissa som kan 

för tradition och historia vidare, som kan fatta kloka och nödvändiga beslut för 

släktets överlevnad. Därför placeras de äldsta av släktets visaste befolkning i ett råd 

och en utses som hövding och härskare. Rådet kan säga vad de har för åsikter men 

hövdingen har slutgiltig rätt. Trésserna utvecklat en sort visslings 

kommunikationssystem som tränger igenom de tjocka skogarna och som är 

musikaliskt. Deras kontakt med växtligheten ökar med tiden och de fick så pass bra 

kontakt att de nu kan känna av växtligheters känslor och vad de upplevt. De kan även 

kommunicera fritt med djur i deras närhet och lära sig om Maviros kraftkälla. Till 

Maviro, det svartvita trädet, kom mycket befolkning från de olika släkterna för att 

besöka och till en början så gick detta väl, men det egoistiska började bubbla i alla de 

olika släkterna efter att få ha kontroll över detta mäktiga och kraftfulla träd så ett krig 

utbröt, ett krig som slutade med att Maviro sjönk in i en sjukdom. En sjukdom som 

försatte alla släkterna i en spänd fredstid. Vid tiden då Maviro insjuknade så hade 

Trésserna redan blivit ett blomstrande släkte som hade bosatt sig i olika delar av 

skogen. Pilgrimsfärder började utföras och man besökte trädet så ofta man kunde med 

offer som blomster, frukter eller sig själva (de äldre) då när en Tréssa vill omvandlas 

vill denna ofta bli en växtlighet tillsammans med resten av ekologin runt omkring 

dem. Efter tiden blev Maviro sjukare och sjukare medan Trésserna febrilt letade efter 

ett permanent botemedel, men deras energi och magi kan endast slöa ner processen. 

När Kriigbharernas inbördeskrig bröt lots så var det en del av befolkningen som 

kände att det var rätt att hjälpa dessa, men rådet och de högsta ledarna ansåg att det 

inte var deras ensak och att de inte skulle hjälpa till. De ville inte kriga, de kände att 

det var ett brott mot naturen, hur onda fienderna än skulle vara. Dessutom fanns det 

fortfarande konflikt och oro för de andra släkterna sedan kriget om trädet. Efter att 
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Vaetolkerna hjälpt Kriigbhaerna så kom de nu även till Tréssernas undsättning, de 

hjälpte med teknologi och fick Maviro till ett stabilt läge även om trädet nu nästan var 

helt dött. Trésserna såg härmed det positiva i teknik och kunde tänka sig att använda 

en del av den själv, men de föredrog ändå den energi de så erfaret hanterade. Detta 

resulterade i en stabil fred som kom att sprida sig generellt mellan alla de olika 

släkterna på planeten. En stad grundades vid Maviros rötter som blandade alla de 

olika kulturer och släkten som existerade, en stad under gemensamma lagar och med 

ett kompromissat styrelsesystem. 
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Bilaga 8. Koncept - Vaetolkernas Historia 

Det kunskapstörstande släktet, vid splittringen av grundarten så följdes dessa åt med 

Kriigbhaerna tills dess att de nått havet där de började utforska det stora blåa. De 

tyckte så mycket om havet, och deras törst för att upptäcka gjorde att tog sig längre 

och längre ner i det. Det började med lite bosättningar längs kusten, men efter att de 

upptäckt en vattenvärld full av öar så tog de sig dit. 

Vaetolkerna började nu utforska djupare och djupare ner i havet, i det mörka okända 

tysta fanns ett lugn och en kreativitet de ej funnit någon annanstans. De upptäckte att 

rörelsefriheten undervatten var optimalt för deras uppfinnande så de började 

strukturera byggnader och konstruktioner som lät dem vara längre tider under vatten. 

Med generationerna så klarade de att hålla andan längre och längre under vattnet och 

till slut så kom de att kunna ta upp syre genom huden men de behövde ändå andas 

luft för att klara sig. Vid detta tillfälle så gjorde man pilgrimsfärder till Maviro för att 

hedra sin härkomst och för att bevisa sin tro, vilket resterande släkten också gjorde. 

Girigheten tog över och det blev ett stort krig mellan samtliga släkten på planeten, 

kriget kom att upphöra när man märkte att trädet blev döende i processen. Man valde 

att säga upp kontakten med de andra släkterna och reste till trädet i tystnad och hat för 

de andra kulturerna. På grund av detta började kommunikationen utvecklas, de kunde 

inte förlita sig på stämband under vattnet så till en början använde de sig av tecken. 

Hatet till de övriga släkterna var också det en del av pusslet till att stämbanden 

slutade användas, de ville inte ha någon kontakt med resten av världen. Vaetolkerna 

strävade dock efter effektivitet och perfektion så i deras forskning upptäckte de att de 

kunde manipulera den världsomgivande energin på ett sådant sätt att de med små 

elektriska pulser kunde både känna av vad som hände runt omkring dem och 

kommunicera med varandra. I städerna så placerades det upp antenner som gjorde att 

befolkningen snabbt kunde kommunicera med varandra. Till en början kunde det vara 

överväldigande för en Vaetolk att få intryck av många källor samtidigt då deras 

kroppar inte var gjorda att klara den elektriska eller känslomässiga påfrestningen, 

men efter en tid var de vana vid detta också och nästan ett gemensamt nät av tankar 

började byggas med kommunikationen.  

Vid den här tiden i utvecklingen såg de all vallfärdning till Maviro som ett problem, 

det stora trädet stoppade processen för utveckling och de förstod inte vad ett stort 

svart och vitt träd skulle ha för betydelse för världsskapandet, de började även 
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fundera på hur rimligt det var med ett stort träd som valt just dem som värld och hela 

skapelseberättelsen var, enligt många, korkad. Många Vaetolker slutade tro helt, 

medan andra bara slutade vallfärda, även om religionen var viktig för vissa så var 

strävan efter perfektion och utveckling viktigare. Vid denna tid kom informationen 

om inbördeskriget på en av kontinenterna mellan Tistasteristerna och Rabwal 

Kriigbhaerna. Vaetolkerna beslutade att det var viktigt att det likvärdiga och 

resonerande släktet segrade då det var det optimala för Vaetolkernas utveckling. De 

kände inte att de hade resurser eller styrka att kunna besegra hela det Kriigbhaiska 

släktet. De lånade ut teknik och resurser till Rabwal Kriigbhaerna, även vissa soldater 

som hade stor landvana och kunde fritt fungera på land. När de segrat så blev de två 

släkterna förbundna och en sorts handelspolitik infördes mellan länderna. En del 

Vaetolker flyttade närmre hamnstäderna och bosatte sig runtom Kriigbharer.  
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Bilaga 9. Koncept - Ulra 

Vad som verkligen hände 

Universum har alltid existerat och är ett levande medvetande bortom både tid och all 

“logik”. Universum är grunden till allt liv, men har inget intresse om varelsernas 

företeelser då hen är över allt och alla.  

Det solsystemet vi fokuserar på var obebott tills en grupp av högteknologiska 

varelser, i jakt på resurser, kom till det. De tog de metaller och ämnen de behövde 

och som gentjänst ändrade de på planeternas placering och gav dem förutsättningarna 

till liv. Planeterna kretsar nu i samma bana till solen i exakt samma hastighet. På 

grund av den yttre påverkan och den onaturliga förändringen så har kärnan på 

åtminstone planet 1 blivit förändrad så den utsöndrar ett ämne som förklaras med 

hjälp av uttrycket magi. Magin existerar i allting på planeten eftersom det sipprar ur 

sprickor från kärnan.  

 

Magin 

På planeten Ulra finns ett ämne som kommer ifrån planetens kärna. Det är en sorts 

flytande magma som har en, för oss i vår värld, magisk karaktär. För folkslagen på 

planeten är det ett element som är lika självklart som vind, vatten och eld till 

exempel. Men för att vi ska kunna sätta det i perspektiv så kallar vi det för magi. För 

Tréssa så används det mest för att bli en del av naturen och för att kunna känna av 

andra varelser i världen. Vaetolkerna använder ämnet som forskningsmaterial och 

utnyttjar det för att utvecklas och Kriigbharerna hanterar oftast magin genom att 

hantera metaller. För när denna magma kommer upp ur sprickorna på planeten så kyls 

den ner och sprider sig i luften och havet och blir en del av världen i sin helhet. Den 

finns även i metaller som används av folkslagen. 
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Bilaga 10. Den visuella gestaltningen 


