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Abstrakt	  
Adaptioner av romaner är idag mer förekommande än tidigare och efterfrågan på 

adaptioner av romaner som ännu inte har filmatiserats är större än någonsin. En vanlig 

fråga som ställs när det gäller adaptioner är hur väl filmatiseringen följer 

originalmaterialet. Denna fråga har diskuterats djupgående bland romanläsare och 

filmtittare samt kritiker och forskare ända sedan Shakespears tid. Mycket av den här 

kritiken och diskussionen fokuserar på hur väl adapterad filmen är efter romanen, att 

vissa element saknas eller att dessa element är mycket sämre än vad de är i romanen. Jag 

anser att denna syn på adaption är alldeles för ytlig. Whelehan, Cartmell (1999) och 

Sanders (2006) analyserar om hur adaption har använts i bl.a. film och text. De ger bilden 

av att adaption inte är ett ämne som talar om vad som är rätt eller fel, utan istället är en 

definitionsfråga av flera faktorer.  

I detta kandidatarbete har jag utfört en undersökning där jag hoppas kunna belysa 

problematiken som kan uppstå när en roman adapteras till en visuell gestaltning och på så 

sätt skapa förståelse för att adaptionsprocessen inte är så enkel som den ser ut att vara. I 

undersökningen adapteras The Wheel of Time: The Eye of the World till en 

framtidsmiljö, genom att hitta motsvarigheter mellan romanens värld och en 

framtidsmiljö och sedan skapa estetiska element utifrån romanens koncept av vad som 

anses vara trovärdigt.  

Resultatet är en serie konceptbilder som visar de element som har gestaltats från 

romanen. Jag finner att i slutändan är detta ett djupare ämne än vad jag först trodde att det 

var. Framtida undersökningar, där den som undersöker även har rollen som gestaltare, 

bör kompletteras med ytterligare en faktor, person. Detta är för att både utöka 

diskussionen, men framförallt för att observera och anteckna personen som både 

undersöker och gestaltar.  

 	  



Abstract	  
Novel adaptations have in the last half a century been more occuring than ever before. 

And novels that have yet not been adapted into film are more in demand than ever. A 

question often raised about adaptation, is whether how well it follows the original. Ever 

since Shakespear’s time, this question has frequently resulted in profound discussions by 

novelreaders and film viewers as well as critics and scholars. Usually the critique and 

discussions focus on whether how well the adaptation follows the original, some 

elements that is missing or how bad the adaptation is compared to the original. I think 

this view of adaptation is too superficial. Whelehan, Cartmell (1999) and Sanders (2006) 

have analyzed how adaptation has been used in film and text. They present adaptation as 

a subject that doesn’t tell right from wrong but instead is defined by several factors. 

 In this bachelor thesis I have researched, I hope to illuminate the problems that 

can occur when a novel is adapted to a visual design and in so tell and understand that the 

adaptationprocess isn’t as simple as it seems. This thesis will adapt the novel The Wheel 

of Time: The Eye of the World into a futuristic environment, by finding counterparts 

between the world in the novel and a futuristic world. Then create aesthetic elements 

based on the novels’ concept of reality. 

 The result is a series of conceptual images that shows the elements that have been 

designed from the novel. I found this research was more profound than I thought it was 

before. In future research, when the researcher also acts as the designer, I would 

recommend it to be accompanied by another person. This is for two reasons, first to 

widen the discussion range. Second, to observe and take notes of the person that acts both 

as the researcher and designer. 
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
Sedan flera decennier tillbaka har adaptioner av romaner i form av film och teater blivit 

allt mer vanliga jämfört med tidigare (Cartmell, Whelehan, 1999). Exempel på 

filmadaptioner är JRR Tolkiens Sagan om ringen, Victor Hugos Ringaren i Notré Damé 

och Stephen Kings Nyckeln till frihet. Med den nya konstformen kom även nya 

diskussionsämnen och ett som ofta berörs är hur väl adaptioner efterliknar originalet. 

Whelehan och Cartmell berättar i Adaptations: From text to screen, screen to text (1999) 

om relationen mellan text till bild och bild till text och om hur de olika medierna förhåller 

sig till varandra och deras tilltänkta publik. De menar att det är vanligt att förändringar 

sker i översättningen mellan text och bild, där alltifrån budskapet till gestaltningen av 

karaktärer med mera kan ändras (s.6). Detta görs enligt Whelehan och Cartmell för att 

film och roman är olika medium och använder sig av olika narrativa berättanden; 

romaner fokuserar på språket medan filmen framhäver den visuella kommunikationen. 

“An adaptation is a derivation that is not derivative.” 

(Hutcheon, 2013) 

Efter att ha läst Wheel of time: The Eye of the World av Robert Jordan blev jag 

intresserad av flera delar i den som påminde mig om referenser till vår värld, exempelvis 

referenser till legenden om kung Arthur, Avalon och flera andra namn från nordisk och 

irländsk mytologi. Romanen handlar om tre utvalda tonåringar som tros skapa stor 

förändring i världen och som sedan årtusenden tillbaka varit i krig mot en magisk ondska. 

I profetian tros den sanna hjälten komma tillbaka för att försegla ondskan en gång för 

alla.  Romanens innehåll och delar av dess narrativa struktur har likheter med Joseph 

Campbells Heroes Journey, t.ex att hjälten framställs som en vanlig människa, men som 

av ödet har blivit utvald till att bära en uppgift som denne till en början var motvilligt 

inställd till att acceptera (2008). Detta är ett av stegen som ingår i monomyten, som är ett 

vanligt förekommande koncept och struktur av en berättelse inom mytologier. 

Teorier hävdar att Jordan har skapat många element som kultur, religion, enskilda 

karaktärer och händelser i romanen som refererar till vår värld (Real-world references, 

i.d). Oavsett om Jordan har gjort detta medvetet eller inte, talar detta för att det finns flera 

element i romanen som vi utanför romanens värld känner igen, men som romanens 
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karaktärer inte vet om. Jag påstår inte att Jordan har tagit en berättelse ifrån någon annan, 

utan finner hans användande av referenser intressant för att det gjorde mig fundersam 

över hur Jordan tänkte när han skapade romanens värld. Jag tror att Jordan kom på 

romanens värld genom att titta på vår värld och sedan placerade den i en värld där magi 

existerar som en kontext, innehåller många av hans referenser magiska inslag. Det var 

Denna kontext som väckte tanken om hur det vore om jag återförde den värld som finns i 

romanen, inklusive magin, och placerar den i vår. Jag finner det intressant att tänka mig 

hur romanen pusslade ihop dessa referenser och formade detta till en berättelse. Jag 

tänkte att detta har likheter med hur teknik och teknologi har utvecklats, där flera delar 

förenas för att skapa en produkt som exempelvis den moderna mobiltelefonen, som är en 

förening mellan kamera, dator och telefon. Återigen påstår jag inte att Jordan tog 

berättelser, utan att processen med att arbeta med referenser, låna strukturer och 

berättelser och utifrån detta skapa en egenhet som är lik teknikens utveckling. Du tar det 

du har och det du vet och kombinerar det. Det var när jag tänkte i dessa tankebanor som 

att kombinera sin kunskap för att skapa något som inte finns i vår värld men ändå 

påminner om den, idén om att skapa en upplevelse av magi i en värld av teknik. Denna 

process att överföra något obegripligt, magi, till något begripligt, teknik, gjorde mig 

nyfiken på om konceptet och upplevelsen av magi kan skapas i en värld av teknik. Ett 

filmexempel jag finner intressant är Thor (2011), där de förenar asatron med en modern 

värld av teknik. Även inom konsten, främst postmodernismen, finns många bra exempel 

på kombinationen av kontraster som i första hand inte tycks samspela med varandra. Ett 

exempel är Duchamps ”Fountain” där en pissoar, som är ett vardagligt objekt, togs ifrån 

sin tänkta miljö och placerades i ett museum. Detta kallade Duchamp för konst, vilket på 

så vis förändrade objektets värde och rang. 

Inom gestaltning förekommer denna översättning och förening mellan medier 

hela tiden, t.ex. i filmatisering av romaner och spel. I Remediation: Understanding Media 

(2000) argumenterar Bolter och Grusin att denna översättning inte är någon ny företeelse, 

utan historiskt sett har skett så länge kultur har funnits.  De berättar om deras myntade 

begrepp remediation som beskrivs som akten när teknik och teknologi förbättrar sig 

själva genom att förfina en existerande funktion, förenas med andra funktioner eller 

avbryta denna förfining av en funktion för att istället gå vidare med en annan teknik som 

är bättre lämpad. Bolter och Grusin exemplifierar detta med hur fotografi har ersatt 

måleri med dess egenskap att fånga verkligheten samt att fotot har förstärkt verkligheten 
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genom att utesluta skaparen. Detta är för att fotot gestaltas av en kemisk process. Detta 

skiljer sig från måleri, där skaparen lämnar spår i form av bl.a. penseldrag (s.21-22).  

1.1.1 Medveten design 
År 2005 bestämde sig en grupp av flera designstudenter; Khang Le, Mike Yamada och 

Felix Yoon för att översätta en Grimm-saga till ett bildkoncept för film. Tillsammans 

med deras handledare, Scott Robertson, släppte de boken The Skillful Huntsman: Visual 

Development of a Grimm tale at Art Center College of Design som visar processen. 

Syftet var att illustrera de tankegångar och metoder som tillämpades i processen att skapa 

en originell design. De presenterade detta genom att visa deras process av att estetiskt 

förändra karaktärer, miljöer och övriga element i sagan (2005).  

Konceptartisten Feng Zhu beskriver i en intervju att den viktigaste egenskapen hos 

en konceptartist är ett brett Visual library, vilket beskrivs av honom som kunskapen att 

förstå balansen mellan form och estetik (2012). Det vill säga att vara medveten i sitt 

designspråk (Remontti, 2010). Emmanuel Shiu, också en yrkesverksam konceptartist, 

preciserar ytterligare att det är medvetenhet i designspråket som är viktigast och han 

förklarar att det är viktigt att förstå varför ett element finns med i ens design (2005). 

Detta relaterar till The Skillful Huntsman, där det saknas dokumentation gällande syftet 

att förändra adaptionen från originalet. Jag tycker att detta är synd, då det vore intressant 

att läsa deras kommentarer och tankar kring sina val.  

Studenternas visualisering av Grimm-sagan utspelar sig i en futuristisk och 

utomjordisk miljö med tillgång till framtida teknologi som svävande fordon, vilket står i 

kontrast till originalets medeltida fantasimiljö som saknar både motordrivna fordon och 

futuristiska vapen. Denna visualisering står i skarp kontrast till hur bröderna Grimm 

beskrev sina karaktärer, vilka har gestaltats utfrån berättelsens dåvarande teknologi och 

tillgångar som är 1700- och 1800-tal med ett fåtal fantasifulla element, exempelvis en 

drake. Studenterna beskrev att de ville skapa en originell design av sagan. Detta tolkar jag 

som att studenterna inte bara ville skapa en adaption, utan även en ny tolkning av sagan. 

Vad studenterna förmodligen gjorde var inte bara en adaption, utan också en 

appropriation (Sanders, 2006, s.35). Genom att sätta sagan i en annan kontext förhåller 

sig innehållet till de nya omständigheterna, i detta fall en futuristisk miljö. Jag finner att 

detta är viktigt att undersöka vidare, eftersom vi i dagens tekniska värld utför denna 

förening mellan olika saker och placerar dem i helt andra sammanhang. Det finns ett 
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behov av medvetenhet, men detta är något som är både svårt att lära ut och utföra 

beroende på ens egna talanger och kunskaper. 

Just denna talang och egenskap att medvetet använda sina kunskaper och kunna 

kombinera dessa för att hitta nya lösningar är ett fenomen som varken Grusin eller Bolter 

har analyserat kring. Detta anser jag vara för att de ser på detta fenomen som processen 

av att skapa utifrån ett tredjepersonsperspektiv. Därav saknas skaparens kommentarer och 

tankegångar i skapandeprocessen. Detta anser jag vara väldigt viktigt att föra fram mera, 

samtidigt som jag förstår att denna process är oftast högst personlig och inte kan 

replikeras att fungera alla gånger. Jag tycker därför det är märkligt att studenterna bakom 

The Skillfull Huntsman inte berättar mer kring deras val. Jag tycker därför det är märkligt 

att studenterna bakom The Skillfull Huntsman inte berättar mer kring deras val. Detta 

eftersom deras tankeprocess är högst relevant för att förklara var och vad de har skapat, 

samt för att i lärandesyfte ge inblick i denna process. Därför tycker jag att det är viktigt 

att undersöka processen av att översätta en text till bild genom att själv göra en 

gestaltning. Kanske ger det mig svar på frågan om hur processen går till. 
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1.2 Syfte	  
Syftet med detta arbete är att redogöra för hur jag som både konceptartist och 

undersökare arbetar med en adaption av en roman  

1.3 Frågeställning	  
Hur ser processen ut när en roman överförs till konceptbilder? 

1.3.1 Avgränsningar 
Denna undersökning är avgränsad till filmatisering av romaner för att det är den 

vanligaste adaptionsformen inom filmindustrin och för att tillgången på litteraturstudier 

är väldokumenterad mellan film och roman, vilket minskar misstag i tolkningsprocessen 

av källmaterialet. Undersökningen kommer att adaptera romanen, Wheel of Time: The 

Eye of the World som originalmaterial till konceptbilder. Mer läsning om romanen 

hänvisas till stycke 6.2, Wheel of Time: Eye of the World. Därefter kommer 

konceptbilderna att avgränsas till tre olika element; miljö, föremål och magi. Dessa 

utspelar sig i en tid där människan har glömt majoriteten av sin forna kunskap och har fått 

lära om mycket. Endast ett fåtal berättelser och legender finns kvar som berättar om den 

tiden. 
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1.4 Tidigare	  och	  aktuell	  forskning	  

1.4.1 Adaptioner 
Hutcheon och O´Flynn beskriver i A Theory of Adaptation (2013) begreppet adaptation 

som en process där ett medium översätts till ett annat. Hutcheon tillägger också att 

adaptioner inte är avgränsade endast till film och romaner, utan även till medier som 

poesi, musik, teater och måleri (s.13).  

I översättningen mellan roman och film förekommer det åsikter som talar om hur 

en filmatisering antingen är bättre eller sämre än romanen. I Adaptations: From text to 

screen, screen to text (1999) berör Whelehan och Cartmell dessa åsikter kring 

filmatisering. De pekar ut ett flertal faktorer som påverkar hur en adaption gestaltas (s.3). 

Målgrupp 

Tolkning 

Narrativ 

Samtid 

Medium 

Föregående adaptioner 

Cartmell och Whelehan analyserar och belyser de medvetna val som görs i adaptioner. 

Whelehan och Cartmell resonerar att på grund av att film är tänkt att konsumeras av en 

storpublik bidrar detta till att förhållandet till målgruppen ibland skapar förändringar i 

syfte att säkerhetställa ekonomisk vinst. Dessa förändringar görs annorlunda i varje 

adaption, men vanligt förekommande är borttagning av delar av originalmaterialet, 

karaktärsdrag som utseende och ibland tas även karaktärer bort. Listan kan göras lång. 

Syftet med förändringen är inte heller uteslutande ekonomisk vinst, men det som 

Whelehan vill komma fram till är att dessa faktorer är en bidragande faktor till 

adaptionen. Detta påverkar därmed hela produktionen och inte bara det narrativa 

berättandet. Whelehan relaterar detta till Bluestones resonemang att romaner skapas av en 

individ som oftast bär ansvaret själv och har stöd av en relativt smal publik.  Film 

däremot, arbetar mer mot en masspublik och har flera individer som ansvarar för 

produktionen, vilket för fram frågor om censur påstår Bluestone (1957, s.viii).  

“Murray’s version of adaptation as requiring not simply textual analysis, but also an 

understanding of the material effects of the industry context.” 

(Tompkins, J. 2014) 
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I adaptionsprocessen behöver romanen översätta sitt narrativ till ett annat medium. 

Beroende på hur den gestaltas i romanen och vilken innebörd den har kan scenen i boken 

gestaltas annorlunda eller snarlikt i filmen jämfört med romanen. Bluestone berättar att 

på hans tid var element som drömmar, tankar och psykiska tillstånd en utmaning för 

filmmediumet. Bluestone konstaterar att på grund av att roman och film är olika medier 

skapas olika narrativ, vilket blir en faktor som påverkar adaptionen (1957, s. Viii). 

Bluestone förespråkar därför att behandla romanen som råmaterial och själv välja hur den 

ska behandlas, eftersom att härma bokens narrativa teknik inte alltid är överförbart till 

filmnarrativ. Han påpekar att det inte är rekommenderat att skapa en trogen version rakt 

igenom utan att tänka sig för (1957, s. 114). Detta väcker självklart mycket kritik då det 

finns flera olika åsikter gällande hur originalmaterialet ska behandlas. Julie Sanders håller 

med Bluestone och inflickar att denna diskussion har funnits sedan länge och 

förmodligen kommer att fortsätta (s.21, 2006). Den behandling av romanen som Sanders 

och Bluestone föreslår, att behandla romanen som råmaterial, har kritiserats för att vara 

respektlös och besudla originalmaterialet (s.57-8). Grusin och Bolter exemplifierar hur 

denna diskussion gällande behandling av originalmaterialet, vilken som är bäst etc., är 

mycket tydlig i konstens historia. Där Arts and Crafts-rörelsen exempelvis var en 

reaktion mot industrialiseringen och ville behålla och lyfta upp hantverket i bl.a. möbler, 

textilier och andra vardagsföremål som är gjorda för hand. 

Whelehan hävdar att bl.a. POV, styrningen av perspektiv, i det narrativa 

berättandet endast är något som litteraturen lyckats bra med, eftersom en film styrs av en 

kamera och därmed begränsar tittaren (Whelehan 1999, s. 10-11). Whelehan hänvisar till 

ett citat av författaren Joseph Conrad och filmmakaren D.W. Griffith där de båda berättar 

hur de vill få sina betraktare att “se” (citat ifrån Spiegel, 1976). Whelehan anser att 

Griffith och Conrads relation är ett exempel på hur de olika mediernas arbetsprocess 

skiljer sig åt, men att de strävar efter det gemensamma målet att skapa en gestaltning. 

Whelehan påpekar sedan att vissa litterära verk är tänkta att bli filmatiserade och att deras 

narrativa berättande därför vill efterlikna film. Whelehan sammanfattar att även om 

medierna är annorlunda, finns det ändå en relation mellan deras arbetsprocess. I 

översättningen av en roman är det vanligt förekommande att inte bara förändra utan även 

lägga till element i adaptionen. Cartmell berättar i kapitel tre, The Shakespeare on Screen 

Industry (1999, s. 29), att målgruppens vardagskultur oftast används för att förhöja 

situationen genom att skapa referenser i målgruppens kulturella och samtida sfär. Detta är 
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vanligt förekommande i film, men förekommer även i andra medier och har ibland 

kritiserats för att gå för långt. Cartmell ger Sex Pistols som exempel, vars tolkning av 

God save the Queen uppfattades av allmänheten som en attack på monarkin (1988). På 

samma sätt kan film och andra medier tillämpa detta för att skapa en relation till samtida 

människors vardag, som exempelvis populärkulturella fenomen och händelser. En 

YouTube-kanal vid namn Extra Credits (2016) berättar i en video om information density 

och beskriver det så här i ett citat. 

“Information density, is the idea of packing layers of meaning into a single element of 

our narrativ delivery, whether that be an image, a line of dialogue or a song. While this 

concept is simple, in games we use it far to infrequently.” ( 2016) 

Videon exemplifierar detta med en scen från tv-serien Mr.Robot (2016) där en låt, Where 

is my mind av the Pixies (1997), och en mening som en av karaktärena säger får tittaren 

att associera serien till både låtens handling, vilket är en person som blir galen, och 

filmen Fight Club (2002), som låten enligt dem är starkt associerad med. Vad detta visar 

är ett transmedialt berättande där låten är en lika stor del av narrativet som det visuella, 

vilket visar en medvetenhet som regissören medvetet lagt dit för ett syfte. För att 

publiken ska kunna förstå denna association krävs det att publiken delar samma 

erfarenhet eller vardag som upphovsmakaren eller har fått den kunskapen på något annat 

vis. Detta mynnar i att roman och film skiljer sig åt i sina narrativ och därmed inte kan 

förväntas ge samma upplevelse (Meikle, 2013). Det finns en medvetenhet i de val som 

görs som stödjer många av de val som görs i adaptioner. Vad jag har förstått, utifrån 

många diskussioner, är att denna medvetenhet ofta blir kritiserad och därför kan möta 

både motstånd och samtycke. Detta relaterar jag till konsthistoria som visar en lång 

historia av reaktioner på trender som har skapats på grund av verkliga händelser. Ett 

exempel är impressionisternas reaktion på fotografiet, där de reagerade på fotots förmåga 

att fånga färg.  

Adaption har likheter med hantverk, där många val behöver göras samtidigt som 

det inte finns plats för allt. Adaption är en serie gjorda val som ställer sig till 

originalmaterialet, alltså romanen. Detta innebär att varje element i en adaption är 

medvetet tillagt av produktionen och blir därmed en tolkning av dem. Men adaption är 

väldigt lik appropriation, i avseendet att de båda förändrar gestaltningen. Det som 

särskiljer adaption är, som jag förstått det, att adaptionen baserar sig på originalmaterialet 

där likheter är mer uppenbara. Detta kan vara att titeln är densamma som i romanen och 

https://www.youtube.com/watch?v=ghrI2Vb8u2U
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att gestaltningen har valt att presentera sig som en version av romanen. Däremot är detta 

inte lika uppenbart när det gäller appropriation, där gestaltningen kan vara så pass 

annorlunda jämfört med originalmaterialet att likheterna är svåra att se. 

1.4.2 Appropriation 
Appropriation är idag vanligt förekommande. Exempel på appropriationer från filmens 

värld är Maleficent (2014) som adapterar Disneys Törnrosa (1959) från den onda féns 

perspektiv och Thor (2011) som är en adaption av den nordiska mytologin. I Thor är 

Asgård en annan planet och gudarnas krafter kommer från utomjordisk teknologi. Dessa 

filmer visar en tydlig användning av appropriation samtidigt som de även visar adaption. 

Gränsen mellan appropriation och adaption är enligt mig både klar och oklar. Eftersom 

appropriation är så extensivt gällande vad det kan appliceras på har jag valt att begränsa 

mig till att endast klargöra hur det kan och hur det har använts i filmmediumet. 

Ordet appropriation kommer ursprungligen från det latinska ordet appropriare, 

som översätts till ”att göra till ens egna” (Sanders, s.19). Till skillnad ifrån adaption tar 

appropriation istället idén från dess ursprungliga sammanhang och sätter den i ett annat 

sammanhang. Detta innebär att för att kunna göra en appropriation krävs det att man vet 

vad som ska ställas om och vart det ska ställas om. Detta innebär även att appropriation 

återanvänder delar av originalmaterialet. Detta kommer jag att framföra i stycket om 

kritik mot appropriation.   

Användning av appropriation är extensiv och är i grund och botten en subjektiv 

tolkning av skaparen. Det går inte att ignorera skaparens intentioner, således är 

appropriation alltid subjektiv (Sanders, 2006). Användandet ger skaparen möjligheten att 

utforska ett nytt perspektiv, t.ex. som med Maleficent eller att översätta magiska krafter 

till en modern värld som i Thor. Appropriation identifieras oftast när ett budskap laddas i 

en gestaltning och på så vis förändrar dess budskap, detta kan vara ett politiskt budskap 

som feminism, rasism etc (Sanders, 2006). I Les, Yoons och Yamadas adaption av The 

Skillful Huntsman kan vi se appropriationen om hur världen i romanen skulle kunna se ut 

i en framtidsmiljö (2005).  

För att exemplifiera fler praktiska användningar av appropriation refererar jag till 

Sanders analys av Shakespeares Romeo och Julia. Shakespeare är ett bra exempel 

eftersom hans verk har adapterats otaliga gånger genom tiderna och är någorlunda 

universiellt kända. Sanders analys är om West Side Story (Robbins, Wise, 1961) som är 
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en adaption av en pjäs med samma namn och den var inspirerad av att göra en modern 

tolkning av Shakespeares Romeo och Julia i 50-talets New York. I hennes analys belyser 

hon likheterna som Romeo och Julia delar med West Side Story och ger som exempel att 

båda presenterar två grupper som är i konflikt med varandra och två älskare som tillhör 

varsin grupp. På grund av detta är de förbjudna att träffa varandra. Sanders fortsätter att 

illustrera händelser och roller samt deras inverkan. Sanders menar på att dessa likheter 

inte är där för att regissören av West Side Story ville göra en kopia av Romeo och Julia, 

för annars skulle adaptionen inte behöva utspela sig i 50-talets New York. Vad som 

främst skiljer dem åt är platsen och tiden som filmen utspelar sig i och framförallt 

innehållets förhållande till tittaren. West Side Story var en modern tolkning, där 

adaptionen letade relationer och likheter mellan 50-talets New York och 1500-talets 

England. Jag vill påpeka att det var en briljant idé att ta gängkonflikten till den tiden, för 

när adaptionen visades på bio var det säkerligen många som kunde känna igen sig och 

beröras av situationen i filmen som associerar till en del av deras vardag.  

Sammanfattningsvis saknar appropriation en strikt form för hur den kan gestaltas 

och användas. Kontexten som källmaterialet sätts i lyder därför inte nödvändigvis under 

ett subjektivt förhållningssätt till hurvida materialet ska behandlas, men det finns alltid en 

relation mellan originalmaterialet och en annan kontext (Sanders, s.53). Fortfarande anser 

jag att appropriation är ett oerhört brett område, där undantag korsar varandra, vilket 

försvårar begreppets omfattning. Sedan postmodernismen har det som tidigare sagts med 

Duchamps Fountain, blivit en trend där återanvändandet av gamla verk presenteras på 

nytt, vilket också är en form av appropriation enligt mig.  I denna fas av undersökningen 

uppenbarade sig ett begrepp som analyserar processen av att placera något i en annan 

kontext, remediation. 

1.4.2.1 Remediation	  

Begreppet remediation myntades först av Grusin och Bolter i deras bok Remediation: 

Understanding Media (2000), som beskriver när teknologi överför egenskaper från sig 

självt till ett annat. Grusin och Bolter beskriver hur teknologi som film är en kombination 

av flera tekniker. Tekniken behöver inte vara just elektronik eller maskiner. Den kan även 

vara kunskap och narrativt berättande, exempelvis icke-kronologiskt berättande som inte 

bara används i romaner utan även i film (s.147-9). Detta kopplar jag tillbaka till 

Bluestones åsikt gällande hur film har problem med att gestalta element som drömmar, 

tankar och psykiska tillstånd (1957, s. Viii). Något som Grusin och Bolter exemplifierar 
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är att film med tiden har förbättrat sig gällande experimentering av mediumet. De 

exemplifierar filmer som Natural Born Killers (1994), där det narrativa berättandet skiljer 

sig från den tidens gestaltande av droger, alkohol och galenskap. Genom en blandning av 

flera komponenter, exempelvis animationer och overklig ljussättning, blir tittaren 

medveten om att något inte står rätt till. Grusin och Bolter resonerar om att filmer som 

Natural Born Killers arbetade med att förändra uppfattningen genom att gestalta 

annorlunda sinnestämningar till tittaren.  Det är då viktigt att regissören förser tittaren 

med tillräcklig information så att denne förstår detta, annars förlorar dessa scener sin 

betydelse, vilket i sin tur förändrar gestaltningen (s. 150). Denna process där flera 

komponenter förs samman för att skapa en egenhet är remediation. 

Till skillnad från appropriation, som fokuserar på att återanvända relationer som 

två älskare separerade p.g.a familjekonflikt och förena detta med en miljö som en 

kontext, remediation fokuserar istället på uppfattningen av mediumet den placeras i och 

har likt appropriation alltid något som den utgår ifrån. Förutom detta relaterar 

remediation till appropriation i avseendet att det inte alltid presenteras när det används. 

Ett exempel på detta är filmatiseringen av Pride and Prejudice, där filmproduktionen 

ansåg att romanens beskrivande inte var tillräckligt beskrivande och att det därför inte 

gick att skapa en gestaltning utifrån beskrivningar från romanen. Detta har att göra med 

att romanens berättarteknik ger läsaren en större frihet att föreställa sig hur innehållet i 

romanen ser ut.  Det var dock lite problematiskt för produktionen att inte ha tillgång till 

beskrivningar som kunde ge vägledning i hur kläderna skulle gestaltas. Produktionen 

löste detta genom att gestalta kläderna utifrån kunskap om den tid som romanen utspelar 

sig i, istället för originalmaterialets egna beskrivningar. Detta exempel visar hur dold 

denna process är, då produktionen utgick ifrån hur tittarna förväntade sig att världen i 

romanen såg ut (Grusin, Bolter, s.44). Remedationen av kläderna, utifrån tittarnas 

förväntningar, skapade därför inte bara en illusion om att följa romanens beskrivningar, 

utan även hur behandling av originalmaterialet kan användas. Varför remediation inte 

alltid visas tror jag är av olika anledningar, ibland kan det vara relativt obetydligt att 

offentliggöra detta som exemplet i detta stycke, men kanske ibland skapa konflikt och 

kritik angående hur väl remediationen är gjord. 

Grusin och Bolter använder sig av två termer, hypermediacy och immediacy, som 

behandlar upplevelsen av något. Detta förklarar de att allt vi ser och upplever med våra 

sinnen går igenom ett filter av vår syn av verkligheten och erfarenheter som behandlar 
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dess närvaro. I det tidigare stycket där kläderna remedierades ville produktionen 

återskapa en upplevelse som skulle få tittaren att acceptera gestaltningen detta kan 

kopplas till immediacy, som vill få tittaren att acceptera dess existens genom att 

osynliggöra sig själv eller övertyga tittaren (s.147). Till skillnad ifrån immediacy vill 

hypermediacy offentliggöra mediumet, förändringens existens. Ett exempel är ifrån 

Natural born killers där tittaren blir medveten över de overkliga ljussättningarna och 

animationer, detta gör att tittaren blir medveten över att det hen ser är en film. 

Denna undersökning hoppas kunna ta hjälp av remediation för att bättre förstå de 

val som görs utifrån en metod som baseras på bestämda kriterier, exempelvis vad för 

slags miljö, kläder etc. som finns. Utifrån dessa kriterier kan undersökningen använda sig 

av remediation för att stödja sina estetiska val i gestaltandet av appropriationen. Eftersom 

översättningen av mediumet i detta fall är en visuell gestaltning i bildform finns det ett 

behov av att utveckla en sådan metod för att dokumentera och klassifiera var dessa val 

kommer ifrån. Det är intressant hur lik remediation är appropriation, då bådas processer 

alltid leder till förändringar av slutprodukten samtidigt som de behåller delar av den. Med 

tanke på detta är det inte konstigt att det finns diskussioner och kritik kring detta. 

1.4.2.2 Kritik	  mot	  appropriation	  

En av det vanligaste frågorna som appropriation möter är varför specifika val har gjorts. 

Whelehan och Cartmell framför att en kritik som har framkommit upprepade gånger är 

att när en appropriation utförs framstår den som en “sämre version” av sitt 

originalmaterial. I kapitel tre av Adaptations (1999) framför Cartmell den kritik som 

framkommer gällande adaptioner av Shakespears verk. Den mest förekommande kritiken 

mot dessa verk är att den adapterade tolkningen är feltolkad och att den därmed 

nedvärderar och inte framför Shakespears budskap på ett bra sätt. Whelehan skriver att 

dessa argument troligen kommer från att Shakespear anses vara högkultur och att en del 

grupper inom högkulturen i 40-talets Storbritannien ansåg att filmen respresenterade 

lågkultur (1999, s.29-30). Både Cartmell och Sanders diskuterar att dessa individer tillhör 

en sfär, exempelvis den klassiska litteratursfären, vars åsikter baseras på deras tolkning 

vilket resulterar i att denna diskussion inte kan nå ett enhetligt svar som säger vad som är 

rätt eller fel. Vanliga förkommande tolkningar gällande huruvida appropriationen är 

lyckad eller inte kan exempelvis vara en ekonomisk vinst. 

Utöver detta finns det en diskussion om den intertextualitet som appropriation 

möter. Sanders illustrerar ett exempel där Graham Swifts roman Last Orders vann ett pris 
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1996 för att sedan efteråt anklagas för att ha kopierat William Faulkners tidigare verk As 

I Lay Dying från 1939 (s.43-6). I fallet med Swift utspelar sig hans roman i en tid som är 

snarlik det ursprungliga verkets och även rollernas innebörd, vändpunkterna och 

strukturen påminner om varandra. Dock skiljer sig flera minutiösa detaljer åt mellan de 

båda romanerna och ett exempel på detta är att Faulkner berättar om hur en familj 

transporterar en fru/mamma och i Swifts version är dessa personer utbytta till fyra 

manliga kompanjoner som transporterar sin döda vän. Förutom detta beskrivs även 

narrativet skilja sig åt, då Swift använder ett brittiskt narrativ medan Faulkner använder 

ett amerikanskt. Eftersom appropriation kommer i formen av att återberätta, finns det en 

diskussion kring hur mycket som får ”tas” från originalet. Kritiken som framförs hävdar 

oftast att det är stöld, plagiat och respektlöst att ta för mycket från ursprungsverket. 

Samtidigt finns det argument som hävdar att romaner inte kan vara originella och 

ifrågasätter var gränserna går för ligheter med andra verk (s.46). Sanders åsikt kring detta 

är att det är individuellt, vilket grundar sig i hennes forskning kring intertextualitet, där ett 

exempel med James Joyces Odyséen övertygade mig om att det är relativt och subjektivt.  

Hennes exempel berättar om hur James Joyces Odyséen inte har fått någon omfattande 

kritik trots att den tar inspiration från Shakespears narrativ och strukturen som finns i 

Homers Odyséen. 

1.4.3 Rollen som Konceptartist 
I The Skillful Huntsman (2005) observerade jag en brist på dokumentation gällande hur 

studenterna tänkte när de approprierade Grimm-sagan. Men designstudenterna påvisade 

inte heller att deras syfte var att göra detta. Jag tycker att det är konstigt att de inte har 

kommunicerat detta via text och endast genom bildpresentation, detta trots att 

konceptartister som t.ex. Shiu och Zhu motiverar att konceptartister alltid bör vara 

medvetna om de val de gör i sin design. Hur ska jag kunna se hur medveten dessa 

studenters design är när det saknas dokumentation? Shiu berättar att yrket egentligen inte 

skapar illustrationer utan istället idéer och att dessa idéer därför måste vara genomtänkta, 

eftersom företag endast investerar kapital i idéer som de tror kan lyckas. Jag fann det 

viktigt att förstå konceptartisten, som precis som adaption och appropriation, måste ha en 

förståelse för hur originalmaterialet behandlas. Detta är dock utifrån vad jag har kunnat 

finna något som sällan dokumenteras. Eftersom konceptartistens roll är att kommunicera 

visuellt, relaterade jag detta tillbaka till adaptioner där gestaltningen av en roman endast 

är en tolkning. Enligt Shiu och Zhu handlar yrket oftast inte om att fokusera på att göra 
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kopior, utan istället på att skapa nya idéer utifrån äldre idéer (Lilly, Teena. 2015). 

Tidigare trodde jag att adaptioner helst bör följa romanen troget, men efter att ha läst 

Meikles (2013) och Bluestones syn (1957, s. 114) på behandling av originalmaterialet 

blev jag medveten om att det finns flera olika förhållningssätt.  

2 Metoder	  
Följande avsnitt förklarar hur undersökningen kommer att använda sig av appropriation 

och remediation som metod och dess betydelse för frågeställningarna som 

undersökningen ställer. Därefter hur detta dokumenteras. 

2.1 Appropriation	  och	  remediation	  

Jag har valt att dela upp den gestaltande processen i två delar, appropriation och 

remediation. Appropriation underöker hur de element som översätts från romanen 

förhåller sig till sin nya kontext i en framtidsmiljö 200 år framåt i tiden. Remediation 

problematiserar dessa elements estetiska gestaltning samt dokumenterar den kreativa 

tankeprocessen. 

2.1.1 Appropriation 
Undersökningen kommer att använda appropriation till magi, föremål och miljöer i 

romanen. Argumentet till varför jag har valt att använda appropriation endast till att 

översätta de olika elementen i romanen är för att appropriation främst involverar 

problematisering av relationen mellan de parter som förs samman. Detta ifrågasätter hur 

dessa element skulle kunna existera i den nya kontexten. 

2.1.2 Remediation 
Remediation används som en metod som ställer motfrågor till de olika valen i 

gestaltandet och skapar därmed en medvetenhet i de estetiska valen. Remediation som 

verktyg skapar en medvetenhet om hur teknologi och teknik har utvecklats och om 

tankarna som ligger bakom dessa processer och de olika val som har gjorts. Jag väljer att 

använda remediation som en metod för att skapa historia från tidigare händelser och fakta 

i gestaltning utifrån vår egen historia, eftersom romanen själv berättar om att världen en 

gång förstördes och att majoriteten av den gamla civilisationen samt dess teknologi 

försvann. 
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2.1.3 Begränsningar 
Då jag i denna undersökning både har rollen som undersökare och gestaltare av det som 

undersöks och metoden som har använts för att motivera de olika valen till stor del 

bygger på subjektiva argument, kan man ifrågasätta huruvida jag omedvetet influerat 

resultaten. Därmed kan resultaten inte replikeras. 

2.2 Verktyg	  och	  dokumentation	  

I skapandet av artefakten i denna undersökning används primärt ett digitalt verktyg samt 

fysiskt papper och blyerts. Det digitala verktyget är Adobe Photoshop CC (2015) och 

gestaltningsprocessen dokumenteras genom att spara alla steg och skisser i processen. 
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3 Resultat	  och	  diskussion	  
Följande avsnitt kommer att diskutera min roll som både hantverkare och forskare. 

Diskussionen tar hjälp av resultatet för att jämföra min process med analyserna som 

forskningsdelen presenterar. Resultaten presenteras sist och är en dokumentation som 

redogör för processen när jag gestaltade och approprierade romanen Wheel of Time: The 

Eye of the World. Dokumentationen presenterar detta i tre huvudkategorier: miljö, 

föremål och magi. Därefter delas miljö och föremål in i två undergrupper: nutid och 

dåtid, där nutiden där gestaltningen utspelar sig är vår framtid och där dåtiden är vår tid. 

Detta gjordes för att skilja de två olika estetiska stilarna från varandra. 

Denna indelning av resultat och diskussion motiveras för att kunna klargöra vad 

som är analys och vad som är kommentarer till gestaltningen. Detta ansåg jag vara 

viktigt, eftersom dokumentationen var så pass omfattande att diskussionen inte 

behandlade hela processen i detalj, utan endast delar av den. Detta för att många av 

processens delar återanvänder metoder och tankebanor som inte behöver repeteras. 

Däremot var det viktigt att presentera hela processen för att kunna illustrera om det fanns 

mönster, hur frekvent metoderna användes och vilka typer av tankebanor som fanns. Som 

en följd av detta hänvisas läsaren till avnitt 6.2 för vidare läsning. 

3.1 Diskussion	  
I detta avsnitt följer en diskussion utifrån Whelehans, Cartmells och Sanders syn på 

appropriation och en jämförelse mellan deras analys kring processen att överföra ett 

medium till ett annat och den process jag har använt mig av i praktiken. 

Till skillnad från forskarna Whelehan, Cartmell och Sanders som befann sig 

utanför processen i sin undersökning av adaption och appropriation, befann jag mig i 

positionen som både gestaltare och undersökare. Från deras analyser relaterade jag flera 

delar till min egen analysprocess, exempelvis hur jag använde min samtids 

populärkulturella referenser till att berätta om scenariot där gestaltningen utspelar sig i 

tiden efter en katastrof i avsnitt 3.2.1. Jag kommer därför att berätta hur jag tänkte i min 

appropriation av magi för att sedan jämföra det med forskarnas analys om hur denna 

process kan se ut. Detta är för att kunna jämföra analysen med verkligheten som jag 

befann mig i. Det bör noteras att jag inte påpekar att denna process är samma för alla, 

utan skiljer sig från fall till fall. Men detta är en situation som forskarna inte befann sig i 
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och den faktorn gör att det är värt att diskutera kring detta, för att det är okänt att jämföra 

mellan dessa två positioner. 

Jag väljer att avgränsa diskussionen till översättningen av endast ett element för 

att fokusera kring appropriationen av magi till teknik. Detta motiverar jag med att det inte 

är nödvändigt att ta med flera element eftersom metoderna som används fortfarande är de 

samma. 

3.1.1 Magi till teknik 
I början av gestaltningen undersökte jag vad det är som gör magi till just magi i romanen. 

När jag läste i romanen om hur magi upplevdes i den världen, fann jag den väldigt 

mystisk i bemärkelsen att många delar av den tycktes bygga på en skapelsetro om en gud 

som gav magi till människan och att det även var magi som skapade världen. Det 

underliga är inte tron, utan hur människor behandlade den tron som kunskap utan att 

ifrågasätta den. Detta trots att ingen i romanen vet hur gud ser ut eller har något bevis för 

dess närvaro. Jag drog konklusionen att denna tro är deras motsvarighet till min tro om att 

vetenskapen är sann.  

En annan aspekt av magi som jag upptäckte var att nästan ingen annan än Aes 

sedai, romanens namn för magiker, känner till magi. Denna egenskap gör övriga 

människor oroliga och många blir rädda. Detta relaterade jag till häxjakten i Sverige, där 

människor anklagade varandra för andras missöden. Dessa anklagelser involverade att 

magi var orsaken till missödena som kom i form av exempelvis dålig skörd eller att 

boskap blev sjuka etc. Dessa människor kanske trodde på magi, det är i alla fall vad jag 

utgår från i min jämförelse, trots att det kan finnas motiv som hämnd och annan illvilja 

involverad. Oavsett så betraktades magi existera utifrån vittnen och anklagelser, trots att 

människorna inte visste hur magin gick till. Ett exempel på ett sådant fall är ett vittnesmål 

som beskriver hur en häxa har hällt sitt eget blod i ett vattenkar för boskap som sedan 

orsakat en rad missöden som missfall och sjukdom hos djuren. Av detta resonerade jag 

att romanens behandling av magi definieras av en okunskap och att inte känna till hur det 

mystiska fungerar. 

Remediation var en tacksam metod att använda, då jag kunde ta hjälp av mina 

kunskaper, intressen och omgivning. Utmaningen var att expandera mina kunskaper så att 

jag kunde ta gestaltningen till nästa steg och få den att passa in i en värld av teknik, 

samtidigt som den även skulle passa till appropriationen. I detta avsnitt beskriver jag hur 
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remediation inte bara gestaltar estetiken, utan även hur tekniken förhåller sig till 

människan och narrativet. Jag fann det nödvändigt att beskriva remediationen av teknik i 

dess användning, eftersom behandlingen av teknik som magi måste upplevas så som 

appropriationen vill. Följande avsnitt diskuterar avsnitten 3.2.1.2 och 3.2.3 - 3.3.  

I avsnitt 3.2.1.2 beskriver jag hur jag kom fram till idén med kapseln och 

parasiten som den nya formen av magi, där jag främst inspirerades från den koppling jag 

fann mellan programmering och magi. Där ord som computer wizard och hacking 

involverar att manipulera kod och lägga in egen kod för att manipulera ett system, 

exempelvis ett datorprogram. Detta är dock relativt osynligt för vardagsanvändare av 

datorer och elektronik, vilket gör att många inte förstår hur det går till. Detta vill jag 

påpeka har en effekt som efterliknar hur magi upplevs. Undersökning har använt 

remediation i att skapa en ny variant av en pacemaker, vilket passade väl in med min 

tanke om att förena teknik och människa till att efterlikna en liknande relation mellan Aes 

sedai och vanliga människor. Jag beslöt mig för att använda mig av kapseln och parasiten 

som motsvarighet för magins ständiga närvaro i avsnitt 7.2 där ödets väv kopplar ihop 

alla människor. Jag fortsatte med att remediera kapseln och parasiten efter att ha 

reflekterat kring hur människa och maskin kan förenas ytterligare. Resultatet blev att alla 

människor måste ha en kapsel inopererad direkt efter födseln för att apparaten och 

människan ska kunna växa ihop och bli ett med det centrala nervsystemet. Detta ansåg 

jag var en förbättring gällande apparatens påverkan på hur kroppen skulle kunna 

övervaka dess olika delar och människans hälsa, men även för att immunsystemet inte 

skulle kunna angripa kapseln eller parasiten som finns inne i kroppen. Förutom 

pacemakers inspirerades jag av bl.a cyborgteknik som nanoteknik där små råbotar inuti 

kroppen hjälper den att bekämpa cancerceller. Jag har även inspirerats av 

populärkulturella fenomen som exempelvis cyberpunk från Ghost in the Shell (OShii, 

1995), där människan och tekniken har förenats i den grad att människohjärnan kan 

anslutas till internet. Jag valde därefter att appropriera besvärjelser till programmering 

och kod genom kapseln, som därefter manipulerar parasiten. 

Jag fortsatte med att gestalta hur synlig tekniken skulle vara för människorna i 

deras vardag och frågade mig själv om kapseln skulle synas eller döljas i nacken. Jag 

valde att ta hjälp av människornas kläder för att framställa hur de ställer sig till teknik och 

kapseln. I figur 7 visar jag en design som blottar kapseln i nacken och i figur 8 en design 

där kläderna döljer nackpartiet. 
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3.1.1.1 Magi	  till	  teknik	  – Diskussion	  

Min definition och tolkning av magi relaterar jag till Sanders exempel med West Side 

Story som beskriver hur man kan återanvända gamla uppfattningar som exempelvis 

häxjakten i Sverige (2006, s.35). Kanske finns det ett beteende som gör att vi jämför med 

vår omgivning när vi vill lära oss att förstå något. Med detta resonemang förstår jag bättre 

var studenterna som gestaltade The Skillfull Huntsman fick sin inspiration ifrån. 

Gestaltningsprocessen kopplade flera element till varandra. Som fallet med kläderna i 

gestaltningen används Grusin och Bolters teorier om hypermediacy och immediacy, där 

kläderna är en del av människans relation till teknik. Med immediacy valde jag att 

kläderna ville visa deras hopp och tro till tekniken, medan jag med hypermediacy ville 

tränga bort och gömma detta. Jag hämtade inspiration från något jag själv ofta diskuterar 

med mina bekanta, deras relation till teknik.  Vissa av dem vill helst ta avstånd från 

teknik av olika anledningar. Till skillnad från hur Whelehan och Cartmell beskriver 

adaptionsprocessen känner jag att de val som gjordes baserades på subjektiva 

övertygelser utifrån min smak och mina hantverkskunskaper som komposition, färglära, 

form, estetik etc. Trots att det fanns en baktanke med de beslut som fattades utfördes de, i 

mitt fall, utifrån kunskap och smak i förhållande till de kriterier som jag ville uppfylla 

gällande scenariot, läs avsnitt 3.2.1.  

Sanders håller med om att gestaltningsprocessen är ett subjektivt val, men beskriver 

även hur medvetenheten är nödvändig (s.53). Dock vill jag argumentera att forskarnas 

analys endast försöker namnge och observera mönster. Jag vill även illustrera hur det 

finns en klar skillnad mellan min process och forskarnas analys, för att deras analys inte 

tar med hantverkarens tankeprocess och perspektiv, utan istället beskriver metoder som 

adaption och appropriation som ett mönster av tillvägagångsätt som har observerats och 

dokumenterats från ett tredje-personsperspektiv. Därför vill jag belysa ett problem med 

deras forskningsmetodik när det gäller att behandla data. Deras analys beskriver hur en 

metod har använts och hur den kan ha kommit till, men inte vad människan bakom kände 

var rätt. I Sanders exempel med West Side Story beskrivs hur författaren approprierade 

Romeo och Julia, men det tas inte upp något gällande hans motiv eller hur idén kom till. 

Forskarna har i deras analys inte involverat känslor, utan istället använt sig av tydliga 

exempel som jag uppfattar vara greppbara. I min egen analys inser jag däremot att 

forskarnas analys försöker illustrera och beskriva hantverkarens subjektiva val, men 
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dessa val är mycket yttliga, svåra att beskriva och korsar varandra. Ofta svarar jag mig 

själv ”det kändes rätt” när jag frågar varför jag gjorde på ett visst sätt.  

3.2 Resultat	  -‐	  Dokumentation	  av	  gestaltningsprocessen	  

Här presenteras dokumentationen av gestaltningsprocessen i min approprieration av 

romanen Wheel of Time: The Eye of the World vars process delas in i två delar, 

appropriation och remediation.  

 

Följande avsnitt referar ständigt till bilagan som analyserar romanen i avsnitt 6.2. 

Dokumentationen berättar kort om de delar den referar till, vid behov av vidare läsning 

hänvisas läsaren till respektive avsnitt som texten referar till. 

3.2.1 Scenariot – En värld efter en katastrof 
Scenariot utspelar sig i vår framtid. Människan har varit med om en katastrof som har 

orsakat en enorm befolkningsminskning. Hela jorden är fylld med en dödlig mängd 

strålning och människan har med hjälp av tekniska framsteg lyckats överleva i denna 

värld. Men nu sedan hundratals år tillbaka har nästan all kunskap om vår teknologi och 

teknik försvunnit. Elektricitet är något som endast tekniker kan skapa. Endast ett fåtal 

människor har kunskapen och endast de kan laga och reparera och tillverka kapslarna. 

Samtidigt råder det konflikt mellan nationer och oro för att en gammal kraft, som ryktas 

ha varit orsaken till den andra epokens undergång, ska komma tillbaka.   

Scenariot är resultatet av appropriationen av romanen som utspelar sig i en framtidsmiljö, 

vilken är en modern framtid utan magi. I avsnitt 6.2.2 beskrivs det att världen i romanen 

har förstörts minst två gånger tidigare och nu är i sin tredje epok, där varje förintelse har 

markerat slutet av en epok vilket jag kunde jämföra med vår tids tro om att 

växthuseffekten tros komma orsaka en global katastrof. Dessa händelser approprierade 

jag från romanen, för att berättelsen lade stor vikt vid att historien upprepar sig och under 

berättelsens gång referera till den, samt att jag kunde koppla detta till hur vi talar tillbaka 

Appropriation:	  
Finna	  

motsvarigheter	  till	  
magi	  i	  en	  teknisk	  

värld.	  

Remediation:	  
Dokumentera	  

processen	  och	  är	  
metoden	  till	  

estetiskt	  gestalta	  
appropriation.	  

Gestaltning:	  
resultat	  
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till vår historia som världskrigen och även teorier om hur världen kommer gå under. I 

romanen vet människor mycket lite om världen före nuvarande epok och i min 

gestaltning har jag valt att behålla denna okunskap. Ingen vet heller vad som förstörde 

den tidigare världen och varför den förstördes, eftersom det var flera hundra år sedan. 

Appropriationen gestaltades så att endast ett fåtal saker finns kvar från de tidigare 

epokerna, som t.ex övergivna byggnader och andra konstruktioner som skulle 

symbolisera länken till vår egen tid. Jag ansåg att det var viktigt att behålla mystiken från 

det förflutna för att motivera den okunskap människorna har gällande teknik. Denna 

okunskap kom att bli magi i den approprierade världen. Det är okunskapen om magins 

ursprung och användande som jag beskriver i avsnitt 6.2.5. Jag valde att behålla detta 

efter att ha läst hur romanen beskriver magi. I skapandet av scenariot av den tredje 

epoken valde jag att utgå från vissa punkter som jag ansåg överensstämma med den 

situation som romanen målar upp. Tanken med gestaltningen är att hitta element som 

passar i en modern framtid med hjälp av appropriation, som kan motsvara det som finns i 

romanen. Till detta behövs förklaringar till bl.a. teknikens ursprung och förklaringar till 

den nuvarande situationen. Följande punkter sattes upp som utgångspunkter för 

appropriationen romanen:  

 

 

	   	  

Katastrof	  som	  
gör	  att	  

befolkningen	  	  
minskar	  

Romanen:	  
Krig	  och	  magisk	  katastrof	  

Undersökningen:	  
Radioaktivitet	  ifrån	  

yttrerymden	  

Gammal	  
teknik	  och	  
teknologi	  
försvinner	  

Romanen:	  
Magisk	  katastrof	  och	  krig.	  

Undersökningen:	  
Människan	  har	  inte	  

resurser	  att	  underhålla	  
och	  leverera	  de	  resurser	  
som	  är	  nödvändiga.	  

Nya	  livsformer	  
uppstår	  

Romanen:	  
Gud	  skapade	  dem	  eller	  har	  
magiskt	  blivit	  framställda.	  

Undersökningen:	  
Radioaktiviteten	  har	  

orsakat	  till	  mutation	  hos	  
djur	  och	  människor.	  
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3.2.1.2 Appropriation	  av	  en	  katastrof	  

I processen med att att appropriera katastrofen som låg bakom den andra epokens 

undergång, undersökte jag flera klassiska och populärkulturella katastrofteorier t.ex. 

kärnvapenkrig, miljökatastrof, sjukdomar och utomjordisk invasion. Jag valde att blanda 

mellan de tre förstnämnda katastroferna. Radioaktivitet har förintat människorna, men 

den har inte skapats av människan utan kommer istället från rymden i form av strålning. 

Denna strålning har endast kunnat nå jorden på grund av att miljökatastroferna i världen 

har försvagat jordens grundskydd mot strålning och därmed orsakat en global katastrof. 

Denna strålning har sedan skadat människorna och lett till deras död. Detta var för att 

skapa en storskalig och global katastrof som möjligt som inte kunde inträffa gradvis, utan 

istället samtidigt över hela världen.  

Innan människobefolkningen kunde utplånas lyckades en liten grupp människor 

skapa ett symbiotisk band mellan en ny form av bakterie och människan. Denna bakterie 

hade egenskaper som gav den enorm motståndskraft mot dödliga mängder strålning och 

effekter som skadar eller modifierar DNA. Alla människor som levde var tvungna Alla 

människor som levde var tvungna att få en kapsel inopererad som hade bakterien i sig. I 

och med detta blev bakterien en parasit och var tvungen att opereras in i foster strax efter 

födseln. Denna symbios gjorde så att en liten mängd människor överlevde och kunde leva 

ute i världen.  

Detaljer som inopererandet av kapseln i foster direkt efter födseln kom jag på 

eftersom strålningen finns överallt och barnet hade inte överlevt utanför mammans mage 

om den inte hade fått parasiten i ett tidigt stadie. Detta ledde i sin tur till att 

befolkningstillväxten minskade, då operationen var mycket farlig för fostret. Hela 

scenariot med parasiten inspirerades av den vaccinering som vi har idag. Inspirationen 

grundar sig i ett problem med dagens vaccinering som är att effekten hos många vaccin 

ofta gradvis avtar efter en viss tid och därefter måste förnyas, som hepatit A och 

stelkramp enligt http://www.1177.se. Därmed fick jag idén om att remediera vaccination 

till att innehålla en organism som har en funktion som vi eftersöker samtidigt som den 

ska kunna överleva inuti vår kropp och föröka sig. På så viss behöver vi inte ständigt ta 

nya vaccinationer.  

Inspirationen till bakterien tog jag från en befintlig bakterie, Deinococcus 

radiodurans, som har förmågan att laga enkelsträngat DNA (Battista, 1997), vilket gav 

mig idén att genomodifiera den så att den skulle klara att leva och laga våra flersträngade 

http://www.1177.se
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DNA i människokroppen. Jag letade efter teorier om ett symbiotiskt band mellan 

bakterier och människor och upptäckte att människan har många bakterier i och på 

kroppen som hjälper vårt immunsystem. Många av dessa finns i människotarmen och 

hjälper till att smälta maten. Denna relation fann jag vara en bra lösning på att kunna 

förklara bandet mellan människa och parasit på ett naturligt sätt. Jag funderade kring 

denna relation och undersökte definitionen av parasiter. Efteråt bedömde jag att ett 

symbiotiskt band var den bästa långsiktiga lösningen till problemet med strålningen. 

Slutsatser kan dras att parasiter egentligen inte vill att värddjuret ska dö, eftersom det då 

även dör själv. Eftersom parasiten får ständig tillgång till föda lever den i harmoni med 

människan i den hårda miljön som är fylld med strålning. 

3.2.1.3 Metodprocess	  i	  gestaltning	  av	  kapseln	  

I kapselns gestaltningsprocess utforskade jag olika implantage, men det var pacemakers 

som jag inspirerades av. Målet var att appropriera romanens skapelseteori om att gud 

skapade allt genom magi och att alla är kopplade till varandra på grund av detta. Detta 

approprierade till att människor blev cyborger, där kapseln är symbolen för deras liv då 

den håller dem vid liv. Därför var pacemakers en intressant utgångspunkt. För att förena 

alla människor har alla ett programmerat mikroship som reglerar hjärtats rytm. Det finns 

flera olika varianter av pacemakers, men jag valde att utgå från dess basfunktion och med 

hjälp av remediation uppgradera den till att bli framtidens pacemaker. Jag valde att 

kapseln skulle vara utrustad med ett chip som var programmerat att sköta om parasiten i 

kapseln och distribuera den i kroppen. Därför valde jag att sätta kapseln i nacken, där den 

har tillgång till nervsystemet och därmed blodomloppet via nerverna. Den skulle också 

vara lätttillgänglig, därför skulle den inte vara helt implanterad inuti kroppen utan delar 

av den fick sticka ut. Detta gjorde jag så att den enkelt skulle kunna lagas vid 

funktionsfel. Med tanke på att hela befolkningen har kapseln skulle det vara smidigt att 

kunna felsöka kapseln utan att behöva göra fler kirurgiska ingrepp. På så sätt skulle man 

slippa riskera människors liv vid varje felsökning och slippa lägga resurser på 

desinfektion och bedövning. 
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Fig 1, ovan. Gestaltningsprocessen av kapseln. Fig 2, nästa sida. Kapseln vid nacken. 
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3.2.3 Miljö 
 I gestaltningen av miljön ville jag skapa en kontrast mellan den äldre världen och den 

nya världen, detta för att särskilja dem från varandra och för att skapa en känsla av att det 

har gått oerhört lång tid fram till den nutid som gestaltningen visar. För att visa att 

människan inte ska härma sina föregångare på grund av rädsla för att själva gå samma 

öde till mötes, skapade jag en atmosfär med både rädsla och respekt för den gamla 

civilisationen. Människorna kommer att undra hur dessa gamla konstruktioner byggdes 

och vad som egentligen hände i slutet av den förra epoken. 

 

Fig3 Föregående sida. Muterade träd och trappruiner. Fig 4 Nedan. Ruiner från skyskrapor. 
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3.2.3.1 Den	  äldre	  världen	  

Jag valde att gestaltningens miljöer skulle ha konstruktioner som var i ruiner, exempelvis 

broar och byggnader från städer, och att det skulle finnas ett fåtal artefakter ute i 

vildmarken. På grund av den tid som gått mellan den gamla och den nya världen finns 

den gamla världens gigantiska konstruktioner endast kvar som utspridda ruiner i den nya 

världen. I figur 3-4 visas ruinerna ute i vildmarken och hur naturen har brytit ner dem.  

3.2.3.2 En	  ny	  värld	  

Som en kontrast till dessa ruiner valde jag att gestalta den nya världen som en värld med 

överflödig natur som har växt över den gamla civilisationen och på så sätt förstärka den 

oerhörda tid som gått, men även förstärka den nya världens tomhet. Proportionerna är 

överdrivna i storlek för att ge effekten av att grönskan inte är normal, till exempel som 

figur 3 där träden har muterats efter katastrofen. 

3.2.4 Magi till teknik 
Processen att översätta magi till vår världs restriktioner översattes till att bli teknologin 

som sedan lång tid tillbaka försvunnit. Anledningen till att jag valde att teknologi skulle 

motsvara magi trots att det finns en slags dualitet dem emellan, var för att jag uptäckte 

likheter mellan teknik och det övernaturliga. Slang som computer wizard gjorde att jag 

funderade kring om upplevelsen av teknik kunde remedieras till att upplevas som magi 

och jag fick då inspiration av hacking. Jag tycker att man kan dra likheter mellan hacking 

och det faktum att romanens människor vet att magi finns, men inte förstår hur den 

fungerar. På samma vis upplever jag hacking. Jag vet att hacking finns, men har ingen 

aning om hur den utförs. Detta gav mig idén om att översätta magi till teknik och 

teknologi, eftersom det är det okända med teknik som kan få det att framstå som något 

övernaturligt. Därför vet människan i denna värld endast mycket lite om teknik, 

framförallt vanliga människor. 

I den nya världen är vanliga människor de som har kapslar i nacken och detta är 

det normala tillståndet för dem. Däremot finns det de som är immuna mot strålningen och 

därför inte behöver kapselns ständiga läkning. Istället kan hen lära sig att styra kapseln 

med sin vilja och beodra parasiten att göra saker, vilket den kan göra då den inte längre 

behöver arbeta heltid med kroppen. Detta tillåter hen att beordra parasiten att läka 

kroppen snabbare eller prioritera andra processer via kapseln. Kapseln ger värden flera 
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egenskaper som involverar elektronik och dessa människor är de enda som kan skapa 

eltillförsel till apparaterna  

I romanen är dessa människor, magiker, approprierade till tekniker. Inga andra 

människor kan använda sig av dessa funktioner, eftersom deras kapsel måste lägga alla 

resurser på att beordra parasiten att läka kroppen. Jag gjorde denna appropriation så att 

förmågan att använda teknik skulle bli något exklusivt. Om alla människor hade haft den 

här förmågan hade den inte upplevts vara så mystisk som romanen illustrerar i avsnitt 

6.2.5. 

3.2.4.1 Aes	  Sedai	  i	  den	  nya	  världen	  

Här beskrivs romanens magiker, kallade Aes sedai, vilka är oficiella magiker som har 

genomgått träning. Djupgående läsning hänvisas till avsnitt 6.2.5.1.  

I appropriationen av magiker valde jag att den moderna motsvarigheten skulle 

vara tekniker, eftersom det är de som vet hur tekniken egentligen fungerar. Dessa har 

genom sin kunskap och genetik lyckats kontrollera kapseln och uppnå immunitet mot 

radioaktiviteten. De är också de enda som har tillgång till elektronik och kan laga och 

skapa ny elektronik. Tack vare att kapseln är kopplad till det centrala nervsystemet kan 

värden med hjälp av sin vilja kommunicera med kapseln. Därför blir teknikernas främsta 

uppgift i den nya världen att laga och underhålla kapslarna. Eftersom teknikerna är de 

enda som kan felsöka, reparera och tillverka kapseln och parasiten får de en enorm 

maktposition i den nya världen. Därför valde jag att behålla de tre eder som Aes sedai tar. 

Jag valde att fortsätta inspireras av data och programmering i skapandet av deras ed. 

Genom att låta eden vara inprogrammerad i kapslarna tvingas de lyda, vilket gör att de får 

en neutralare maktposition. Denna programmering görs, som i romanen, av en artefakt 

från den tidigare epoken och kan vara den enda fungerande datorn som finns kvar i 

världen.  Om Aes sedai skulle missbruka sin makt skulle de troligen inte kunna ha fred 

och struktur i samhället eller kunna forska. Jag inspirerades av filmer som Mad Max 

(Miller, 1979) och postapokalyptiska scenarier för att observera vad som ledde fram till 

deras situationer. Från detta kom jag fram till att det i min fortsatta tolkning av romanen 

om Aes sedai måste finnas en grupp som prioriterar mänskligheten i helhet och deras 

överlevnad. 
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 Det mest kontroversiella i denna gestaltning är att män varken jagas, neutraliseras 

eller dödas för att kunna använda magi. I romanen är detta en del som hör till 

bakgrundsberättelsen om att manliga magiker blev galna efter den förra striden mot 

ondskans herre Dark One. Istället valde jag att män också i approprieringen kunde 

använda sig av kapseln, men att många inte hade fallenheten för att göra det. Detta var för 

att jag inte fann en vettig motsvarighet att appropriera till. Jag funderade kring betydelsen 

över den dualitet som magi beskrivs ha, där magi delas in i feminin och maskulin magi, 

vad det har för betydelse och inverkan i romanen. I slutändan valde jag att män också 

skulle kunna använda sig av teknik, då jag inte kunde föreställa mig att immuniteten 

kunde diskriminera mellan könen. Detta var något jag hade velat fundera vidare kring, 

eftersom jag i efterföljande volymer av romanen förstod det fruktansvärda i att män 

kunde använda sig av magi. För att mäns magi är oerhört destruktiv och relativt enkel att 

frammana. Andra farliga element är att de saknar eden som binder dem, men att deras 

magiska kraft växer i rasande fart. En mans magiska kraft växer snabbare för deras 

koppling till kraften kostar deras sinne, för att den är besudlad och leder dem till 

galenskap, vilket leder till fler offer i deras omgivning. 

Fig 5. Gestaltningsprocess av kvinnliga tekniker. 
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3.2.4.1.1 Egenskaper 
I grunden baseras teknikers egenskaper på att kunna stimulera parasiten i kapseln så att 

den lyder deras vilja och använder processorn i kapseln till att utföra flera saker 

samtidigt. Det finns många fördelar med att kunna använda kapseln och parasiten, 

exempelvis långdistanskommunikation, läkning och förhöjda fysiska egenskaper. Men de 

är i fara så länge de inte kan styra parasiten och kapseln. Anledningen till detta är att 

parasiten kan göra dig galen, angripa organ och ta för mycket näring från värddjuret. 

Detta beror på att deras immunitet gör att kroppen inte kan absorbera så mycket strålning 

och att strålningen inte får kontakt med parasiten. Om parasiten inte har tillgång till detta, 

beroende på hur stor parasiten har växt sig inne i kroppen, kan den inte omvandla 

tillräckligt mycket strålning till energi för att överleva och därmed dör den sakta men 

säkert. Detta märker människan vanligtvis inte, men det är inte ovanligt att individen blir 

sjuk och sängliggande. Detta händer vanligtvis runt mitten eller slutet av tonåren, då 

kroppen inte längre står emot parasitens attacker mot kroppen. Från och med denna 

tidpunkt måste människan lära sig att hantera kapseln och parasiten för annars dör hen. 

Då det inte går att ta bort kapseln, eftersom den är en del av ryggraden och är kopplad till 

det centrala nervsystemet, måste parasiten lära sig att förflytta sin influens till huden för 

att på så sätt sluta angripa individen. Detta gör man genom att utsätta individen för 

intensiv strålning med hjälp av bad. Huden absorberar då vattnet och lockar parasiten till 

hudytan, för föda. Endast då kan hen lära sig att hantera och beordra parasiten med sin 

kapsel.  

3.2.4.1.2 Parasit till superparasit 
I appropriationen av magi till att bli en parasit hos människan ville jag finna en likartad 

förklaring som efterliknar en existerande biologisk effekt, och i den processen skapade 

jag parasiten som skulle motsvara Aes sedais relation till magins kraft. Därefter tänkte jag 

att parasiten hos Aes sedai måste vara annorlunda jämfört med de andra. Jag började 

idégenerera med remediation över hur parasiten kunde förändras. Den främsta 

anledningen till att parasiten är tvungen att förändras är för att Aes sedai är immuna mot 

strålningen, vilket gör att parasiten inte kan leva vidare på samma vis som innan. Detta 

fick mig att tänka tillbaka på bakterierna i kroppen, att de även finns på huden. Först 

tänke jag finna en kombination av dessa två bakterier, men fann att det inte skulle vara 

särskilt troligt att ha två olika parasiter som omfattar en sådan stor del av 

människokroppen, då konkurrensen förmodligen skulle orsaka värddjurets död. Istället 



 30 

valde jag att köra på spåret att det endast fanns en parasit och att den skulle kunna växla 

mellan att vara i och på kroppen och därmed effektivisera parasiten på så sätt att den kan 

finna fler platser med föda. 

I gestaltningen har jag valt att göra så att Aes sedai glöder lite när hen använder 

sig av kapseln. Detta beror på att parasiten har blivit en del av huden och därmed avger 

ljus och varför den gör det är för att ytterligare särskilja Aes sedai från vanliga 

människor. I romanen är misstro och rädsla kopplat till Aes sedai pågrund av deras magi 

och inflytande, vilket jag valde att ha kvar för att hålla relationena som fanns i romanen 

så intakta som möjligt. 

Föremål och Teknik 

Kvarlevor	  av	  den	  gamla	  tiden	  

I gestaltningen har jag valt att utgå från teknik som jag ser idag och har utvecklat vidare 

dess funktioner och utseende utifrån hur jag tror att framtiden kan formge den, samt ta 

bort teknik jag tror kommer försvinna. En av dessa tekniker är flera bränsledrivna 

maskiner som bensin och diesel, då dessa bränslen kräver enorma fabriker för att 

framställas. I scenariot lyckades bensindrivna fordon och generatorer fungera fram till att 

experimentet med kapseln och parasiten lyckades. Därefter slutade de fungera då 

människan inte kunde framställa någon mer bensin. I samband med katastrofen förstördes 

eller släcktes kärnkraftverken ner, eftersom det inte längre gick att utvinna uran. Detta 

bidrog till att nästan all teknik blev oanvändbar eller att resurserna för att underhålla dem 

inte kunde frambringas. På grund av detta började människorna i den nya världen istället 

använda sig av klassiska verktyg och tekniker. 

Arkitektur 
Jag valde att designa vår tids arkitektur i en post-modernistisk stil, som en representation 

av vår tid. Designen i den nya världen är av enklare form och materialet ser ut att komma 

från naturen. Jag valde att titta på traditionella svenska byggnader för att se hur vi 

använde oss av det som fanns i omgivningen till att bygga våra hus under tidigt 1700-tal 

(Almevik, 2004). I figur 6, nedan, valde jag ett skånehus, eftersom det är en byggnad som 

passar i en miljö som saknar träd. 
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3.2.4.2 Kläder	  

 Kläderna som används i gestaltningen har en enkel design som hämtar inspiration från 

Asien. Tanken med kläderna var att skapa en rektion till den förra epokens överflöd av 

produkter och tillbehör. Detta kopplas lite till religion och tro hos människor, att det var 

deras egna synd som förstörde dem och att kapseln är deras ärr som ständigt finns där för 

att påminna dem. Därför vill jag att kläderna ska visa deras enkla vardag. De flesta döljer 

sin kapsel i nacken med hjälp av olika ornament, plagg eller sitt hår (se figur 8). Jag valde 

att inte följa romanens klädsel, då den inte skulle ge en helhetskoppling till gestaltningens 

nya element.  Jag tog det som en utmaning att låta appropriationen vara med och påverka 

så många delar av gestaltningen som möjligt, för att kunna remediera mera och skapa en 

medvetenhet bakom designen. 

Fig, 6. Landbyggden med en mindre version av skånehus. 

Fig, 7. Karaktären Rand Al’Thor i krigsklädsel. 
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Fig, 8. Klassiska civila kläder. 
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Fig, 9, ovan och fig 10 nedan: Skisser på gestaltningsprocessen av kläder. 
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3.2.4.3 Den	  nya	  tekniken	  

I appropriationen av magi till teknik observerade jag dagens teknik för att kunna gestalta 

den äldre tekniken i gestaltningen. Tanken var att vår teknik skulle representera reliker 

från den äldre civilisationen i gestaltningen och skapa en förståelse för att den tiden sedan 

länge är över. 

I remediationen av den nuvarande tekniken, som t.ex. kapseln, utgick jag från 

funktionsinriktad design som skulle se ut att vara industriklassad och ha en estetik som 

utstrålar robusthet och slitenhet. Jag observerade industriverktyg och design i den 

estetiska remediationen, då jag inte kunde tänka mig att man bryr sig om att dekorera 

teknik i en tid där den är så ovanlig. Därför valde jag en mer funktionsinriktad design i 

skapandet av framtidens teknik. 

3.2.4.3.1 Elektronik för allmänheten 
Efter att världen gick under och nästan all elektronik och teknik försvann eller slutade 

fungera började människor att hitta andra metoder för att kunna fortsätta använda teknik. 

Det var detta som jag approprierade till att bli magi, där kapseln tillåter människor att 

använda sig av verktyg genom att använda sig själva som batterier. Detta var rakt av 

inspiration från The Matrix (Wachowski, 1999), där människor tvingas ge ström till ett 

robotsamhälle. I detta fall är det bara människor som är immuna från strålningen som har 

tillgång till detta, då hela kapselns energi måste användas hos de som inte är immuna.  

Detta är anledningen till varför teknik endast är något exklusivt för teknikerna, vilka är de 

enda som kan tillföra tekniken elektricitet. 

3.2.4.3.2 Vapen och fordon 
Utifrån det scenariot som beskrivs i 3.2.1 finns det väldigt många skjutvapen kvar, då det 

inte var krig som orsakade katastrofen och inte behövdesförbrukas. Men vapnena är inte 

oändliga i antal och kan med dagens teknik inte replikeras, då den tekniken är för 

avancerad och kräver enorma energitillgångar. Människan i nya världen har ännu inte 

upptäckt någon ny form av energikälla och kan därför inte få fram så mycket energi som 

krävs för att driva en bil. Skjutvapen är också de reliker i den nya världen och fungerar 

inte längre p.g.a den oerhörda tid som har förflutit. Även här fick de gå tillbaka i historien 

för att kunna tillverka vapen. Vapen som yxor, spjut och svärd valde jag att behålla från 

romanerna. Anledningen till detta är att jag fann att det passade temat med att den nya 

människan tog hjälp av gamla tekniker för att skapa vapen och andra redskap. Men 
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eftersom dessa människor fortfarande hade moderna kunskaper kvar, så kunde de 

förbättra dessa vapen ytterligare. Jag valde att dessa förbättringar skulle kopplas till 

kapselns förmåga att kunna driva olika verktyg och vapen. 

 

3.3 Resultat	  av	  diskussion	  
Jag har tidigare trott att en adaption bör sträva efter att vara trogen originalmaterialet, 

men den här undersökningen har lett till nya insikter om att så inte behöver vara fallet. 

Jag tror nu mera att en adaption ska ses som ett verk och bedömas gällande hur 

underhållande eller stimulerande den är. Att jämföra den med sitt original skiljer sig inte 

från att man jämför adaptionen med en annan liknande produktion enligt mig. Detta har 

även lärt mig att se att denna tankeprocess som finns i appropriation och remediation 

även finns i andra medier. Tidigare trodde jag att medvetenhet i den kreativa processen 

skulle kunna delas in i vad som är universiellt rätt eller fel. Nu har jag svårt att dra en 

tydlig linje över detta, då jag tror att den kreativa processen kan motivera vad som kan 

anses vara fel till att bli rätt och vice versa. Vad mer är om diskussionen över vem som 

bestämmer vad som är rätt eller fel existerar överhuvudtaget. För mig är medvetenheten 

nu i den kreativa processen ett acossiationsspel, där allt i processen måste genomgå kritik 

och belysa varför det ska vara med i den slutgiltiga produkten. För konceptartister görs 

detta genom deras erfarenheter och sitt visual library där de har samlat dessa kunskaper 

Fig, 11. Gestaltningsprocess av ett svärd. 
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och visuella bilder. Jag inser nu mer att mitt visual library är mediokert när det gäller min 

förståelse och kunskap, samt att jag har mycket kvar att lära när det gäller mitt tekniska 

hantverk som t.ex. perspektiv, ljus och geometri. 

Undersökningen erbjuder en direkt inblick i den kreativa tankeprocessen som jag 

genomgick i skapandet av konceptbilderna och kan belysa hur denna process skiljer sig 

från den som gestaltar och den som undersöker. Jag har inte bedömt och metoderna som 

används i undersökningen är bäst lämpade för ändmålet, d.v.s. undersöka användandet av 

appropriation i gestaltningsprocessen och remediation i tankeprocessen, men jag 

bedömmer att de kan replikeras i andra studier. Eventuellt kan de förfinas ytterligare eller 

förkastas om det skulle visa sig finnas en bättre metod. 	  
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4 Ordlista	  
Adaption - När ett medium, som romaner, översätts 
till ett annat som film. Målet är att berätta samma 
eller förbättra upplevelsen av originalmaterialet.  

Appropriation – Att förflytta eller lägga till ett eller 
flera element utanför sin kontext och sätta det i ett 
annat. Därefter bilda nya relationer som de 
elementen har i sin nya kontext. 

Computer Wizard – En person med en talang för 
datateknik. 

Darkfriend – En människa som är tjänare åt de 
onda. 

Designspråk – Den laddade uppfattningen av 
subjektets form och estetik. 

Dragon – Titel för de godas förkämpe och den 
starkaste individen som har kraften. 

Forsaken – Tretton magiker som har gått över till 
den onda sidan. Dessa är de starkaste magikerna och 
de blev tillsammans med Dark One förseglade av 
Lews Therin och hans kompanjoner i Shayol Ghul 

Hacking – När någon eller något gör dataintrång 
genom datorsystemets svagheter och tar över 
systemet. 

Hypermediacy – När betraktaren gör sig 
uppmärksam på mediumets existens. 

Immediacy – När mediumet gör sig osynlig för 
betraktaren. Även kallad för transparent immediacy.  

Information density – När information packas i 
flera lager i form av olika narrativ till ett enskilt 
budskap. 

Konceptartist – En människa som illustrerar och 
visualiserar idéer och koncept. 

Monomyten – Även kallad hjältens äventyr, 
beskriver en struktur och ett mönster som oftast 
förekommer i mytologiska berättelser. 
POV – Point-of-view, filmterm där kamerans 
position är vid betraktarens ögon. 

Remediation – När teknik eller teknologi förbättrar 
en eller flera av sina egenskaper eller lägger till flera. 

Transmedia – När flera narrativa tekniker korsar 
varandra och skapar en enskild upplevelse eller 
berättelse. Även kallad Transmedia Storytelling. 

Trope – Ett återkommande mönster eller motiv. 

Visual Library – En bildbank och kunskap 
relaterade till dessa bilder som gör att hen vet hur 
form och funktion fungerar. 
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6 Teknisk	  Bilaga	  

6.1 Yrkesbeskrivning	  av	  konceptartist	  
Konceptartister har till uppgift att visualisera idéer och koncept i form av illustrationer. 

Detta sker främst inom film, spel, reklam, mode (Shamsuddin, 2013). Lily beskriver att 

konceptartister främst arberar med att visualisera idéer som varken finns i text eller bild 

tillsammans med en Art Director. De är därför visuella kommunikatörer, som har till 

uppgift att lösa visuell design samt funktioner och deras syfte i projektet. Deras arbete 

görs för att undvika missförstånd mellan de som är involverade i projektet och ena alla i 

en gemensam vision för projektet (2015, s.12). 

6.2 Wheel	  of	  Time:	  Eye	  of	  the	  World	  

Här presenteras romanen och dess element som använts i gestaltningen och innehåll jag 

inte har tagit med. Anledningen till detta är att dessa delar inte har approprierats i arbetet. 

Jag har därför valt ut delar som jag kommer arbeta med och uteslutit andra delar, främst 

eftersom jag har prioriterat vissa av dem högre med tanke på vad som är viktigast för min 

gestaltning och med tanke på den tid som jag har haft till förfogande för att gestalta. 

Författaren Robert Jordan Jr, som egentligen heter James Olver Rigney, använder 

endast namnet som ett alias i sitt författarskap. Romanen är en multinarrativ berättelse om 

flera karaktärer som strider mot varandra i olika grupperingar som är onda och goda. 

Grupperingarnas mål varierar, men huvudsakligen vill de onda släppa fri ondskans herre 

eller hindra det från att hända. Undersökningen belyser att det även existerar grupper som 

har andra mål, men det är dessa mål som står i centrum. Berättelsen talar om att tiden i 

världen upprepar sig och att striden mellan ont och gott har pågått under otaliga 

tidsepoker, ödet av denna strid styrs av det som kallas för The Wheel of Time, tiden väv. 

I den är varje tråd en människa och tillsammans bildar trådarna en serie av händelser i 

tiden. Det som är viktigt att veta tycks vara att ondskans herre, Dark One, vill ta tidens 

väv och därmed förgöra alla själar och samveten i världen. Varför han vill göra det 

beskrivs inte, men jag tar det som en vedertagen fiktionell trope, ett återkommande tema 

eller motiv, där Jordan har skapat en absolut ondska som saknar medvetande och bara 

törstar efter att vara ond. 

De tre huvudpersonerna i berättelsen är de tre unga männen Rand Al’thor, Matrim 

Cauthon och Perrin Aybara som enligt en kvinnlig magiker, Moraine Damodred, är 
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utvalda till att förändra världens öde. Efter att deras by blivit anfallna av mörkrets tjänare 

flyr de tre männen tillsammans med Moraine, Moraines skyddsvakt, A’Lan 

Mandragoran, en bard, Thom Merrilin och deras barndomsvän Egwene Al’vere samt 

deras byläkare Nynaeve Al’Meara till den Tar Valon. Tillsammans ger de sig ut på en 

resa till staden Tar Valon, som är magikernas huvudstad som innehar världens främsta 

maktposition, samtidigt som de jagas av ondskans agenter. 

6.2.1.1 Invånarna	  i	  Westlands	  

Världen som romanen centrerar kring heter Westlands och den utgör en del av en 

gigantisk kontinent som för många är okänd. I denna värld finns det de som kan 

manipulera magins kraft, som många varelser är rädda för. Det är främst kvinnor som kan 

använda sig av magins krafter utan att skada, då män blir galna av den efter en tid. De 

som använder sig av magi kallar sig Aes Sedai, om de har genomgått utbildning i staden 

Tar Valon, annars kallas de för wildnings vilket innebär att de har lärt sig själva.  

Majoriteten av befolkningens intelligenta livsformer är människor som saknar 

magiska krafter och utöver dessa existerar tre andra former: Trollocs, Myrdraal och 

Ogier. Trollocs är mutanter som är en korsning mellan olika djur och människor, vilka 

utgör majoriteten av den onda sidans arméer. Myrdraal är också mutanter men jämfört 

med Trollocs påminner de mer om människor, men saknar ögon. Både Trollocs och 

Myrdraal tillhör en kategori som kallas för Shadowspawn, då de är Dark Ones tjänare. 

Ogier påminner lite om troll och är cirka tre meter höga och är allierade med människor. 

De inom rasen är kända för att vara duktiga arkitekter och för deras skicklighet i 

avancerat stenbygge som endast de kan utföra.  

6.2.2 Tiden och epokerna 
Världen romanen utspelar sig i har genomgått tre tidsåldrar. Den andra tidsåldern kallas 

för Age of Legends och från tiden innan den saknas namnet på den tidsåldern och nästan 

alla spår av den. Endast ett fåtal artefakter och konstruktioner från den tiden finns kvar 

och de är antingen gömda, försvunna eller förvarade. En del föremål används av Aes 

Sedai. Den förra tidsåldern, Age of Legends, avslutades när händelsen som kallas för 

Breaking of the World inträffade. Det bör belysas att flera element i berättelsen har flera 

olika namn, då olika faktioner och folkgrupper använder olika benämningar. 

Undersökningen berör flera referenser som finns i romanen, i vilka författaren Jordan 

använt sig av religionskunskaper, förhållandet mellan etniska grupper, historiska namn, 
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språk, litteratur och platser, vilket får mig att anta att Jordan aktivt approprierade saker 

från verkligheten. I flera forum, exempelvis Dragonmount, The thirteenth Depository, 

Encyclopaedia WoT, WoT wiki och Library.TarValon påstås det att romanen kan vara 

vår, fast i en annan tid. Dessa teorier argumenterar att romanerna innehåller flera 

referenser och att dessa antingen kan vara i en tid som utspelar sig innan den värld som vi 

känner till har skapats och att den därmed är bortglömd (Ages of the Wheel Theory, 

2013). Jordan själv bekräftar att detta är ett medvetet val, men han sa inte vad som 

refererar till vad, därför finns det flera delar av romanen som inte är bekräftade och kan 

nu heller inte bli det då Jordan dog 16 september, 2007. Det finns dock spekulationer från 

entusiasters egna teorier som hänvisar till uttalanden från Jordan om hans inspiration till 

romanen (The wheel of Time:Legacy, 2013). 

6.2.3 Miljö och omgivning 
Världen i romanen skiljer sig från vår värld till formen. Det är okänt om världen är en 

representation av vår värld fast i en annan tid, men entusiaster hävdar att delar av världen 

efterliknar vår. Denna kontinent är uppdelad i två delar av en gigantisk bergskedja, Spine 

of the world, där ena sidan är Westlands och andra sidan Aiel Waste som är en öken. 

Romanen centrerar kring Westlands. I denna del av världen finns regioner med berg, 

gräsmark, skog och ödemark. De norra ödemarkerna är korrumperade av ondskans 

krafter. 

Miljön och omgivningen i Age of Legends beskrivs att ha varit väldigt 

annorlunda, främst gällande städerna, eftersom ruiner av en del av dem finns kvar, men 

klara beskrivningar saknas. Endast varelser som har levt sedan dess vet hur det såg ut vid 

den tiden. De fåtal beskrivningar som finns kvar berättar huvudsakligen om hur de 

manliga magikerna förstörde miljön med deras magi genom att lyfta berg, spräcka 

marken och formade naturen efter sin vilja och galenskap, vilket “bröt” världen itu. Det 

fanns vid Age of legends platser där Ogier bodde där all influens av kraften 

neutraliserades, där innanför försvann galenskapen. Magikerna lämnade efter en tid dock 

dessa platser då avsaknandet av kraften gjorde att de mådde psykiskt dåligt och längtan 

efter kraften var så stark att de inte kunde stå ut. 

6.2.4 Föremål från The Eye of the World 
Detta avsnitt delar in föremål i arkitektur, vapen, färdmedel och kläder. 
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6.2.4.1 Arkitektur	  

Teknologin i världen påminner om den engelska medeltiden med byggmaterial som sten, 

jord och trä. Undantaget är städerna Tar Valon, Caemlyn och Shadar Logoth som har 

konstruktioner av Ogier. Dessa konstruktioner byggdes efter Age of Legends. Hushåll 

och andra byggnader beskrivs inte särkilt utförligt. Från vad jag kan bedöma beskrivs inte 

hushåll och andra byggander särskilt utförligt i romanen. Enligt entusiastforum 

inspirerades Jordan mycket av sagor och legender från Storbritannien. Staden Caemlyn 

sägs vara en referens till Camelot från legenden om kung Arthur.  

6.2.4.2 Vapen	  

I The Eye of the World används förhistoriska vapen från den engelska medeltiden som 

olika typer av svärd, yxor, spjut, sköldar o.s.v. Det finns dock vapen som skiljer sig från 

den här tiden. Ett sådant vapen är det enkeleggade svärdet som huvudpersonen bär som 

påminner om den japanska katanan, vilket är en intressant remediation av svärdsmän 

specialiserade till dueller. Jag tror att detta är för att Jordan fann konfrontationen mellan 

huvudpersonen och sin fiende vore mer spännande i svärdsdueller och kanske blev 

inspirerad av filmen De sju samurajerna (1954). 

Soldaternas och arméernas vapenarsenal beskrivs endast fragmentalt. De flesta 

krigarna använder svärd, yxor och stavar och de som inte är krigare har varianter av 

gömda vapen som t.ex. olika sorters knivar. 

6.2.4.3 Färdmedel	  

I The Eye of the World nämns båtar och hästar som är av icke-magiskt ursprung. De 

övriga färdmedlen som det berättas om är the ways, som de manliga magikerna gav som 

gåva till Ogiers som tack för deras beskyddan från deras galenskap. The ways var en 

portal till en värld mellan världarna och ett snabbt färdmedel där en veckas resa tog 

mycket kortare tid genom the ways. Detta färdmedel blev senare korrupt och intogs av en 

monstruös dimma som dödade offrens själar.   

6.2.4.4 Kläder	  

Kläderna i Westlands beskrivs inte så ingående. Illustrationer av romanen, vilka är 

godkända av Jordan, visar återigen att Jordans inspirerats av den engelska medeltidens 

stil från 1300-talet. Romanen beskriver inte vilket material kläderna är gjorda av, utan jag 
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har istället själv fått ta reda på vilket material kläderna gjordes av under 1300-talet 

(Kendall Redburn Costumes of All Nations, i.d). 

6.2.5 Magi och det övernaturliga 
Magin i romanen framställa som en mystisk, drivande kraft som skapade universum och 

som kommer från skaparen. Kraften delas in i två kön; det kvinnliga ”saidar” och det 

manliga ”saidin”. Kraften kan endast användas av det associerade könet och endast av ett 

fåtal människor. De andra livsformerna saknar förmågan att använda sig av kraften. Hur 

magin används beskrivs vara individuellt, men varje kön har likartade beskrivningar av 

hur man använder magins krafter. Romanen beskriver att magi är starkt kopplat till 

känslor och att magiker måste lära sig behärska sina känslor och mentala föreställningar 

för att magin inte ska gå berserk. Endast vid god självkontroll kan magikern forma magin 

utifrån deras känslor i den mängd som hen kan hantera, men hur väl och hur mycket magi 

du kan behärska bestäms vid födseln. 

Saidar och Saidin ska efter det så kallade Breaking of the World besudla den 

manliga halvan, Saidin. Anledningen till att saidin besudlades var p.g.a av att en 

forskningsgrupp av Aes Sedai bröt upp Dark Ones fängelse. Denna händelse bidrog till 

att många Aes Sedai korrumperades till att följa deras mörkaste önskan och tillslut 

lyckades de godas förkämpe Dragon, vars riktiga namn var Lews Therin Telamon, 

försegla Dark One och dess starkaste följeslagare Forsaken till Shayol Ghul. Tillsammans 

med sina kompanjoner lyckades de med detta, men till priset av att kraftens manliga 

halva besudlades och att Lews Therin drevs till vansinne och tog sitt och sin familjs liv. 

6.2.5.1 Aes	  Sedai	  

Bland människobefolkningen är det endast ett fåtal som har färdigheten som kallas för 

channeling. Denna färdighet tillåter människan att manipulera kraften, men det är farligt 

att använda sig av kraften utan rätt träning. I staden Tar Valon tränas alla magiker som 

kan hittas till att kunna hantera kraften utan att riskera sina liv. Aes Sedai är en titel som 

man endast får om man lyckas klara flera prövningar, tar den magiska eden, aldrig talar 

om det som inte är sant, inte skapar vapen till någon som ska användas till att döda, aldrig 

använder kraften som ett vapen med undantag mot darkfriends, shadowspawn eller för att 

skydda sitt liv, sin vakt eller en annan Aes Sedai. Detta noterade jag vara väldigt likt 

Isaac Asimovs tre robotlagar, att inte skada en människa direkt eller indirekt, en robot 

måste lyda order ifrån en människa ifall den inte bryter mot den första lagen, en robot 
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måste skydda sig själv så länge det inte är konflikt med den första eller andra lagen 

(Asimov, 1950 ). Magikerna har i deras hierarki delat in sig i flera olika ranker, 

ansvarspositioner och faktioner. Rang bedöms efter hur bra influens och kontroll 

individen har över kraften och kunskap. Efter att någon har accepterats som Aes Sedai 

kan denne välja faktion. Dessa faktioner har olika fokusområden som forskning, logiskt 

tänkande etc. Högst i hierarkin står Amyrlins säte som är ledare över alla Aes Sedai. 

 Det finns idag inga manliga Aes Sedai, då alla dog vid The breaking of the World. 

Det händer kanske en gång på hundra år eller två hundra år att det upptäcks män som kan 

använda sig av channeling. Dessa kallas för False dragon och måste enligt Aes Sedai 

jagas och deras tillgång till kraften måste neutraliseras så fort som möjligt. I legender 

berättas det att The dragon ska reinkarneras och komma tillbaka för att försegla ondskan 

för gott, därmed framställer nästan alla män sig själva som The dragon reborn. Detta ses 

av Aes Sedai som falska påståenden, då de tror att uppenbarelsen av the dragon reborn 

skulle sakna tvekan p.g.a ödets vävs egen vilja. Därför jagas alla män som kan använda 

sig av kraften för att bekräfta om de är The dragon reborn samt neutralisera mannen från 

att bli galen och förstöra allt i sin omgivning. 
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