
 

 1 

 
Institutionen för kommunikation och information  
Vårterminen 2009 
 
 
 
 

 

 

Concept art 
En praktisk studie om arbetsprocessen  
bakom skapandet av konstformen med  

dystopi/postapokalyptisk  

science fiction som tema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sebastian Hedberg 
Kurs: HY513G Examensarbete i hypermedievetenskap 15 hp C-nivå 
Handledare: Anders B Jonassson, Tyrone Martinsson 



 

 2 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“After the torchlight red on sweaty faces 

After the frosty silence in the gardens 

After the agony in stony places 

The shouting and the crying 

Prison and palace and reverberation 

Of thunder of spring over distant mountains 

He who was living is now dead 

We who were living are now dying 

With a little patience”     1    

 

 

    

    

    

    

    
                                                
1  The Waste Land, T.S. Eliot, 1922 
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Inledning          Inledning          Inledning          Inledning              

Eftersom jag på senare tid har funderat mycket kring begreppet concept art och vad det 

innebär, så kändes det naturligt för mig att skriva om det i en reflekterande text samt att 

komma fram till en slutsats genom att jobba med det hela ur ett praktiskt perspektiv. När jag 

började jobba med mitt examensarbete så ställde jag mig själv frågan: Vad är concept art?  

Men med tiden så ändrades den frågan till att jag istället frågade mig själv: Hur jobbar man 

praktiskt med concept art? Och hur skulle det se ut ifall jag skulle göra mina egna concept art-

bilder? Det är de sista två frågorna som jag fokuserat en del av examensarbetet åt att besvara. 

För att besvara dem har jag valt att arbeta både teoretiskt och praktiskt, med fokus på det 

praktiska. I min bakgrundsbeskrivning kan ni läsa mer om varför jag valde att arbeta med 

concept art.  

 

BakgrunBakgrunBakgrunBakgrundddd    

Mitt intresse för bildbehandling började ta fart när jag började Högskolan i Skövde 2006. Det 

var dock först hösten 2008 med kursen Individuellt gestaltande projekt C där jag utformade 

mina egna filmposters som jag insåg att bildbehandling var helt rätt för mig. I och med det här 

så blev jag mer och mer medveten om vad jag ville arbeta med i framtiden, något som tidigare 

hade varit mer diffust, även om jag visste om att det låg inom medias ramar. Det fortsatte med 

kursen Dokumentärproduktion och nya medier C där jag gjorde mina egna vykort som 

dokumenterade vinterhalvåret i Henån. När det senare var dags att fundera kring vad jag ville 

jobba med som examensarbete tog det inte lång tid innan jag visste att det låg inom ramen för 

bildbehandling.  

 

Vid närmare fundering kom jag fram till att jag skulle inrikta mitt examensarbete mot att göra 

egna concept art-bilder med dystopi och postapokalyptisk science fiction som tema. Jag ville 

ha något som knöt samman concept art med ett tema som koncept, i det här fallet blev det 

dystopi och postapokalyptisk science fiction. Anledningen till varför jag valde att ha dystopi 

och postapokalyptisk science fiction som tema var på grund av min fascination av de här 

genrerna. Jag ville gå in djupare på vad de har för bildspråk och vad det är som både knyter  

samman och skiljer de här genrerna åt. Slutligen ville jag studera mitt egna bildspråk och 

analysera vad jag har för influenser och för uttryck.   
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Vad är concept art? 

Concept art menas med att man gör egna illustrationer för att presentera en idé, ett projekt 

eller ett verk. Där det kan användas i marknadsförande syfte eller som mall för hur det 

slutgiltiga verket ska se ut. De är därför inga slutgiltiga presentationer utan de är bara utkast, 

som i ett senare skede förbättras för det slutgiltiga verket, det kan vara film, spel eller böcker 

beroende på vad man inriktar det mot. I mitt fall har jag inriktat mig främst emot filmmediet,  

med lite undantag för jag kommer även att ta upp referenser ifrån dystopisk/postapokalyptisk 

science fiction litteratur. Concept art kan använda sig av både stiliserad samt fotorealistisk stil. 

Man kan jämföra det med att rita upp en storyboard för en film, där man på samma sätt som 

med concept art-bilder planerar delar av sitt förlopp innan likt en skissmodell.  

 

Anledningen till varför jag just valde att arbeta med concept art som medieform var på grund 

av att jag ville knyta samman bildbehandling med något som rör filmmediet. Concept art-

bilder har på senare år förknippats mycket med filmers bakgrundsarbeten, där det även har 

varit ett sätt att marknadsföra filmer på. Funktionen av concept art-bilder kan liknas med 

tillämpningen av extramaterial till en den dvd film, där syftet är att visa upp en del av filmens 

förarbete för de intresserade, concept art fungerar på samma sätt. Sedan tyckte jag att 

skapandet av egna concept art-bilder skulle vara relevant att ha som arbetsprover.  Med 

anledning av att jag valde att arbeta med concept art-bilder så kunde jag visa upp mångfald 

inom bildbehandling med hjälp av att jag använt mig av olika stilar samt olika projekt, som i 

slutändan visar upp en bredare arbetsportfolio när jag senare ska ut och söka jobb.  

 

Inspiration 

Efter att ha kommit fram till att jag ville arbeta med concept art-bilder, så mindes jag en 

bildserie med de bakomliggande concept art-bilderna till filmen I am Legend 2 som 

fascinerade mig. Det var inte bara bildernas symbolik och det fantastiska utförandet utan det 

var även mitt bakomliggande intresse av postapokalyptisk science fiction och dystopier som  

fick mig att vilja utforska concept art-formen ytterligare. I am Legend ingår inom genren 

postapokalyptisk science fiction och det var både filmen och concept art-bilderna till filmen  

som fick mig att vilja kombinera min text om concept art med postapokalyptisk science 

                                                
2 I am Legend, Francis Lawrence, 2007 
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fiction och dystopier.  

 

Rent uttrycksmässigt så förundrades jag av hur detaljerade I am Legend-bilderna var och hur 

de skilde sig från filmens slutgiltiga utseende. Det fick mig att vilja ta reda på hur 

arbetsprocessen bakom skapandet av concept art-bilder ser ut. Jag bestämde mig för att det 

bästa sättet att ta reda på hur man studerar concept art-bilder som konstform är genom att 

jobba med det hela ur ett empiriskt perspektiv, och låta min egen erfarenhet tala för sig själv i 

slutändan. Det är också det här som den delen av mitt examensarbete kommer att handla om 

hur jag jobbar praktiskt med att besvara hur min arbetsprocess har sett ut när jag jobbat med 

concept art-bilder. Genom att designa mina egna bilder i concept art-formens tradition och 

sedan skriva om processen i den här reflekterande texten. För att slutligen knyta an mina 

concept art-bilder med temat och gå in djupare på vad postapokalyptisk science fiction och 

dystopi betyder och har för samband med concept art-formens vanliga uttryck.  

 

Syfte 

Syftet med mitt examensarbete har varit att konkretisera betraktandet av concept-formens 

arbetssätt. Där jag har fokuserat på att besvara mina frågeställningar utifrån min egen 

erfarenhet av att ha jobbat med det praktiskt. Där det inte är frågorna i sig som är det 

intressanta utan att får reda på hur aktiviteten har sett ut och få reda vilka beslut jag har 

tvingats ta för att gå vidare för att i sin tur kunna besvara dem. 

 

Där jag har valt att bygga upp min reflekterande text med två huvudpunkter som  

grundstommar i texten, den första är att jag ska beskriva min arbetsprocess genomförligt och 

den andra är en lite djupare analyserande del. Syftet med att dela upp den reflekterande texten 

på det här sättet är på grund av att jag vill både förklara hur uppbyggnaden av concept art-

bilder kan se ut samt göra en analys av hur tankeverksamheten bakom såg ut.  

 

Genom att göra egna concept art bilder kan jag även få reda på vad jag har för uttryckssätt när 

jag skapar egna bilder och visa upp en del av mig själv i form av bildmediet. Där jag vill 

pressa mig själv till att se vart mina begränsningar ligger. Där jag har fokuserat på skapandet 

främst för att skapa egna teorier kring det praktiska materialet. Det handlar även om att jag  

ska visa upp hur jag valde att tolka hur framställandet av hur en concept art-bild ska se ut, 

genom att beskriva min urvalsprocess och mina bakomliggande tankar.  
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Jag har inriktat mitt examensarbete mot att endast göra concept art-bilder med 

miljöframställningar. Anledningen till varför jag valde att inrikta mig helt åt 

miljöframställningar var på grund av att jag ville lyfta fram det visuella underliggande 

detaljerna i bilderna. För att lägga stor vikt på förståelsen av hur viktiga detaljerna är för att 

sätta in bilderna i en helhet, därför prioriterade jag bort människorna.  

 

Med syftet att ge mitt arbete mer litterär tyngd gick jag in djupare på hur olika 

miljöframställningar skildras i postapokalyptisk science fiction och dystopier. Där jag även 

redogör skillnaden mellan de två och vad jag tror är sambandet mellan att dessa två genrer är 

vanligt förekommande teman inom olika concept art verk.  

 

Metod 

Min praktiska metod bestod av att jag först skissade upp bildmaterial till mina concept art-

illustrationer. Därefter fotograferade jag ett brett bakgrundsmaterial för att sedan påbörja 

redigeringsfasen, där jag lade undan extra tid för att komplettera mitt material ifall det skulle 

behövas. Den teoretiska metoden bestod av att jag gjorde en empirisk studie över concept art-

bilders utformande, där jag knyter an mina tankar med andra concept art-exempel och jämför 

dem med mina egna bilder. Jag reflekterade sedan kring besluten jag tog och vad de kom att 

innebära för mitt examensarbete. Jag jämförde även mitt arbetssätt och stilen för mina bilder 

med andra passande exempel. För att slutligen analysera min arbetsmodell och undersöka 

vilken effekt den hade på slutresultatet.  

 

Min teoretiska metod bestod av att jag granskade dystopi och postapokalyptisk science fiction 

ur ett rent faktaperspektiv. För att även ha bra referenser läste jag igenom flera dystopiska 

samt postapokalyptiska verk, där jag specialstuderade bland annat hur miljöframställningarna  

skildrades och andra element vad som skiljde genrerna åt.   
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ProProProProcesscesscesscess    

Skissmodell 

Jag använde mig av ett antal skisser för att måla upp lite olika bilder på vad concept art-

illustrationerna skulle innehålla. Genom att använda mig av en skissmodell innan jag satte 

igång så tillförde det att arbetsprocessen blev smidigare i slutändan. Man kan jämföra 

betydelsen av mina skisser med en storyboard till en film, där huvudtanken är att man 

visualiserar sina tankar ned på ett papper innan produktionen har kommit igång.  

 

                            Skiss 1    Skiss 2 

 

Skisser har därmed varit en stor hjälp för mig och blivit ett viktigt verktyg för att kunna ta mig 

vidare, och det har också gjort så att jag slipper att förlora de bra idéerna som man annars 

kanske hade glömt bort, ifall man inte hade skissat ned dem. Förarbetet i mitt examensarbete 

bestod av olika former av skissande i kombination med tankebubblor och stödord för att göra 

det lättare för mig att komma igång och för att hålla mig på rätt spår.  

 

Nästa steg i arbetsprocessen ligger i att jag använde mig av drygt två veckor till fotografera ett 

brett bakgrundsmaterial över sådant jag vid den tiden trodde att jag behövde. På grund av att 

jag använde mig av en skissmodell innan så var det enklare för mig att veta vad jag skulle 

fotografera. För att underlätta fotograferandet ytterligare skrev jag ned en lista med objekt och  

platser som jag skulle fotograferas. Det var till stor hjälp att jag hade strukturerat upp mina 

fotograferingstillfällen innan och vad jag skulle uppnå med dem.  

 

Jag fick dock utnyttja några fler outsatta fotograferingstillfällen när jag hade kommit längre in  

i redigeringsfasen, för att göra lite tillägg till bilderna. Med anledning av att man alltid 
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kommer på förbättringar och nya idéer när man jobbar med materialet. Efter fotograferandet 

var det dags för reflekterandet över vad jag ville uppnå samt vad det skulle vara för känsla 

bilderna skulle utstråla.  

 

Vid användandet av skisser innan man börjar själva slutredigerandet så får skapandet två olika 

nivåer att uttrycka sig på. Den första av dem är i inledningsfasen och man vet ungefär vad det 

är som man försöker uppnå i bilden och man ritar därmed upp en grov skiss för att illustrera 

det hela.  

 

I den andra detaljerade fasen som kommer först när man börjar redigeringsarbetet, är det 

andra saker som man måste tänka på som t.ex. ens egna begränsningar, vad som ligger utanför 

ens förmåga att prestera det som man strävar efter. Den här fasen är väldigt tidskrävande och 

krävde ett stort tålamod från min sida. Det krävs en helt annan precision i sitt redigerande än 

något som jag tidigare har arbetat med, varenda liten detalj är för viktig för helheten i bilden 

och allt måste vara optimalt för att man ska bli nöjd med resultatet. Concept art-formspråket 

skiljer sig från andra bildstilar i det avseendet att arbetsprocessen är mer utdragen och kräver 

mer av en.  

 

Det finns dessutom olika stilar inom concept art-formen, vilka är fotorealistisk och stiliserad 

stil, där jag till största delen har använt mig av den fotorealistiska stilen med vissa drag av den 

illustrerade stilen. Concept art-formen domineras av miljö och karaktärs framställningar. Jag 

valde bort karaktärsdesign och har inriktat mig istället helt och hållet åt olika miljö 

framställningar.  

 

Den kreativa processen 

Med en väldig noggrannhet och ett sökande efter perfektion blir balansen svår att kontrollera i 

redigerandet. Man är så upptagen med sin kreativa sida att man ibland glömmer bort sina  

begränsningar. Något som alltid gör sig påmint vid ett senare skede. För att försöka komma 

bort från det här måste man även begränsa sitt tänkande till något som är realistiskt att uppnå 

för sig själv. Problemet är att man måste ha högt ställda krav på sig själv för att utvecklas. Så  

det är samma här, det gäller att finna en balans för sig själv som fungerar och att hela tiden  

komma på idéer och tankar på nya bilder som man kan skapa eller ändra, fast hålla det inom  

banor över vad som är rimligt för en själv. Samtidigt ska man inte heller begränsa sig själv till 
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vad man kan uppnå med sina idéer. 

 

När det sedan är dags att köra igång med den redigerande delen har jag lärt mig att det är 

enklare att alltid lägga undan lite extra tid för eventuella kompletteringar för bilderna, som 

t.ex. ifall det behövs ett utökat fotografiskt material med specifika objekt.  För när man sitter 

vid datorn och är som mest uppe i sitt redigerande kommer man komma på en massa saker 

som saknas och utveckla den därifrån. Det kan därför vara bra att lägga undan lite tid för att 

justera det så att man slipper lida utav tidsbrist i slutet.  

 

En annan sak som jag har lärt mig ifrån när jag började redigera i Photoshop är att det är alltid 

bra att ha flera versioner av bilderna för att uppnå det bästa resultatet. För att slippa att 

felprioritera så använder jag mig av olika versioner av bilderna för att skapa en urvalsprocess. 

Genom att jag utvidgar mina egna val så gör jag det enklare att se varje enskild bilds 

svagheter och styrkor. Det är även lättare att gå tillbaka ifall man nu skulle ångra sig i ett 

senare skede också, i backup syfte.  

 

Respons 

En annan viktig faktor för mig att kunna gå vidare i min arbetsprocess är att få respons på mitt 

arbete. Under examensarbetet har jag skickat in flera olika versioner av mina bilder till min 

bror (utbildad multimediaingenjör) för att få tips och kritik på vad som är bra och vad som 

måste ändras. Detta är en viktig del för mig att ständigt kunna förbättra mig själv. Jag har en 

tendens att stirra mig blind på mitt arbete och jag når till slut en punkt där jag känner att jag 

nästan är klar och det går inte att förbättra något mer, så skickar jag in det till min bror och 

han lägger märke till detaljer som jag inte tänkt på och bilden förbättras för varje gång.  

 

Att få ett annat perspektiv på saker och ting har alltid varit en fördel för mig att göra mig 

medveten om brister som jag inte lagt märke till. Om jag inte hade fått respons på mina bilder 

så hade slutresultatet varit helt annorlunda. Med tiden får jag tips på ändringar men det är upp  

till mig att lyssna på om jag vill följa dem. En del av dem följer jag helt och hållet med jag  

ignorerar de andra, alternativt gör en del justeringar på dem. Valmöjligheterna är därmed både 

en befrielse samt oerhört påfrestande i och med att det blir en väldigt tidskrävande aktivitet. 
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Felprioriteringar och misslyckanden 

Det förekom en del felprioriteringar i examensarbetet. Fotograferingen var lite utav en 

felprioritering som jag ägnade lite för mycket tid åt i början med tanke på att jag ändå fick 

komplettera en hel del ändå i efterhand. Det är svårt att sätta sig in i vad det man behöver för  

fotomaterial innan man har kommit igång med bildskapandet. Med hjälp av anteckningar och 

skissmodellen blev det enklare att fotografera delar av det man behövde men 

fotograferingsprocessen kunde ändå ha gått smidigare. Fotomaterialet blev inte lidande på 

grund av att jag prioriterade det som jag gjorde men däremot stal det tid ifrån bildskapandet 

vilket alltid är bra att ägna lite extra tid åt.  

 

På www.conceptart.org 3 fann jag ett forum som behandlade olika concept art-projekt som 

gjordes av både amatörer och professionella kreatörer. I forumet som är helt inriktat på att 

visa upp samt att hjälpa concept art-upphovsmän, kunde man få respons på sina bilder och få 

värdefulla tips för att fullända dem. Där kunde man utbyta idéer och få vägledning av de med 

stor erfarenhet av att göra egna concept art-illustrationer. Genom att jag följde händelserna i 

forumet kunde jag på så sätt lära mig vad de andra har gjort för misstag i största allmänhet  

och korrigera mitt arbetssätt så jag slapp göra dem själv. Jag blev även motiverad att hitta nya 

sätt att kommunicera på genom mina bilder.  

 

Det var intressant att se de olika arbetssätten som visades upp i forumet också, där det kunde 

skilja sig en hel del, med en stor variation på olika stilar och motiv. Där det mesta av deras  

fokus låg på att helt inrikta sig på karaktärs-concept art. En sak som jag ångrar i efterhand är 

att jag inte lade upp mina egna bilder på sidan som pågående projekt, för att ta hjälp av dem 

på forumet och förbättra både mitt arbetssätt samt mina bilder ytterligare och lära mig från de  

professionella concept art-skaparna.    

 

I forumet fanns det också tutorials där jag fick handledning i hur man kunde skapa olika  

element som t.ex. dimma, rök och skotthål. Jag använde mig sedan av alla dessa i mina egna 

bilder. De Photoshop tutorials som jag följde blev därmed till stor hjälp för mig, i och med att  

jag nu kunde skapa saker som jag inte kunde fotografera eller rita av på ett enkelt eller 

realistiskt sätt, detta var betydelsefullt i framställandet av mina bilder och viktigt för mig själv 

att expandera mina tekniska kunskaper inom Adobe Photoshop.  

                                                
3 www.conceptart.org, Jason Manley, senast uppdaterad 1 juni klockan 00:41.  



 

 12 

 

AnalysAnalysAnalysAnalys 

När jag satte mig ner för att skapa mina egna concept art-bilder hade jag mycket idéer om vad 

det var som jag ville göra. Jag visste att jag ville ha med många dystopiska fenomen för att få 

bilderna att vara tydliga i sitt budskap och vad de försökte förmedla för känsla. Det är dystra 

bilder så även om man inte visste om vad jag hade för tema innan man ser bilderna kan man 

ändå förstå att det målas upp en mörk värld. När jag satte mig ner för att fundera kring hur jag 

ville att mina bilder skulle behandla temat så kom jag fram till att mina bilder skulle följa 

temat helt och hållet. Det skulle inte förekomma några som helst avvikelser i bildstilen som 

skilde från temat, utan temat och bilderna skulle tillsammans bli en gemensam helhet.  

 

När det kom till hur jag skulle gestalta mina bilder rent praktiskt så använde jag mig utav flera 

olika byggstenar för att bygga upp en övergripande dystopikänsla. Genom att jag gjorde på 

det här sättet kan man jämföra min stil med en blandning mellan en ordinarie bild och ett 

bildkollage. Det är en bild och inte flera, det är därför som det inte är ett bildkollage i en 

regelrätt mening, men samtidigt så har jag flera olika element i bilderna som vid analyserande 

kan översättas till att det är flera olika bildsegment i helhetsbilden. 

 

Jag valde att ha ett tydligt bakomliggande budskap och tema till bilderna för att undvika att 

bilderna endast blev ytliga tolkningar. I min praktiska studie om concept art-illustrationer blir 

det därmed enklare att betona vad de betyder. Mina bilder kan appliceras i ett större syfte än 

att bara visa upp concept art-formens grafiska stil och tillvägagångssätt, i och med det 

bakomliggande temat och de känslor mina bilder förmedlar. 
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I jämförelse med andra verk 

 
"Full circle. A new terror born in death, a new superstition entering the unassailable fortress 
of forever. I am legend." 4 
 

Min concept art-stil liknar mer stilen från concept art-illustrationerna från filmen I am 

Legend, där det i likhet med mina bilder målar upp en dystopisk bild över framtiden med 

fokus på vidsträckta miljöbilder och storslagna element som skyskrapor samt oroväckande  

moln i horisonten. Det har också i likhet med mina bilder en fotorealistisk stil för att illustrera 

en lite allvarligare sorts ton, där det inte bara är tänkt att vara vackert och episkt utan också ha 

ett bakomliggande budskap, för att ge bilderna mer tyngd. Det är inte bara stilen som 

överensstämmer med mina bilder utan det gör även tillvägagångssättet. Jag valde att redigera 

mina bilder utifrån fotografier som jag manipulerade och bearbetade för att de skulle passa in 

i situationen. Vad jag kan tyda ifrån att studera I am Legend-bilderna här nedan så har 

skaparen till bilderna haft ett likadant tillvägagångssätt som jag. Det som är gemensamt för 

våra stilar är att de har utgått ifrån ett fotografi och sedan bearbetat bilden i samband med att 

lägga till olika föremål i bilden, med syftet att manipulera verkligheten. 
5                   6      

                                             1.                                                                                             2. 

 

Efter att jag hade studerat de olika tillvägagångssätten ifrån conceptart.org-forumet samt I am  

Legend-bilderna så har jag granskat traditionen med det bakomliggande arbetet till bilderna,  

för att se ifall min arbetsprocess stämmer överens med de andra eller om det är mycket som  

                                                
4 I am Legend, Richard Matheson, Kapitel 28, sida 317, Orion Publishing Group, September utgåva från 1997, 
utkom 1954. 
 
5 Concept art, I am Legend, Warner Bros. Pictures, 2007 
6 Concept art, I am Legend, Warner Bros. Pictures, 2007  
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skiljer sig åt. Vad jag har upplevt som var det som skilde sig åt mellan våra arbetssätt, var 

skillnaden i vad vi hade för olika tidsbegränsningar, där jag upplevde att skaparen till I am 

Legend-bilderna hade betydligt mer utsatt arbetstid än vad jag hade och en mer effektiv sådan. 

De hade även ett mer omfattande fotografiskt underlag för sina bilder med ett stort bildarkiv. 

Det var något som jag saknade och det har gjort att jag var tvungen att begränsa mig själv till 

att endast gestalta utifrån mitt jämförelsevis lilla bildmaterial. 

 

En aspekt som finns för att man ska kunna se det här är genom att man studerar omfattningen 

för bilderna och när man går in i djupet på dem och plockar isär varenda liten detalj, kan man 

göra en uppskattning på hur stort projektet verkligen var. I am Legend-bilderna är dessutom 

gjorda av professionella skapare, vilket betyder att de jobbar både effektivare och med en mer 

genomarbetad arbetsprocess än vad jag gjorde.  

 

Det som var likadant däremot var designprocessen i Photoshop och den moderna concept art-

stilen som vi delade. Hur användandet av ett fotografi låg som bas för hela bildens uttryck och 

att vi utgick därifrån. Det här var ett tillvägagångssätt för att definiera bildens grundliggande 

inre innan man kunde se hur det slutligen blev en detaljerad illustration över storslagen 

ödeläggelse, vilket var samma mål som jag hade innan jag började mitt skapande, även om 

mina bilder hade fler begränsningar.    

 

Genom att studera uttrycket för concept art kunde jag förstå helhetsbilden av mediet genom 

att arbeta med det hela praktiskt och visa upp vad jag har lärt mig genom både mitt 

reflekterande samt genom att studera det slutliga resultatet av mina bilders utseende. Jag 

tolkar mina bilder som underlag för mitt behov att yttra mig kreativt samt samhällskritiskt, 

och min stil utmärker sig inte markant från annan modern concept art-stil med ursprung från 

Photoshop, när det gäller behandlingen av det ämnet som jag tar upp i mina bilder.     

Istället skulle jag kalla min egen stil för experimentell med ett lite filmiskt uttryck, i och med 

bildkollagekänslan, där det experimentella inte är nyskapande för concept art formen i sig 

utan mer experimentellt för mig själv.  
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Concept art-bilder i jämförelse med bilder ifrån slutproduktionen 

Här nedan kommer jag att visa upp concept art-bilder ifrån Terminator Salvation 7och Blade 

Runner 8 på vänster sida och motsvarande bilder ifrån filmens slutproduktion på den högra 

sidan. Anledningen till varför jag gör detta är på grund av att jag vill visa upp hur concept art 

bilderna ligger som grund för hur man väljer att gestalta filmens scener på. Även om bilderna 

inte stämmer överens till 100 % så kan man tydligt se i de här fallen att de har influerats ifrån 

concept art-bilderna.  

 

De här två bilderna som ligger rakt nedanför är ifrån filmen Terminator Salvation. Concept art 

bilden till vänster är ljusare, mer detaljerad och har en fotografisk uppmålande stil. Bilden 

ifrån slutproduktionen däremot har en råare, mörkare ton där det inte är det som man ser som 

är det obehagliga utan snarare det som bilden döljer. Det finns dock mycket som bilderna har 

gemensamt om man granskar bilderna noga, då kan man se att den högra bilden är ett förlopp, 

en utveckling av den vänstra, där de har tagit de detaljerna som de gillade ifrån concept art 

bilden och ändrat det som de tyckte var överflödigt. Concept art-bilden och filmens slutliga 

utseende kommer därför aldrig att se exakt likadana ut på grund av att concept art-bilden 

endast är en mall för att beskriva filmens ton och känsla. Om concept art-skaparen däremot 

gjort ett bra arbete så kommer slutproduktionen och concept art bilden att likna varandra, 

vilket det gör i det här fallet.       

 

 

         3.             4. 

 

 

 

                                                
7 Terminator Salvation, McG, 2009 
8 Blade Runner, Ridley Scott, 1982 
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Här nedanför hittar vi två bilder ifrån filmen Blade Runner. Concept art bilden belägen till 

vänster har en stilistiskt animerad stil där det används mycket färger som sticker ut och den 

har en lite mindre dystopisk ton än vad den högra bilden har. Vad man kan se att de har ändrat 

sedan när det kom till slutproduktionen är att de har tagit bort den pigga färgglada stilen, 

istället har det satsat på att ge bilden till höger bättre svärta och försöka få den att bli en mer 

realistisk bildupplevelse. Det är en betydligt mörkare ton som framställs och de har även tagit 

bort mycket av det detaljrika i bilden. Det som fortfarande är kvar ifrån concept art bilden i 

slutproduktionsbilden ifrån filmen är att motivet i concept art-bilden har tydligt legat som 

grund för slutproduktionsbilden. De har väldigt mycket gemensamt i både hur de valt att 

bygga upp staden och vad bilderna förmedlar för känsla, det får bilderna att uppfattas som att 

de är sammanfallande.  

 

          5.            6. 
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Vad är Postapokalyptisk science fiction och dystopi? 

Dystopi är en mörk framtidsskildring och betyder dålig plats på grekiska. Dystopier byggs 

upp av att de i grunden är samhällskritiska och att de målar upp en överdrivet negativ värld. 

Många av de dystopiska verken använder sig av skräckvisioner för att göra det hela lite mer 

effektfullt och otäckt. Postapokalyptisk science fiction är en historia som utspelar sig efter 

jordens undergång. Man kan sammanfatta det hela som att postapokalyptisk science fiction är 

en dystopisk berättelse fast det drar det hela ett steg längre och målar upp en ännu mer dyster 

värld, där det inte handlar om att bekämpa det samhälle som förtrycker en utan endast om att 

överleva i en värld som inte längre är funktionell.  

 

Här nedan har jag listat upp olika litterära verk som tillhör genrerna:  

 

Dystopier    Postapokalyptisk science fiction 

Androidens drömmar (Blade Runner)  I am Legend 

1984    Signal 

Du Sköna Nya Värld   Vägen 

  

Likheter och skillnader 

Dystopi och postapokalyptisk science fiction har mycket gemensamt de skildrar både en 

överdriven värld där fokusen ligger på att framhäva de negativa fenomenen i vårt samhälle. 

De har både mörka framtidsvisioner med samhällskritik som underliggande faktor. De har 

därmed alltid ett politiskt budskap bakom. I skräckvisionerna som målas upp är tanken att 

läsaren ska chockas till att reagera och sedan påverka världen i en positiv riktning.  

 

Det som däremot skiljer genrerna åt är att i dystopier så kan människorna fortfarande påverka 

sitt öde och sin framtid trots samhällets förtryck. I postapokalyptisk science fiction däremot 

har hoppet redan dött ut. Människorna står oftast på gränsen till att vara utdöda och det är då 

redan för sent för att de skulle kunna påverka något, utan där handlar det mest om att bara 

överleva.  
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Den enes utopi är den andres dystopi 

I Aje Björkmans artikel Dystopin ligger närmare människan än utopin 9 kan vi läsa om hur 

han menar att dystopin är en del av det mänskliga tänkandet på grund av att vi fokuserar på 

det negativa.  Han menar också att utopin inte har någonting med människan att göra utan att 

utopier endast befinner sig i vårt drömtänkande. En utopi är raka motsatsen till vad en dystopi 

är, i en utopi så skildras det istället en perfekt drömvärld i vår framtid där alla är lyckliga, en 

idealvärld. Trots att man säger att hoppet är det sista som överger människan så känns inte 

utopier realistiska, dystopier däremot som även de är överdrivna fast åt det andra hållet, är 

något som vi människor har enklare att visualisera. Människan hoppas och drömmer om en 

bättre värld men vi tror inte på den. Jag tror att anledningen till varför det är så populärt att 

läsa dystopier är på grund av att de mörka framtidsskildringarna får oss att må bättre över den 

värld som vi lever i nu. Man läser om hur hemskt framtiden skildras, över rädslan från att 

tappa kontrollen och sen inser man att den värld vi lever i just nu inte är så illa som vi tror.         

 

Postapokalyptisk/dystopisk bildsymbolik 

Min radioaktiva bild som ni kan se här nedanför är en dystopisk bild där det målas upp en 

oroväckande framtid. Där kärnavfall i samband med miljöförstöring har en central del i 

bildens budskap. En sak som kännetecknar att bilden är en dystopi är att det fortfarande syns 

att vårt samhälle finns kvar. Man kan se människans påverkan i bilden och att samhällets 

regler fungerar fortfarande. Det är en mörk skildring av rädslan för kärnavfall men bilden 

skildrar inte ett samhälle som har dött ut, eller där mänskligheten hänger på en skör tråd, utan 

man kan istället se hur det steg för steg är på väg åt det hållet men det går fortfarande att göra 

något åt det. På så sätt har det ännu inte gått så långt att det har gått över till en 

postapokalyptisk värld men i bilden är steget inte så långt som vi tror.  

 

 

 

 

 

 

                                                
9 
http://www.sourze.se/Dystopin_ligger_n%C3%A4rmre_m%C3%A4nniskan_%C3%A4n_utopin_10682383.asp, 
Aje Björkman, Dystopin ligger närmre människan än utopin, publicerad 3 augusti kl 13:45 2009, uppdaterad 12 
september.  
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    7. 

2009-2018-bilden är en hybridbild där det både målas upp en postapokalyptisk värld samt en 

dystopisk värld. I bilden till höger kan man tydligt se att det inte finns så mycket kvar i 

framtiden och där det hela har gått för långt för att kunna räddas. Växtligheten har till och 

med börjat växa fritt på grund av att det inte finns några människor kvar som kan förhindra 

växtligheten från att sprida sig. Det finns heller inget som talar för att människor fortfarande 

finns kvar på just det stället som skildras i bilden heller. Där människorna har lämnats åt sitt 

öde och endast har ett mål i sikte att överleva.  

 

Åt vänster däremot i bilden som representerar nutid finns det fortfarande hela byggnader, 

ingen okontrollbar växtlighet och det hela är ännu inte för sent för att vi ska kunna slippa 

undan det öde som utlovas i den högra bilden. Jag fick det påpekat för mig att bilden till 

vänster kunde tolkas som dystopisk, trots den blåa himlen och de gröna träden. Felet med  

bilden var att i samband med den högra bilden så blir faktiskt den vänstra bilden dystopisk. 

Den högra bilden är så negativt laddad att den drar med den vänstra bilden ned i det 

dystopiska tänkandet. Bilden till vänster som representerar nutid är inte dystopisk i sin 

ensamhet men ihopsatt med bilden till höger så får det effekten att även den vänstra bilden 

anses skildra en mörk framtid, där det just är avsaknaden av mänsklig närvaro som får bilden 

att tolkas som dystopisk.  
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En bra jämförelse till 2009-2018 hybridbilden är filmen The Terminator 10, där precis som i 

min bild utspelas en del i nutid och en i framtiden. En del av filmen utspelas i framtiden där 

katastrofen redan har hänt och människan slåss för sin överlevnad och den delen är precis som 

min högra bild inom postapokalyptisk science fiction genren. I den andra delen däremot har 

den manliga huvudpersonen åkt tillbaka från framtiden där han har vittnat om människans  

förfall. Han bestämmer sig däremot för att resa tillbaka i tiden för att göra allt i sin makt för 

att förhindra en sådan framtid och rädda världen. Den delen av filmen utspelas i nutid likt min 

vänstra bild. Därmed kan man jämföra filmens två stadier med de två stadierna jag har i min 

bild. Man kan säga att min hybridbild utspelar sig i ett parallelluniversum i tiden likt The 

Terminator där resultatet av nutiden påverkar bilden i framtiden, och de val som man gör i 

nutiden är det som senare resulterar i karaktären av framtiden. Där det finns både en dystopisk 

del samt en postapokalyptisk del precis som i The Terminator filmen. 2009-2018- bilden kan 

ni se här nedanför.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. 

I min postapokalyptiska tredje bild har det redan gått för långt och katastrofen är redan ett 

faktum. Bilden beskriver inte historien bakom, om vad det är som har hänt men man kan 

försöka tolka vad som har inträffat med hjälp av bildens detaljer som postapokalyptiska drag 

från graffitin, de brännskadade byggnaderna, den övergivna bilen i vattnet samt den 

oförhindrade växtligheten bland annat.  Sedan kan man även se spår av miljöförstöring och 

andra effekter från växthuseffekten. I bilden finner man även en total avsaknad av mänskligt  

 

 

                                                
10 The Terminator, James Cameron, 1984 
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liv, då det inte finns något spår av människor så långt ögat kan se.  

I och med den för långt gångna växtligheten som finns i bilden kan man även se att platsen är 

övergiven sedan länge. Bilden ska främst symbolisera hur hoppet har dött ut i en värld som 

inte längre är sig lik. 

 

Den här bilden kan liknas med ett bildkollage eftersom den innehåller en stor mängd olika 

postapokalyptiska fenomen och på så sätt kan man tolka det som att det är flera olika bilder i 

bilden. Tanken från min sida med det här var att jag ville få med så mycket jag kunde i en 

bild, jag ville visa upp en mängd olika händelser som hade inträffat och visualisera en 

postapokalyptisk stil som hade ett större omfång av olika postapokalyptiska element. Det blir 

på så sätt inte en realistisk värld som jag målar upp utan bilden har postapokalyptisk science 

fiction som tema helt utan verklighetsbakgrund. För att se den här postapokalyptiska bilden så 

är det bilden här nedanför.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9. 

I den fjärde och sista bilden av mitt egna bildmaterial jämför jag den med bokomslagsbilden 

från boken Vägen 11. Min bild är inte inspirerad ifrån Vägen omslaget utan jag fann först 

likheterna bilderna emellan efter det att min bild var färdigskapad. De har inte bara visuella  

 

                                                
11 Vägen, Cormac McCarthy, Bonnier Pocket 2008 
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likheter bilderna utan jag anser även att båda bilderna har liknande innebörd i bildsymboliken. 

De består båda av en väg som fortsätter ut ur bilden, de framställer en väg i mörker med en  

belysning som kommer bakifrån och det är en skog som ligger intill vägen. Bildsymboliken i 

bilderna stämmer också ganska bra överens med en väg som sträcker sig ut i  

det okända och det finns något mystiskt och spännande som man blir nyfiken att få reda på 

mer om. De är båda bilder som visar upp uppgivenhet och de beskriver ett dystert lugn i en 

övergiven värld.  

 

I min bild (nr 10) som befinner sig till vänster ville jag få min bild att symbolisera en mörk 

och enslig väg som man inte riktigt vet vart den leder, vilken framtid som är utstakad för en 

och vart ens öde för en om man väljer att följa vägen in i det okända. Att det finns en 

sönderskjuten skylt vid vägkanten är där för att visa upp människans närvaro utan att man för 

den delen ser något mänskligt liv med i bilden. Skuggan som belyses bakifrån ifrån en bil är 

ännu ett exempel på människans närvaro i bilden. Det är även symboliskt över hur människan 

har kastat en skugga över platsen. Blixten som lyser upp himlen långt bak i bilden är där för 

att visa upp naturens råa kraft och anses vara ett skrämmande element som ofta används i 

dystopiska och postapokalyptiska skildringar.    

 

Det är just människans närvaro i min bild som skiljer bilderna åt, där det inte finns några spår 

av människan överhuvudtaget i bokomslagsbilden till Vägen utan i den är det mer en distinkt 

balans mellan mörkt och ljust samt en väg med intilliggande skog som är i fokus. I min bild 

däremot är det de små detaljerna som blixten i bakgrunden, den sönderskjutna skylten samt 

skuggan som ger bilden en lite intressantare historia och den blir därmed inte lika 

intetsägande vid en första anblick. Bokomslagsbilden framställs som lite kallare och det finns 

en kuslig tystnad i bilden. När man jämför med min bild så finns det även en tystnad i min 

bild men det är bara en tillfällig tystnad som bryts, när man inser vad bilden egentligen vill 

säga.     

 

Bilderna har det gemensamt att de båda har dystopiska drag men i deras formspråk så består 

de båda av en postapokalyptisk anda. Det dystopiska i min bild består av att det inte har gått 

så långt att det har nått jordens undergång ännu, i och med att man kan känna av människans 

närhet och samhälle, men den smygande ensamheten och känslan av att man är övergiven som 

kommer ifrån postapokalyptisk science fiction finns helt klart där att finna. I  
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bokomslagsbilden till Vägen finns känslan av övergivenhet ännu starkare och det utan att  

känna av några spår av ett aktiv samhälle, i och med det så förmedlar bilden en 

postapokalyptisk stil. Här nedanför till vänster finner ni min bild och till höger finner ni 

bokomslagsbilden till Vägen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                    10.                                                    11.                       

                        

De här fyra bilderna bygger helt och hållet på fiktion och de är alla öppna för att göra sina 

egna tolkningar kring vad de betyder. Jag skulle säga att vikten av bilderna snarare ligger i 

vad de illustrerar och hur miljöframställningarna visualiseras i mina bilder, som alla skildrar 

en värld som består av olika element som kan finnas i den postapokalyptiska eller dystopiska 

stilen. Min concept art-stil bygger mycket på att jag har studerat traditionerna bakom concept 

art-bilder samt den dystopiska/postapokalyptiska stilen. Därefter har jag försökt att utveckla 

min egen stil utifrån det.  

 

Teknologins påverkan av Dystopigenren 

Postapokalyptisk science fiction var när den kom en naturlig fortsättning till dystopigenren 

och kunde vidareutveckla den dystopiska stilen och skapa en egen genre. I Terminator 2 

Judgment Day 12 som är uppföljaren till The Terminator vidareutvecklas dystopigenren på ett 

annat sätt. Terminator 2 Judgment Day var den första filmen som introducerade datorns 

påverkan och introducerade frågan om hotet från teknologin, det här gjorde att blev en  

annorlunda dystopisk ton i filmserien därefter. I filmen Wargames13 ifrån 1983 handlade det 

om hur en ung kille fick tag i något som han trodde var det senaste häftiga dataspelet, men 

som i själva verket var ett stridsdatasystem som styrde hela USA’s militäroffensiv. I det här  

 
                                                
12  Terminator 2 Judgment Day, James Cameron, 1991 
13 Wargames, John Badham, 1983 
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fallet är det människans påverkan på datorerna som är det farliga, samt det faktumet att  

datorns makt är alldeles för stor ute i samhället. Man måste helt enkelt  

vara försiktig med hur man hanterar datorns kraft annars kan ett tredje världskrig bryta ut. Det 

är redan här i den här filmen som teknologihotet framställs som verkligt, där de menar att ifall 

man låter en dator ha en sån stor makt är som upplagt för att det ska bli problem.  

 

I Terminator 2 Judgment Day fortsätter den här problematiken där de har skapat en dator 

(Skynet) som är så smart att den blir självlärande och i slutändan vänder sig emot människan 

och attackerar mänskligheten med våra egna vapen. Det här är ett steg till ifrån filmen 

Wargames, i den var datorn bara ett farligt redskap om den hamnade i fel händer. I Terminator 

2 Judgment Day har människan inte längre kontrollen över sitt eget öde utan Skynetdatorns 

makt har blivit alldeles för stor och blivit mänsklighetens största fiende. I och med Terminator 

2 Judgment Day växte det dystopiska tänkandet kring vår användning av datorer och att vi 

måste begränsa datorns makt, samt vara vaksamma för att överleva. Man kan säga att i  

Terminator 2 Judgment Day skildras det hur människorna har tappat kontrollen över sin egen 

överlevnad. Det är ombytta roller ifrån filmen Wargames där det nu istället är människorna 

som är marionetterna i ett spel som en dator styr, och vi står helt maktlösa inför något som vi i 

själva verket har orsakat.   

 

I Terminator 2 Judgment Day så hamnade datorn mer i fokus än vad den hade gjort i den 

första filmen och det kom till att bli en inledning till hur det dystopiska berättandet höll på att 

förändras. I samband med filmen kom en rädsla för att vi skulle hamna i ett känslokallt 

samhälle styrt av en beräknande dator, där inhumanitet och teknologiberoende kom till att 

representera en ny sorts dystopiskt tänkande. Rädslan ökade i och med filmen om att vi skulle 

tappa greppet om vad det är som är viktigt och närma oss en mer materiell närvaro i ett 

behovssamhälle. Ett samhälle där våra behov sätts före andras lidande, där vi ska ha det så 

snabbt som möjligt och det spelar ingen roll vilka som vi trampar på tårna för att nå det. Att vi 

själva ska bli likt en dator och förlora våran medmänsklighet och bli desto mer beräknande  

och egoistiska. I samband med filmen ökade antalet människor som fick olika fobier för både 

teknologi samt datorer. Cyberphobia – rädsla för datorer, Technophobia - rädsla för teknologi. 

Att dystopigenren började utnyttja den här rädslan kunde ge uttryck för en ny våg av ett  
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annorlunda dystopiskt uttryckssätt. I filmerna I Robot 14 och Eagle Eye 15 kan man finna  

samma dystopiska uttryckssätt, där filmerna behandlar samma tema som Terminator 2 

Judgment Day. I filmerna finns det också en mäktig dator som vänder sig emot människan för 

att eftersträva sin egen vilja och ett eget mål, där människan är ett redskap för att nå det här 

målet.        

 

Miljöframställningar 

Jag ska nu jämföra hur de olika miljöframställningarna skildras i de olika genrerna 

postapokalyptisk science fiction och dystopi genom att ta upp olika litterära referenser. Det 

första citatet kommer ifrån Aldous Huxleys bok Du Sköna Nya Värld och det andra citatet 

kommer ifrån George Orwells roman 1984. 

 

”Det var varmt och ljust på taket, Surret från de passerande helikoptrarna var sömngivande i 
den vackra sommarkvällen, och det djupare brummandet från raketplanen, där de osynliga 
ilade under den klara himlen en fem, sex mil över deras huvuden, var som en smekning i den 
milda luften. Bernard Marx drog djupt efter andan. Han såg upp mot himlen, runt den blå 
horisonten och till slut ned i Leninas ansikte.”     16 
  
”Winston gick framåt stigen I omvälvanden ljus och skugga. Solskenet flödade på de ställen 
där buskarna stod glesare; under träden till vänster var marken ett hav av vilda hyacinter; 
luften smekte hans hud, det var den andra maj. Djupt inne i skogen hördes ringduvornas 
kuttrande.”     17 
 

Som ni kan läsa i citaten ovan så målas det upp två olika bilder av vardagliga 

miljöframställningar, där beskrivningen av miljöframställningarna i sig inte är skrämmande, 

överdrivna eller bestående av en negativ underton. Miljöframställningar i dystopier har inget 

större syfte än att fylla ut och föra historien vidare.  I dystopier är därför inte  

miljöframställningarna den viktigaste funktionen för att beskriva en mörk framtid. I böckerna 

ovan använder de sig istället av otäcka framställningar av allt hemskt människan är kapabel 

till göra. Det är inte miljön som är i fokus utan i historierna ovan är det människornas dåliga  

beslut som har satt mänskligheten i lidande och det är den världen med främst 

karaktärsframställningar som är typiska för dystopier.   

                                                
14 I Robot, Alex Proyas, 2004 
15 Eagle Eye, D.J Caruso, 2008 
16 Du Sköna Nya Värld, Aldous Huxley, kapitel 4, sida 67, Lind & co, förlagtryckt år 2000, utkom först 1932. 
 
17 1984, George Orwell, Kapitel 2, Sida 91, Alb. Bonniers boktryckeri 1975, utkom först 1949.  
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”Aska och svart sot yrde längs gatan. Billarm tjöt, inbrottslarm ven och brandlarm skrällde.  
Ingen hetta slog emot dem, men Clay hörde spraket av eldsvådor både söderifrån och  
österifrån. Brandlukten var också starkare. […] Lobbyn hade förvandlats till en damm av 
dunkel där mr Ricardis receptionsdisk och soffa bara såg ut som mörkare skuggor.”18 
 
 

I det här citatet ovan som är ifrån Stephen Kings bok Signal, kan man däremot se vad det är 

som är karaktäristiskt för postapokalyptisk science fiction. Miljöbeskrivningen har större  

betydelse för att förmedla tonen i historien. I citatet kan vi läsa om hur flera otäcka händelser 

har inträffat och hur kaotisk situationen har blivit för människorna.  

 

Miljöbeskrivningen sätter den rätta stämningen för historien genom att måla upp en hemsk 

närvaro bestående av eld, aska och sot bland annat. I postapokalyptisk science fiction 

använder de sig av miljöbeskrivningarna för att effektfullt måla upp vilken fasansfull värld 

huvudpersonerna lever i. Med tanke på att det är svårt för oss som läsare att förstå vilken 

värld de lever i utan att få fördjupade miljöbeskrivningarna som målar upp bilden för oss, det 

gör att miljöbeskrivningarna i postapokalyptisk science fiction på så sätt blir väldigt viktiga 

för historien. Därmed har miljöframställningar i postapokalyptisk science fiction ett mycket 

större syfte än vad det har i dystopigenren.   

 

”Trakten var plundrad, renrakad, skövlad. Länsad på varenda smula. Nätterna var bitande 

kalla och kistsvarta och det vilade en kuslig tystnad över de långa morgontimmarna. Som en 

gryning före en drabbning.” 19 

 

I den här miljöbeskrivningen som kommer från Cormac McCarthys bok Vägen kan vi läsa om  

hur den här postapokalyptiska romanen har typiska dystopiska drag i sin berättandetradition. 

Boken tillhör den postapokalyptiska genren på grund av att den skildrar en vedertagen värld, 

där det inte finns ett samhälle som fortfarande är aktivt. Det finns inget samhälle som råder 

inte ens ett avlägset sådant. Däremot är samhällets avtryck fortfarande kvar i människan och  

man kan känna av en dystopisk ton i hur den förmedlar en samhällskritisk syn på världen. 

Postapokalyptisk science fiction kan också vara samhällskritisk men den brukar inte vara utav 

en så stor vikt i berättelsen, utan man har kommit förbi samhällskritiken och fokuserar sig 

                                                
18 Signal, Stephen King, Kapitel 1, Sida 63, Bra Böcker AB 2006. 
19 Vägen, Cormac McCarthy, Sida 111, Bonnier Förlag 2008, utkom 2006. 
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oftast på att försöka förstå och överleva i en värld som inte längre är sig lik. 

 

 I miljöbeskrivningen använder den sig helt klart av en postapokalyptisk stil, vilket också är 

bokens rätta genre, och hade man läst det här textstycket utan att få ett helhetsintryck av vad 

boken handlar om så hade den med all sannolikhet aldrig kunnats förknippas med en dystopi.  

Anledningen till varför jag tar upp just den här boken som ett exempel är på grund av att den 

innehåller just bakomliggande typiska drag från de båda genrerna, och den blir på så sätt en 

sammanblandning av dels den dystopiska traditionen samt miljöbeskrivningar från 

postapokalyptiska science fiction stilen.  

 

ResultatResultatResultatResultat    

Resultatet blev att jag lyckades göra egna concept art-bilder utifrån den moderna traditionen 

av mediet. Jag kunde ta till mig av olika visuella och litterära referenser för att underlätta mitt 

examensarbete. Jag skrev en reflekterande text över min arbetsprocess och analyserade mina 

beslut som låg bakom mina bilder och concept art som helhet. Där jag kunde skriva om 

bakgrunden till varför jag valde att förankra mina bilder till ett tema och sedan gå in djupare 

på innebörden av den dystopiska/postapokalyptiska stilen jag ville förmedla.   

 

I och med att jag jobbade med concept art så lyckades jag att utveckla både mitt tekniska 

färdighet inom Photoshop såväl som mitt kreativa tänkande, där jag lärt mig att tänka i nya 

banor och testa mitt tålamod på ett sätt som jag aldrig behövt göra på samma sätt tidigare.  

Det har därmed varit en värdefull tankeställare för mig i framtiden, när jag ska ut och söka 

jobb och har det här arbetet som en del i min portfolio av arbetsprover.  

 

Jag hade målsättningen för mig själv innan examensarbete att jag ständigt ska lära mig nya  

saker och förnya mig själv genom att tänka i nya tankebanor innan jag fattar besluten. Efter 

arbetsprocessen i examensarbetet måste jag säga att jag har lyckats med min målsättning, i 

och med att jag har jobbat på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare projekt och på så sätt 

lärt mig utav mina misstag, även om nya misstag har tillkommit i det här arbetet.  
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Att hantera och lösa mina misstag blev därmed en viktig läxa för mig att lära och det gör att 

mina framtida resultat kommer att öka gradvist i en stegrande skala. Det hela har varit en 

omfattande process när det gäller att växa inom det området som jag har ett specialintresse 

inom, och genom att förhålla mig till materialet kunde jag lära mig mer om mig själv. För att  

jag ska kunna utveckla mig själv som bildbehandlare har jag insett att man måste tänka  

storskaligt och inte hålla tillbaka när det gäller att använda sig av sin kreativa sida, istället för 

att helt ta efter alla andra. Samtidigt kan det vara bra att vara öppen att inspireras av andras 

verk, så länge man i slutändan gör något eget utav det. Som slutord vill jag avsluta med det  

klassiska citatet från filmen Blade Runner, som är baserad på Philip K Dicks dystopiska 

novell Androidens drömmar 20 

 

“I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I 
watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost 
in time like tears in rain. Time to die.”21 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
20 Androidens drömmar, Philip K Dick, Bokförlaget Bakhåll, 1968 
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BildbilagaBildbilagaBildbilagaBildbilaga    

Följande bilder är alternativa bilder som inte kom med i rapporten. De finns med här för att 

visa upp vad som inte kom med efter jag genomgått min urvalsprocess.  
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