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Sammanfattning 
 

Det här arbetet behandlar om det utifrån två omslagsillustrationer från Tove Janssons böcker 

om mumintrollen går att skapa en tredimensionell spelmiljö som behåller omslagens stil och 

atmosfär. Rotat i begreppet remediering som myntades av Bolter och Grusin undersöks också 

om det är någon skillnad i hur de tredimensionella miljöerna uppfattas i jämförelse med 

omslagen och beroende på om de visas på ett stort medium som en PC, eller ett litet som 

smartphone. 3D-miljöerna skapades och renderades ut i filmform för att visas på de två 

medierna i en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen visade att miljöerna till PC 

mottogs väl och remedieringen kunde anses vara lyckad. Smartphone-varianten mottogs med 

blandade resultat där remedieringen både ansågs vara bättre och sämre än PC-varianten och 

ingen definitiv slutsats kunde därför ges. Slutligen förs en diskussion kring en möjlig 

framtida undersökning där miljöerna faktiskt vore spelbara istället för bara en 

filmrepresentation av dem. 

Nyckelord: Remediering, Tove Jansson, 3D-modellering, grafik 
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1 Introduktion 

I det här arbetet presenteras en undersökning som kretsar hur väl en tvådimensionell miljös 

unika atmosfär och grafiska stil kan överföras till nya och annorlunda medier än det från 

början skapades för. Med den finska författaren och konstnären Tove Janssons två omslag till 

muminböckerna Småtrollen och den stora översvämningen och Kometen kommer som 

inspiration byggdes två 3D-miljöer upp menade att likna ett tredimensionellt plattformsspel. 

Som teoretisk grund i arbetet finns främst Bolter och Grusins forskning om remediering vilka 

skapade intressanta frågor kring hur någonting uppfattas beroende på vilket medium det 

visas i och vari skillnaden i sådant fall ligger? De två digitala medierna som 3D-miljöerna 

skapades för var PC och smartphone. De båda är vanliga som spelplattformar men skiljer sig 

markant gällande prestanda och möjligheten att visualisera digitala miljöer. Detta genererade 

ytterligare frågor kring huruvida skärmstorlek och tekniskt avancerad grafik spelar någon 

roll i en överföring av Janssons modernistiska verk till 3D. 

Målet i uppbyggnaden av  3D-miljöerna var att den grafiska stilen och atmosfären från 

omslagen skulle finnas kvar även om komposition och andra beståndsdelar skiljde dem åt. 

För att kunna utvärderas renderades miljöerna ut till två filmer i projektdelen av arbetet. Den 

ena filmen var högupplöst och innehöll mer avancerad grafik och var ämnad för en PC, 

medan den andra var ämnad att visas på en smartphone och var lågupplöst och hade mindre 

antal polygoner och texturfiler. 

De två omslagen och vardera variant av miljöerna ställdes mot varandra i en kvantitativ 

enkätundersökning med avsikt att ta få svar på arbetets frågeställningar, vilka kretsade kring 

Janssons två omslag och hur väl de lyckades remedieras till 3D-miljöerna i fråga om stil och 

atmosfär.  I undersökningen fick respondenterna svara på både öppna och slutna frågor, först 

kring omslagen och hur de uppfattades, sedan på de två digitala medierna där  frågorna 

kretsade kring dessa i relation till omslagen samt varandra.  

 

 

 



 

2 
 

2 Bakgrund 

Som barn var jag både fascinerad och skrämd av författaren och konstnären Tove Janssons 

muminböcker och de har lämnat avtryck som består även i vuxen ålder. Världen som 

gestaltas i hennes böcker känns originell och levande och trots att de skrev för flera decennier 

sedan känns de fortfarande aktuella. Därför kom jag direkt att tänka på dem som en möjlig 

förlaga att modellera 3D-miljöer efter, vilket jag också kom att göra i det här arbetet. Det 

japanska animerade barnprogrammet I Mumindalen från 1990, som ofta gick på tv när jag 

var barn, tycker jag överlag inte innehöll det mörker som jag anser går att finna i hennes 

böcker och är därmed något som jag strävade efter att göra på ett bättre sätt i mitt arbete. 

Uppbyggnaden av 3D-miljöerna skedde utifrån Janssons tryckta omslagillustrationer från de 

två tidigast utgivna muminböckerna. De illustrationer som användes går att finna på 

omslagen för hennes böcker Småtrollen och den stora översvämningen samt Kometjakten 

som utgavs i Sverige första gången år 1945 respektive 1949. Utgåvorna som användes i det 

här arbetet är dock tryckta 1991 och 2004 och Kometjakten heter i nyare utgåvor Kometen 

Kommer. I den praktiska delen av arbetet skapades två 3D-miljöer som i filmformat visades i 

en undersökning på två olika medier, en PC och en smartphone. Dessa två olika medier 

användes då båda är vanliga spelplattformar men som har väldigt olika förutsättningar för att 

förmedla en upplevelse till spelaren. PC:n har avancerad hårdvara och en stor skärm, medan 

en smartphone är tekniskt begränsad och i regel har en väldigt liten skärm. Smartphonen 

befinner sig dock i regel närmare spelaren jämfört med PC:n när den spelas på. På grund av 

detta ville jag undersöka mediernas styrkor och svagheter när det kom till att förmedla en 

miljös formgivning och atmosfär och hur dessa upplevdes i en undersökning. 

Syftet med arbetet har också varit att ta reda på huruvida det med lyckat resultat går att fånga 

Janssons tvådimensionella omslagsillustrationers uttryck, vilka tydliggörs i en formalanalys 

senare i arbetet, och atmosfär, vilken klargörs på nästa sida, och göra en tolkning och 

överföring av det till en digital tredimensionell miljö. En ytterligare intressant aspekt var 

också hur stor roll en tekniskt avancerad grafik spelar i en sådan överföring och om det gick 

att uppnå en ungefärligt likvärdig uppfattning om miljön på ett mindre medium i avseendet 

av hårdvarans tekniska aspekter samt den fysiska storleken. För att undersöka detta 

skapades, med Janssons illustrationer som förlagor, två 3D-miljöer. De båda hade ekvivalent 

design och uppbyggnad men var menade för två olika medier, PC:n och smartphonen. På så 

vis kunde de tryckta illustrationerna och de två 3D-miljöerna med deras respektive kvalitéer 

jämföras, samt den troliga estetiska skillnad som åskådaren kunde uppfatta mellan dessa 

medier och vari den ligger. 

3D-miljöerna modellerades med omslagsillustrationerna till Småtrollen och den stora 

översvämningen (1945) samt Kometen kommer (1949) var menade som en ”remediering” 

(Bolter och Grusin, 1999) av illustrationerna. Remediering är en term som syftar på ett 

återbruk av ett verk i ett nytt medium och kommer att tas upp mer ingående senare i ett eget 

underkapitel. Återbruket i det här fallet var att ta till vara på Janssons uttryck som finns i de 

tryckta illustrationerna, samt miljöernas utseende och till viss del deras komposition. De 

färdiga miljöerna kan benämnas som en parafras av Janssons verk, vilket innebär en 

omarbetning av ett redan existerande sådant.  
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En ytterligare aspekt i arbetet har varit att försöka fånga dessa egenskaper hos omslagen 

samtidigt som de inte fick vara alltför lika då de kunnat uppfattas som plagiat, samt att 

arbetet skulle kretsa kring möjliga spelmiljöer och därför behövde formas om för att likna 

detta. När arbetet skrevs fanns endast en officiell adoption av Muminvärlden i 3D, det 

digitala PC-spelet Fest i mumindalen (IQ Media, 1996). Spelet innehåller tio olika miljöer där 

spelaren får spela olika minispel. 3D-grafiken i spelet är färgglad och troligen gjord med 

mindre barn i åtanke. Spelet hade dock ingen relevans för mitt arbete då miljöerna som det 

gestaltar inte liknade de illustrationer som användes av mig. 

Janssons tryckta bokillustrationer och de två digitala medierna har alla olika förutsättningar 

att förmedla en visuell bild. Gällande de senare är det stor skillnad i hur avancerad 3D-grafik 

som kan visas. Exempelvis så krävs det mer än att skala ner en miljö som ser bra ut på en 

större skärm för att lyckas förmedla en den bra på en smartphone-skärm. Arbetet 

koncentrerades kring den grafiska och estetiska upplevelsen av 3D-miljöerna i jämförelse 

med Jansson-illustrationerna, och exkluderade därmed kontroller och ljud. Det var alltså inte 

möjligt att navigera eller fanns några ljud eller musik som ackompanjerade 3D-miljöerna i 

undersökningen. Utgångspunkten var den personligt upplevda atmosfär och stämning som 

förmedlas genom det rent visuella och vilka intryck en åskådare får av de båda 

omslagsillustrationerna, samt av miljöerna som visas i de digitala medierna. 

Att just smartphone valdes som ett andra medium vid sidan om PC:n beror på att den har 

blivit vanlig som spelplattform och det finns väldigt många digitala spel upplagda på Android 

Market och App Store, som är två stora distributörer av just spel och andra program men för 

olika operativsystem. Det har ibland känts som om utvecklare av spel till smartphones 

struntar i att satsa särskilt mycket på grafiken eftersom det är ett medium som ändå inte kan 

hantera särskilt många polygoner eller tekniskt avancerade effekter, till skillnad från 

spelplattformar som i stort sett endast är till för att spela på, exempelvis Sonys PlayStation 3. 

I och med detta kan världar som skapas med en tydlig grafisk stil som exempelvis Janssons 

illustrationer, gynnas på plattformen då deras kvalitéer inte ligger i det tekniska, vilket just är 

smartphonens svaga sida (Masuch & Röber, 2005). 

2.1 Illustrationerna som arbetet baserats på 

De två första muminböckerna räknas främst som barnlitteratur, men marknadsfördes även 

med vuxna som möjlig målgrupp när de utgavs första gången (Kåreland, 1999). 1940-talet, 

det årtionde som böckerna kom ut, var överlag en revolutionerande tid för barnlitteraturen 

då det var början på en ny era inom den, modernismen. Kännetecknande för modernismen 

inom barnlitteraturen var resan och vandringen, dessutom saknades ofta traditionella 

familjekonstellationer. Böckerna var mer tydligt inriktade på barnslighet och naivitet och 

författarna hade en större konstnärlig frihet. I flera avseenden var den influerad av andra 

modernistiska riktningar, såsom dadaismen och surrealismen. 1945, året Jansson debuterade 

med Småtrollen och den stora översvämningen i Sverige, kom även Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump ut, vars omslag också var modernistiskt (Kåreland, 1999). 

Att just Janssons omslag till Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och Kometen 

kommer (2004) valdes som förlagor till skapandet av 3D-miljöerna beror på att Jansson i 

dessa har skapat en originell värld som är lättigenkännlig. De innehåller dessutom en, tät 

atmosfär med en dysterhet och ett mörker som inte känns helt typisk för just barnlitteratur. 

En möjlig atmosfär kan förstås tolkas subjektivt, men i det här arbetet menas i fallet 
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Småtrollen och den stora översvämningen (2005) den mystiska, lite kusliga och äventyrliga 

känslan som kan anses uttryckas av bokomslaget. Kometen kommer (2004) har däremot en 

dyster och ödesmättad stämning som talar om att allt inte står rätt till i världen som 

gestaltas. Westin (2007) menar att en anledning till den mörka atmosfären i illustrationerna 

är att böckerna skapades under 40-talet, vilket var en svår tid för Jansson i och med andra 

världskriget. Det satte sina spår hos henne och det ska bl.a. märkas i hennes dagböckers 

innehåll såg ut under krigsåren samt en tid efter (Westin, 2007). 

Westin (2007)hävdar att något som är speciellt för just de två första muminböckerna är att 

Jansson använde en blandteknik när hon skapade illustrationerna i dem, något som inte 

återfinns i de senare böckerna. Hon skriver så här om detta; 

”Till tjusningen hör bilderna, våldsamt expressiva och återhållsamt illustrativa i 

kombination. Laveringar avlöses av tuschteckningar, en blandteknik som Tove 

bara använde i sina två första äventyrsbetonade muminböcker. Det ger 

möjlighet till mörker, dunkel, skymningar, ljusfenomen, något hon verkligen 

utnyttjar i småtrollen och kometjakten. Ingenstans finns så öppet ångestfyllda 

och rädslofyllda bilder som i dessa berättelser, bägge tillkomna i skuggan av 

krigen. Den tragiken saknar motsvarighet i senare böcker.” 

            Westin, 2007, s. 174 

De två omslagsillustrationerna gestaltar olika sorters miljöer där Småtrollen och den stora 

översvämningen (Jansson, 1991) visar en mörk, organisk och högst levande skog med 

skuggvarelser som gömmer sig bland träden och iakttar två mumintroll, som kan antas vara 

Mumintrollet och hans mamma med bokens handling i åtanke. Berättelsen i boken beskriver 

hur de två mumintrollen måste leta efter någonstans att bo då vintern är på väg och 

Muminpappan har vandrat iväg med hattifnattarna. Westin beskriver boken som 

”muminologins skapelseberättelse” (2007, s. 171) och den lägger grunden för mumintrollens 

ursprung och traditioner. Omslagsbilden till originalupplagan är i tvåfärgstryck i färgerna 

grönt och rosarött på kartong (Westin, 2007). 

Omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) visar däremot ett dött ödelandskap utan 

någon växtlighet och det enda levande som syns i bilden är två stycken mumintroll i 

förgrunden och längre bort otydliga silhuetter av tre stycken figurer på styltor. 

Ödelandskapet tycks vara en uttorkad havsbotten eftersom ett skepp har fastnat i en av de 

klippor som bryter horisonten. Katastrofen som här kan anas är ett genomgående tema i 

många av Janssons böcker och den trygga muminvärlden hotas flera gånger, oavsett om det 

är av en komet, översvämning eller en stor storm (Westin, 2007). 

Eftersom Janssons Mumin-illustrationer ofta gestaltar en begränsad del av en miljö så 

används i arbetet två bilder för att få ett vidare perspektiv. I många spel finns det olika 

sorters miljöer som spelaren måste ta sig igenom för att nå slutet, och därmed målet. Den 

kontrast som finns mellan de två olika miljöerna i Janssons illustrationer var mycket 

intressant att gestalta som en helhet, om utgångspunkten endast hade varit en av 

illustrationerna skulle det kunnat betyda att variationen i den 3D-miljön som skapats inte 

skulle vara särskilt stor. Den skulle troligen endast ha innehållit liknande objekt vilket 

således skulle kunna ha blivit tråkigt för åskådaren. Det var en utmaning att i 3D-miljöerna 

eftersträva att skapa en likanade dynamik som i Janssons ganska kompakta illustrationer, då 

det byggdes upp ett betydligt större område än i de som visas i dem.  
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Värt att notera är att Jansson omarbetade sina böckers innehåll genom åren, vilket kan 

innebära att de senare upplagorna kan skilja sig åt både text- och bildmässigt från originalet. 

De ändringar som Jansson gjorde genom åren innebar bl.a. att innehållet i böckerna har 

lokaliserats, exempelvis har exotisk växtlighet ersatts med nordisk sådan (Korhonen, 2007). 

Omslagsillustrationerna är dock likadana i de nyare upplagor som används i det här arbetet 

som på originalutgåvorna, även om det antagligen har använts mer moderna tekniker och 

material i tryckningsprocessen. 

2.2  Remediering 

En term som beskriver överföringen av omslagen av Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991) och Kometen kommer (2004) till de tredimensionella världar som 

genomfördes i arbetet är remediering, som kommer från Remediation: Understanding New 

Media (Bolter & Grusin, 1999) och innebär ett återbruk av något som har skapats i ett annat 

medium till ett nytt. Kortfattat beskriver Bolter och Grusin remediering ”the representation 

of one medium in another” (s.45). Återbruket utnyttjar det nya mediets egenskaper och kan 

lägga till eller ta bort sådana som originalverket hade beroende på det nya mediets funktioner 

och användningsområde. Det finns många olika former av remedieringar, ett exempel som 

återfinns ofta i dagens teknik är ett återbruk av symboler (Eriksson, 2009). Detta kan t.ex. 

vara hur en smartphone använder en avbildad väckarklocka som ikon för en 

väckningsfunktion som finns i operativsystemet. I spelsammanhang är det vanligt att just 

interaktivitet är det momentet som läggs till och det finns många spel som är remedieringar 

av äldre verk. Ett exempel är PC-spelet American McGee's Alice (Rogue Entertainment, 

2000), vilket är ett plattformsspel i tredjepersonsvy och en vidareutveckling av Lewis 

Carrolls Alice i Underlandet (1865). Just Alice i Underlandet har tidigare även blivit 

remidierad i fler former, exempelvis i filmform av bl.a. av Disney. Återbruk (Forselius, 2008) 

tar upp historien om Robinson Crusoe av Daniel Defoe (1719), som ett exempel på en historia 

som har varit aktuell i flera olika remedieringar t.ex. i film och datorspelsformat sedan den 

utgavs i bokform första gången. 

Själva begreppet remediering skapades för att förklara vissa strömningar i dagens 

mediakultur där nya medier ständigt tar andra mediers egenskaper och därmed ersätter det 

gamla, även om fenomenet i sig har funnits i flera hundra år (Bolter & Grusin, 1999). Bolter 

och Grusin hävdar att all media som existerar är en remediering av en annan, med 

förklaringen att allting lånar, stjäl eller refererar på något sätt tidigare medier. 

Digitala spel strävar i regel efter något som kallas immediacy, alltså omedelbarhet. Det 

innebär att mediet blir osynligt och upplevelsen som förmedlas blir fullkomligt uppslukande 

(Bolter & Grusin, 1999). Detta behöver dock inte betyda att människan framför mediet inte är 

medveten om att det faktiskt inte händer på riktigt, i verkliga världen. Att uppnå fullkomlig 

omedelbarhet är svårt i spel, då saker som vanligtvis används i dem förhindrar en sådan 

upplevelse. Ett exempel på sådant som förhindrar är styrsätt och menyer som är onaturliga 

och icke-inituiva. De menar att omedelbarhet i spel underlättas av en grafik som är 

fotorealistisk och det kan vara svårt att uppnå med grafik som skapad efter någon speciell 

stilinriktning, exempelvis Janssons modernistiska illustrationer som används i det här 

arbetet. Förutom omedelbarhet tar Bolter och Grusin (1999) även upp termen 

hypermedialitet, vilket snarare uppmärksammar än försöker gömma mediets roll i 

upplevelsen. I ett spel kan detta t.ex. gestaltas genom ett menysystem som inte är integrerat i 

själva spelvärlden. 
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Att grafik inte ser fotorealistisk ut behöver dock inte alltid vara något problemför att uppnå 

omedelbarhet, Bolter och Grusin (1999) nämner modern konst som ett exempel på en 

konstform som kan uppnå omedelbarhet trots att den aldrig har påstått sig gestalta 

verkligheten. Verken uppnår istället detta genom att de inte förnekar mediet utan istället 

erkänner det. På grund av skärmstorleken på smartphones och andra bärbara spelenheter 

kommer det vara svårare att uppnå omedelbarhet på dessa än exempelvis på en PC, 

inlevelsen hindras av att mediet ständigt är närvarande i synfältet och tar plats (Laarni, 

Ravaja & Saari, 2005). Även det faktum att skärmens används som styrenhet, och därmed tar 

bort den illusion av textur och material som syns kan begränsa uppfattningen om objekten på 

skärmen (Altinsoy & Merchel, 2011) och därmed även inlevelsen.  

2.3  Smartphones och spelande 

På svenska kan smartphones även kallas för bl.a. datormobil enligt Nationalencyklopedins 

internetupplaga (2012), men jag har valt att använda mig av ordet smartphone i den här 

texten då det förmodligen är det vanligaste begreppet även i Sverige. Definitionen av en 

smartphone en sofistikerad form av telefon med ett operativsystem, som bygger på mindre 

och bärbara datorkomponenter vilket gör att den kan göra mer avancerade beräkningar och 

även går att sammankoppla med andra enheter i större grad än vanliga mobiltelefoner.  De 

flesta av dagens smartphones har en pekkänslig skärm och kan användas som kalendrar, 

kameror, GPS-navigatorer och mediaspelare (Nationalencyklopedins internetupplaga, 

2012). 

Det är stor konkurrens på spelmarknaden för smartphones och det fanns år 2011 över 250 

000 ”appar” med 5 miljarder nedladdningar på iOS (McDermott, 2011). En app kan vara ett 

spel eller ett program och ordet kommer ursprungligen från engelskans ”application”. Varför 

det är viktigt att optimera grafiken just för mobiltelefoner och smartphones beror, enligt ”The 

State of the Art in Mobile Graphics Research” (Akenine-Möller, Capin & Pulli, 2008), på 

några olika faktorer. Det viktigaste när det kommer till just 3D-grafik är att smartphones är 

batteridrivna och då man spelar på dem måste bakgrundsbelysningen konstant vara påslagen 

vilket är väldigt energikrävande. 3D-grafik innebär också mycket beräkningar för hårdvaran 

vilket i sin tur kräver energi. Akenine-Möller, Capin och Pulli skriver även att 

batteriteknologi utvecklas långsammare än resten av hårdvaran vilket har inneburit att den 

grafiska utvecklingen på plattformen har behövt stanna upp och vänta på batterier som 

klarar av grafiken. 

För att utveckla 3D-spel till smartphones krävs det att man är medveten om mediets alla 

begränsningar och arbetar efter dem för att skapa en grafik som är tilltalande. Det är viktigt 

att tydliggöra det i miljön som är viktigast för åskådaren ska fokusera på eftersom det är 

svårare för människor att uppfatta och förstå det som syns på en liten skärm än på någon 

större, t.ex. en PC-skärm (Buckner, 2008). I digitala spel till mobila plattformar är det 

särskilt viktigt då de oftare än spel till stationära sådana spelas i publika miljöer, såsom på en 

buss, vilket kan störa koncentrationen. 



 

7 
 

 

2.4  Relaterad forskning 

Först presenteras nedan litteratur som behandlar Tove Jansson och hennes muminvärld, 

därefter några artiklar som relaterar till remedieringstermen. Slutligen beskrivs två artiklar 

som har lästs i syfte att förstå skapandet av grafik till smartphones och hur det kan göras på 

bästa sätt för att utnyttja mediets styrkor. Dessa är några år gamla och skrevs innan 

smartphonen blev så vanlig på marknaden som den är idag. De är dock fortfarande relevanta 

gällande det här arbetet då de är tämligen generella och kretsar kring själva mediets fysiska 

begränsningar gällande spel och annat, snarare än det tekniska, vilket är det som har 

utvecklats till störst del sedan artiklarna skrevs. Varken batteriernas livslängd eller telefonens 

formfaktor har utvecklats så drastiskt att det som står i artiklarna inte gäller än. 

En bok som tidigare har tagits upp är Westins Tove Jansson Ord, bild, liv (2007) vilken är en 

biografi som kretsar kring Tove Janssons liv, både privat och som författare och konstnär. De 

kapitel som främst har varit användbara i arbetet heter "Muminska berättelser och 

monumentalt måleri" och "Apokalypsens Tid" och behandlar de tidiga muminböckerna och 

beskriver deras skapelse och bakgrund ingående. Exempelvis beskrivs hur mumintrollen från 

början målades som skrämmande och mörka, i klar kontrast till de vita och runda troll de 

flesta känner till dem som. Även Kårelands Modernismen i barnkammaren (1999) har tagits 

upp tidigare i arbetet och behandlar barnlittaraturen på 40-talet och hur den influerades av 

den modernism som då präglade samtiden. Något som betecknas som typiskt modernistiskt 

och som Tove Jansson även använde sig av i Småtrollen och den stora översvämningen 

(1991) var att blanda in exotiska inslag i den annars typiskt nordiska stilen och miljön. 

Digitala spel och filmmediet har, sedan spelplattformarnas genombrott på marknaden, följts 

åt och ofta remedierat varandra på olika sätt. Surman (2003) tar i "Remediation and Cine-

Literacy: An Approach to Recent Popular Film" upp olika filmer och spel som har 

remedierats till de båda medierna, vare sig det har skett helt eller delvis. Surman (2003) 

beskriver hur han anser att dagens populärfilmskritiker inte reflekterar tillräckligt över 

filmmediets relation till andra medier, såsom spel och serietidningar. Han menar att de som 

ägnar sig åt att studera film nu behöver se formatet i ett bredare perspektiv med tanke på hur 

andra medier subtilt har influerat filmkonsten. 

Det var i mitten av 90-talet som filmer som tog inspiration från spelmediet började dyka upp 

(Surman, 2003). I början var det främst kampsportsfilmer av välkända spelserier som Street 

Fighter och Mortal Kombat som skapades, vilka tog karaktärer och scenarion direkt från 

spelen och de användes för att blåsa nytt liv i kampsportsgenren. De lyckades dock inte fånga 

vad det var som gjorde deras spelförlagor framgångsrika och slutresultatet blev ofta 

mediokert (Surman, 2003). 

Enligt Surman (2003) finns det dock även lyckade spel till film-remedieringar. Om de är 

lyckade eller inte menar han beror på vad det är som remedieras och i vilken grad skaparna 

har lyckats behålla känslan av originalverket. Som ett exempel på en lyckad remediering av 

ett spel, där filmen faktiskt lyckas uttrycka och erkänna sin spelbakgrund, tar han upp filmen 

Lara Croft: Tomb Raider (2001). Här används t.ex. förstapersonsperspektiv i en actionscen 

vilket kan antas vara en direkt hänvisning till spelformatet, då det ett väldigt vanligt 

perspektiv i spel men inte lika vanligt inom film. Filmen innehåller även speciella pussel samt 

huvudkaraktären Lara Crofts vighet och rörelsemönster som går att härleda till spelförlagan. 
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Ett typiskt exempel som är en remediering av spelmediet och som ständigt används i film i 

dag är användningen specialeffekter i form av datorproducerad 3D-grafik (Surman, 2003). 

"Run, Lola, Run - Film as Narrative Database" (Bizzocchi, 2005) beskriver hur filmen Run, 

Lola, run (1998), ett verk som även tas upp av Bolter och Grusin (Remeditation: 

Understanding New Media, 1999), är ett exempel på hur en film kan innehålla många olika 

sorters remedieringar. Bizzocchi (2005) argumenterar för att filmen är en slags narrativ 

databas då den är som ett kollage av olika sekvenser av handlingen, samtidigt som den 

remedierar en musikvideo i långfilmsformat. Det senare med tanke på hur tekniken bakom 

filmen ser ut, exempelvis klippning, hur bilderna förhåller sig till musiken och vilka 

kameravinklar som används. Filmen har en blandning av vanligt narrativt filmformat blandat 

med olika tekniker och medier, som animerade klipp och polaroidbilder, som för handlingen 

framåt. 

En remediering som är både konst- och 3D-relaterad, beskrivs i "Inferring illumination 

direction estimated from disparate sources in paintings: An investigation into Jan Vermeer’s 

Girl with a pearl earring" (Biswas, Furuichi, Johnson & Stork, 2008). Biswas, Furuichi, 

Johnson och Stork undersöker här om det går att i en digital 3D-miljö återskapa 

ljussättningen, och hur den påverkar olika objekt, som finns i tavlan Flicka med pärlörhänge 

som är målad av konstnären Johannes Vermeer runt 1655. Problemet, anser de, är att försöka 

identifiera var ljuskällorna befinner sig i tavlan, då de inte alltid syns, och sedan lyckas få 

datorn att beräkna dessa så att resultatet liknar originalverket. Just ordet remediering 

används inte i texten, men resultatet kan ändå anses vara relaterat till begreppet. 

I "Precence experience in mobile gaming" (Laarni, Ravaja & Saari, 2005) spekuleras det 

kring vad det är som gör att spelare upplever inlevelse i ett spel och olika teorier om varför 

detta kan vara svårare att uppnå på just mobila plattformar. I artikeln undersöks även hur 

upplevelsen av ett spel skiljer sig mellan ett mobilspel och ett PC-spel genom att låta sina 

respondenter prova och utvärdera spelupplevelsen av två rallyspel. En av de möjliga 

anledningarna som tas upp när det gäller att mobilspel har svårare att skapa inlevelse är att 

det inte blir en lika fysisk återkoppling på en sådan som på exempelvis en PC, som har ett 

riktigt tangentbord med knappar som faktiskt går att trycka ner. På smartphone finns 

styrkontrollerna på den tryckkänsliga och glatta skärmen och det är ofta som det i spel inte 

finns någon som helst fysisk respons på att man trycker på en knapp, förutom i vissa fall då 

telefonen vibrerar (Greene, 2010) 

Att en smartphone-skärm inte är särskilt stor kan också vara en anledning till minskad 

inlevelse menar Laarni, Ravaja och Saari (2005) vilken gör att spelvärlden får en mindre 

realistisk storlek i relation till den verkliga världen. På en PC-skärm är storleken på objekten i 

en 3D-värld större och därmed mer enklare att relatera till verkliga objekt. Problemet går att 

koppla till det som skrivs om remedieringens omedelbarhet och hypermedialitet (Bolter & 

Grusin, 2009). Då omedelbarheten försvåras av att smartphonens skärm alltid är närvarande 

och tar plats och därmed förstör dataspelsutvecklares förmodliga strävan efter total inlevelse. 

Undersökningen som gjordes i "Precence experience in mobile gaming" (Laarni, Ravaja & 

Saari, 2005) visade på att de deltagande inte hade någon likvärdig närvarokänsla när de 

spelade på en mobil jämfört med på en PC, däremot låg engagemanget på ungefär samma 

nivå. Laarni, Ravaja och Saari (2005) drar slutsatsen att eftersom telefonens skärm och 

hårdvara fysiskt sett inte kan bli hur stor som helst, med tanke på portabiliteten, så borde 

spelskapare försöka hitta nya vägar för att skapa inlevelse i sina spel för mobil plattform. 
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"Game Graphics Beyond Realism: Then, Now, and Tomorrow" (Masuch & Röber, 2005) 

handlar om hur man kan åstadkomma en rendering som inte efterliknar fotorealism utan 

olika måleritekniker, exempelvis oljemålning, och vilka fördelar detta kan ha i ett spel. 

Masuch och Röber beskriver hur en icke fotorealistisk rendering är lättare för spelaren att ta 

till sig och ser naturligare ut än tekniskt avancerad grafik som eftersträvar realism. Detta då 

trovärdighet för spelaren är viktigt och vissa spelmoment som är överdrivna kan kännas 

onaturliga i ett spel med realistisk grafik och därmed förstöra spelarens inlevelse.  

Förutom ovanstående artiklar har jag också läst ett examensarbete som ligger ganska nära 

det område som kommer att undersökas i det här arbetet. Arbetet är Amanda Krauses 

BERGAPORTEN – En undersökning av John Bauers stilmässiga uttryck som koncept för 

datorspelsmiljö (2011). Även Krause ville undersöka hur väl en illustrerad 2D-miljö kunde 

överföras till 3D och hon utgick från en målning av konstnären John Bauer, vilken användes 

som förlaga till 3D-miljön som hon skapade. Jag har i viss mån använt mig använt mig av 

samma eller liknande litteratur som Krause har gjort i sitt arbete, som Re-mediation: 

Understanding New Media (Bolter & Grusin, 1999) och Möten med bilder (Eriksson & 

Göthlund, 2004). 
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3  Problemformulering 

Arbetet hade som syfte att undersöka om det är möjligt göra en lyckad remediering av den 

subjektivt uppfattade stilen, uttrycket och atmosfären som finns i två tryckta 

tvådimensionella omslagsillustrationer för böckerna Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991) och Kometen kommer (2004) skapade av Tove Jansson, till en 3D-

miljö som är uppbyggd som en digital spelbana för PC. Illustrationerna är skapade i Janssons 

högst personliga stil och med tekniker som kan vara svåra att reproducera i en digitaliserad 

datormiljö. Vidare undersöktes om det var möjligt att uppnå en någorlunda likvärdig 

uppfattning av miljön om den sedan optimerades för att visas på en smartphone, då mediet 

hämmas av en begränsad hårdvara och en betydligt mindre skärm jämfört med PC:n, vilket 

medförde att vissa grafiska kompromisser var tvunget att göras. Då skärmen är mindre är det 

dock inte självklart att dessa kompromisser är lika tydliga som de skulle varit på en PC-skärm 

och att det automatiskt betyder att miljön uppfattas som sämre. 

För att täcka upp dessa olika delar i arbetet har följande frågeställningar prövats: 

 

 Vilka konstnärliga uttryck är typiska i Tove Janssons tryckta omslagsillustrationer 
och hur väl går de att remediera till en tredimensionell spelmiljö? 

 

 Hur uppfattas stämningen och atmosfären i Tove Janssons tryckta 
omslagsillustrationer i förhållande till den remedierade tredimensionella spelmiljön? 

 

 Vari ligger skillnaden i uppfattningen om miljöns atmosfär och estetiska kvalitéer 
beroende på om den är skapad för att visas på en PC-skärm eller optimerad för en 
smartphone-skärm? 

 

3.1  Det praktiska arbetets tillvägagångssätt 

Då Janssons illustrationer agerade förlaga åt 3D-miljöerna som skapades, så genomfördes 

först en formalanalys av dessa, innan det praktiska arbetet påbörjades. Analysen låg sedan 

som grund gällande skapandet av två konceptskisser av vardera miljö att modellera PC-

varianterna av 3D-miljöerna utifrån. Ytterligare en variant av dessa miljöer skapades sedan 

genom att optimera dem efter en iPhone 3:s specifikationer. Tillsist skapades två filmer med 

identiskt upplägg, en för PC och en för smartphone, vilka presenterade miljöerna i helhet 

genom en kamerapanorering genom dem. Filmerna var menade presenteras som och imitera 

sidoscrollande plattformsspel i 3D, men utan själva interaktiviteten. Dessa filmer ställdes 

sedan mot varandra i undersökningen för att möjliggöra svar på arbetets frågeställningar. 

I den PC-varianten av 3D-världen som skapades så lades ingen vikt vid hur många polygoner 

eller hur stora textur-storlekar som användes, så länge de var motiverade och är givande för 

miljön. Miljöerna var tänkta att fungera som ett koncept för ett möjligt 3D-plattformsspel i 

ett sidoperspektiv där kameran gör en panorering åt höger i en linjär värld med en tydlig 

början och ett mål. Detta för att simulera hur ett riktigt spel möjligtvis kan se ut när det 

spelas. PC-varianten av miljöerna skapades för en skärm med en upplösning på 1366x768 
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pixlar då det är en vanlig storlek på moderna bärbara datorer och är det format som fanns att 

tillgå gällande undersökningen. 

I den optimerade miljön fanns det likadana objekt med identisk funktion i världen, även 

placeringen av objekten och utformningen av miljön var samma. De hade dock betydligt lägre 

antal polygoner och var inte alltid fullt modellerade i den optimerade miljön. Ibland var de 

utbytta mot exempelvis platta plan med bilder för att spara polygoner. Målet med de 

optimerade miljöerna var alltså att den skulle kunna jämföras med de betydligt mer 

avancerade varianterna skapade för PC:n gällande miljöernas grafiska kvalité och atmosfär. 

Eftersom Apples iPhone 3G användes teknisk begränsning var även dennes skärm på 

320x480 pixlar formatet på filmen från miljöerna. 

 
3.2  Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningen utfördes en kvantitativ enkätundersökning som totalt 

20 respondenter deltog i. Frågorna var både av sluten och öppen karaktär för att både få 

jämförbar data och djupare förståelse angående hur båda omslagen och miljöerna 

uppfattades och var jämförbara av respondenterna. De öppna frågorna var också delvis en 

vidareutveckling av de slutna frågorna och kunde exempelvis be respondenten utveckla ett 

svar på en tidigare ställd fråga. Undersökningen genomfördes i Högskolan i Skövdes lokaler 

genom så kallade uppsökande intervjuer vilket Helland, Knapskog, Larsen och Østbyte 

(2003) menar traditionellt sett anses vara den bästa typen. Intervjuerna skedde ansikte mot 

ansikte med högst två respondenter samtidigt och de fick själva fylla i sina svar i enkäten som 

hade 38 frågor fördelade på sju A4-sidor.  

Undersökningsmetoden valdes då slutna frågor ger svar som är helt relevanta för 

undersökningen i fråga (Helland Knapskog, Larsen & Østbyte, 2003).  De öppna frågorna 

innebar att resultatet blev svårare att sammanställa, men de gav en betydligt större förståelse 

för hur väl vissa moment i arbetet hade utförts och vad respondenterna ansåg skulle kunna 

ha gjorts bättre. I de öppna frågorna var det viktigt att formulera frågan tydligt för att 

respondenterna inte skulle ha en stor tolkningsfrihet och svaren skulle vara möjliga att 

jämföra med varandra. Då respondenterna hade olika formuleringsförmågor försöktes i 

sammanställningen av undersökningens resultat hitta gemensamma nämnare och ord som 

låg varandra nära i sin betydelse som kunde slås ihop, då det blev enklare att få ett svar som 

faktiskt gick att utvärdera. 

Urvalsgruppen för respondenterna var av båda könen och i åldersgruppen 18-30 och alla 

befann sig i Högskolan i Skövdes lokaler då de uppsöktes för undersökningen. Att just denna 

grupp valdes var för att de troligen hade en viss kunskap om tredimensionella plattformsspel 

och därför kunde förstå vad arbetets miljöer försökte efterlikna. För att utvärdera svaren från 

enkäterna sammanställdes diagram med svaren från de slutna frågorna. De öppna frågorna 

sammaställdes utanför arbetet men då svaren var tämligen spridda fanns ingen anledning till 

att redovisa dem i tabeller, istället diskuteras dessa svar i löpande text där även de för arbetet 

mest relevanta delarna redovisas. I utförandet av undersökningen fick respondenten först 

titta på omslagsillustrationerna till Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och 

Kometen kommer (2004) av Jansson, som användes som förlaga till 3D-miljöerna och svara 

på frågor angående de båda. Därefter fick de se filmen med skogs- och bergsmiljön efter 

varandra på en PC och svara på frågor som rörde dessa, ibland i relation till omslagen. Till 
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sist fick de se de optimerade miljöerna på en smartphone, varav frågorna sedan handlade om 

hur dessa uppfattades, ibland i jämförelse med den tidigare visade PC-varianten. 

Anledningen till ordningen som omslagen och 3D-miljöerna visades i var så att alla 

respondenter skulle kunna svara på frågorna med samma grunduppfattning och relativitet 

mellan illustrationerna och filmerna av miljöerna. Att visa de två miljöerna i omvänd ordning 

för hälften av personerna hade också kunnat bli givande och hade kunnat frammana andra 

diskussioner, men metoden ovan troddes generera mer givande svar gällande arbetets 

frågeställningar. 
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4  Genomförande 

I det här kapitlet beskrivs den arbetsprocess som användes i skapandet av de två 3D-

miljöerna avsedda att remediera Janssons två omslagsillustrationer för böckerna Småtrollet 

och den stora översvämningen samt Kometen kommer (1991 & 2004). 

Remedieringsprocessen ämnade fånga den stämning och det formspråk som gestaltas i 

illustrationerna för att senare ha möjliggjort en undersökning angående hur väl detta har 

lyckats. Arbetets frågeställningar berörde vilka uttryck som är typiska i Janssons 

illustrationer och hur väl känslan och uttrycket som finns i dem kan överföras mellan de två 

medierna, tvådimensionellt tryckt bokomslag till en tredimensionell datorvärld. Den 

sistnämnda skulle förutom remedieringen även erinra en sådan miljö som finns i många 

sidoscrollande plattformsspel. 

För att lyckas med remedieringen genomfördes en förstudie i form av en formalanalys av 

omslagillustrationerna till Småtrollen och den stora översvämningen samt Kometen 

kommer (1991 & 2004) vilken beskrivs nedan. När denna var genomförd användes resultaten 

i skapandet av konceptbilder vars funktion var att tidigt kunna visualisera och färgsätta 3D-

miljöerna. De färdiga konceptbilderna användes sedan som en mall i uppbyggandet av 

miljöerna, främst för att underlätta utplaceringen av de objekt som skulle finnas i världen, 

samt att det gav ett tydligare slutmål. Slutligen kommer det här kapitlet beskriva 

skapandeprocessen av 3D-miljöerna och de tekniker som användes för att slutföra dem.    

4.1  Förstudie 

Det mest väsentliga i remedieringsprocessen var att kunna göra Janssons två 

omslagsillustrationer rättvisa gällande överförandet av form och atmosfär, till ett medium 

som på många sätt är olikt det som de ursprungligen skapades för. För att underlätta 

överföringsprocessen har en formalanalys av illustrationerna genomförts. I en sådan beskrivs 

en bilds sammansättning, såsom färger, komposition och form objektivt och den användes i 

arbetet för att identifiera de uttryck som respektive omslagsillustration innehåller för att ha 

större möjlighet att kunna fånga dessa i de tredimensionella miljöerna. Eriksson & Göthlund 

(2004) menar att just kompositionen, formen och färgen som är det som möjliggör en 

kommunikation mellan bilden och åskådaren. Analysen innebar att olika element i bilderna 

som tidigare var förbisedda av mig nu uppmärksammades. Efter analysen användes 

informationen som hade framkommit ur den till att skapa konceptskisser, vilka senare 

agerade som mall för uppbyggnaden av 3D-miljöerna. På nästa sida kommer först en 

genomförd formalanalys av Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och därefter 

Kometen kommer (2004) att beskrivas. 
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Figur 1 Ett för arbetet taget foto föreställandes omslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991). 

Formalanalys av illustrationen på omslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen: Omslagsillustrationens format är stående och rektangulärt. Den är 

målad i akvarell och de enda tydliga penseldragen syns på vissa växter i förgrunden vars 

detaljer är målade i smala mörka konturer. Färgskalan består huvudsakligen av dova toner 

grön-blått men bryts av blommor och blad i mer pastelliga valörer som blekrosa och ljusgul.   

Motivet föreställer en skogsmiljö om innehåller stenar, organiska växter som träd, varav bara 

ett av dem har synliga grenar, och olika snirkliga bladväxter samt fem fiktionella karaktärer. 

Bilden har ingen tydlig horisontlinje då växtligheten skymmer en eventuell sådan. Marken är 

ojämn och de flesta beståndsdelarna i bilden befinner sig på olika höjd. Det finns ingen synlig 

ljuskälla och inte heller några skarpa skuggor eller högdagrar som skulle kunnat uppkomma 

av en sådan. Ingenting i bilden är ordnat eller symmetriskt vilket bidrar till känslan av en 

högst organisk miljö. 

Längst upp till vänster i bild finns en rosa blomma med sju stycken blad av varierande storlek 

och mörkare pistiller som spretar uppåt. Under ovanstående blomma finns ytterligare en 

likartad blomma som är mindre och i en aning ljusare kulör. Ingen av dessa blommor har 

någon stjälk  som binder dem till marken utan de tycks sväva. Bakom blommorna finns en 

stor sten som rotar sig i växtlighet som är målad i vissa ljusare gröna och vita partier så den 

ser ut att avge ett slags sken. Under stenen och längst ner till vänster finns tre snirkliga 

bladväxter i förgrunden och ett av bladen sträcker sig till vänster och leder vidare till höger 

där två mumintroll står med nosen riktad till höger, det minsta av dem pekar mot en stor 

svart hålighet strax till höger om trollen. Över håligheten växer ett träd med  två grenar som 

sträcker sig upp och ut ur bilden. Mellan trädet och den stora stenen finns det ljusgröna 

konturer av två trädstammar i bakgrunden. Bakom en av dessa trädstammar tittar tre svarta 

figurer med långa spetsiga näsor och öron fram och samtligas blickar tycks vara riktade mot 

de två mumintrollen framför dem. Även bakom trädet med grenar syns en svart figur, vars 

silhuett är mindre tydlig än de andra varelsernas och tycks sakna näsa och öron, även denne 

har sina ögon riktade mot samma mål. Ovanför figuren syns två vita blommor  med liknande 

kontur som de längst till vänster i bild samt några mörkgröna blad. Under figuren och längst 
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ner till höger i bild finns det två stycken grupper av snirkliga bladväxter. I den bakre  gruppen 

finns tre stycken växter och i den främre är det en hop av fem stycken, alla i ljusa kulörer av 

rosa, blått, grönt och gult. Bredvid den främre gruppen av växter, i mitten av bildens 

nederkant, ligger en hög med ljusgrå stenar.   

 

 

Figur 2 Ett för arbetet taget foto föreställandes omslaget till Kometen kommer (2004).  

 

Formalanalys av illustrationen på omslaget till Kometen kommer: Bilden har ett 

stående format som är rektangulärt. Den tycks vara målad i oljefärg på duk vars struktur 

lyser  igenom på vissa ställen i bilden. Färgskalan består i huvudsak av fyra färger vilka är 

ljusrosa, vit, blå och mörk grönblå. Illustrationen gestaltar en torrlagd havsbotten med ett 

flertal berg och fem stycken fiktionella figurer. Alla berg kastar långa skuggors snett åt 

vänster i bild vilket innebär att ljuskällan bör finnas någonstans bakom dem, åt höger. De 

fyra berg som är helt synliga i bilden står i par om två, varav ett i varje par i bakgrunden och 

det andra längre fram. Horisontlinjen ligger i mitten och högra halvan består av bildens 

bakgrund och  täcks huvudsakligen av ett stycke land med fyra stycken berg, varav det bakre 

är så stort att går ur bild och bara bergsfoten är synlig. Ett skeppsvrak vilar på det främsta av 

dem, det befinner sig på vänster sida och på ungefär halva bergets höjd. Under vraket ligger 

det några små objekt på marken som tycks vara delar av det som har fallit. Framför det 

främsta berget befinner sig även två stycken vita moln av likartad storlek, ett ungefär vid 

bergets fot och det andra till höger vid dess mitt. Illustrationens mitt gestaltar även den 

bildens bakgrund med fortsättningen av landsmassan samt två stycken berg som är lite 

mindre än de övriga, varav det större av dem står främst och det mindre snett bakom till 

vänster. Bakgrundens mark slutar ungefär en tredjedel upp i bilden med ett stup med snirklig 

form som löper horisontellt från illustrationens vänstra ände mot höger tills det bryts av av 

ett berg i förgrunden som befinner sig allra längst till höger. Precis ovanför stupets vandrar 

tre figurer på långa styltor vilka tycks röra sig mot vänster i bilden. Höger sida täcks av ett 
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stort berg som utgör bildens förgrund. På en avsats, ungefär i höjd med stupet, står två 

stycken mumintroll med kropparna riktade åt vänster och betraktar miljön i bakgrunden. 

4.2  Arbetsprocessen 

Med hjälp av förstudien kommer nedan en beskrivning av 3D-miljöernas uppbyggnad och 

skapandeprocess. Innan de påbörjades gjordes en konceptskiss för vardera miljö. Deras syfte 

var att utgöra en grund för det senare 3D-arbetet och att i ett tidigare skede en klar bild av 

slutprodukten och dess detaljer. Skisserna var nödvändiga eftersom arbete i ett 3D-program 

innebär att det är relativt svårt att alltid få en överskådlighet i miljön eftersom kameran då 

behöver vara på ett stort avstånd vilket förhindrar ett precist detaljarbete. Omerick (2004) 

menar att det är viktigt med referensbilder då det kan ge ett 3D-arbete en tydligare målbild 

och ett direktiv.  De båda skapades i programmet Adobe Photoshop CS 5.1 (2010) 

tillsammans med en Wacom Intous 4, vilket är en digital ritplatta som underlättar arbetet 

och det gör det mer likt traditionellt skissande. 

Viktigt gällande båda konceptskisserna var att försöka behålla färgschemat och delvis den 

komposition som beskrivs i formalanalysen angående Janssons illustrationer, samtidigt som 

miljöerna skulle efterlikna en virtuell spelvärld med olika hinder och en väg mot målet, vilket 

placerades längst till höger i båda miljöerna. Att de inte innehöll mycket kontrastrika 

skuggor, förutom de som bergen kastar i andra skissen, var ett medvetet stildrag i koncepten. 

Det berodde dels på själva remedieringen av Janssons illustrationer, som enligt 

formalanalysen tidigare beskrev vanligen inte innehöll tydliga och identifierbara skuggor 

kastade från objekten i bilden, samtidigt som realtidsskuggor är tekniskt krävande vilket 

kunde ha skapat problem i de optimerade versionerna av miljöerna skapade för 

smartphonemediet. Att inte bygga upp miljöerna med många tydliga skuggor kastade från 

objekten kunde också medföra att de uppfattas som plattare och därmed mer 

tvådimensionella av åskådaren (Viera, 1993).  Detta kunde möjligtvis ha påverkat omdömet 

hos respondenterna när de tredimensionella miljöerna skulle jämföras med Janssons 

tvådimensionella omslagsillustrationer i undersökningen som senare genomfördes. 

Ingen vikt lades på ljussättningen eller olika ytors struktur i skapandet av konceptskisserna, 

och inspirationen för detta senare i arbetet kom direkt från Janssons två 

omslagsillustrationer. Skisserna fungerade som ett hjälpmedel vid skapandet av 3D-

miljöerna och de gestaltade en mycket större del av området än vad de färdiga filmerna 

visade, då medierna de är ämnade för inte hade den skärmbredd som skulle krävas för att 

visa miljöernas helhet och mindre detaljer samtidigt. 
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4.2.1   Tvådimensionell konceptskiss föreställande skogsmiljön 

Skogsmiljön, som visas nedan i Figur 3, innehöll tre olika hinder som en möjlig spelare skulle 

behöva ta sig över för att komma till målet som utgjordes av bergsgrottan längst till höger i 

bild. Bergsgrottan till vänster var menad att vara startpunkten i banan.  

 

Figur 3 Den färdiga konceptskissen av skogsmiljön. 

 

Hindren består av ett ihåligt fallet träd som ligger vid en sluttning, en sten samt en stubbe. 

Som den tidigare genomförda formalanalysen berättar finns det ingen motsvarighet till 

varken det fallna trädet eller stubben i förlagan, Janssons omslagsillustration till Småtrollen 

och den stora översvämningen (1991). Detta främst då det inte fanns några lösa objekt i 

hennes verk som skulle utgöra fullgoda hinder till en spelbana. Blommorna och de övriga 

bladväxterna i Janssons illustration hade möjligen kunnat utgöra hinder, men då de skulle 

synas i bakgrunden hade det kunnat innebära en repetitiv miljö vilket inte var önskvärt. En 

annan risk var att hindren hade kunnat bli svårare att urskilja från bakgrunden om den 

innehöll likadana objekt. Hindrena skapades dock för att passa in i den övriga miljön och 

strävan var att de ska utgöra trovärdiga delar av den.  

 

Figur 4 Skogsmiljöns tre hinder markerade med röda ringar. 

 

Färgmässigt går konceptskissen mestadels i grönt med en dragning mot blått, snarare än 

gult. För att det skulle vara möjligt att urskilja de olika nivåskillnaderna i bilden är vissa delar 

i ljusare och andra i en mörkare grön ton. För att bryta av mot allt det gröna innehåller den 

viss växtlighet i rosa, blått och gul-grönt. Figur 5 visar ett färgschema som skapades innan 

skissen påbörjades och som användes både i detta moment samt vid skapandet av texturer 

till 3D-objekten i kommande moment, vilket var 3D-miljöns uppbyggnad. Färgsättningen 
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inspirerades huvudsakligen av de färger som användes i omslagsillustrationen till Småtrollen 

och den stora översvämningen (1991) och som tydliggjordes i förstudien. 

 

Figur 5 Skogsmiljöns färgschema. 

 

Något som var viktigt att fånga i miljön var känslan av en djup skog. För att skapa djupet 

finns ljusa silhuetter av träd i bakgrunden samt att förgrunden ligger mycket lägre i bilden än 

landmassorna med träd och växter som höjer sig bakom.  Passagen i förgrunden är vad som 

utgör själva banan där en eventuell spelkaraktär skulle kunna sig i miljön. För att markera 

vart man ska röra sig finns en väg som består av ett mörkare parti än området runt om. När 

bergsgrottan till höger, målet, nås så hade det i ett spel inneburit en transport till nästa del i 

världen och det är så båda miljöerna knyts samman i det här arbetet. Som nämnt i 

formalanalysen är marken i omslagsillustrationen till  Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991) ojämn och de flesta objekt i bilden ligger på olika höjd. I 

konceptskissen har detta försökt bevaras i så stor grad som möjligt men då 3D-miljön 

gestaltar en mycket bredare yta än omslagsillustrationen gick detta inte att fullfölja helt. 

Varelserna i bakgrunden av konceptskissen finns i bakgrunden och betraktar stilla vägen 

framför sig, vilket även finns i förlagan dock i annorlunda form. För att kunna uppnå en 

skogsmiljö med en kaotisk känsla placerades alla träd som befinner sig i förgrunden manuellt 

med olika avstånd mellan dem. Det var viktigt att miljön i konceptbilden inte verkade för 

ordnad eller strukturerad. Vissa träd är även lite lutade för att skapa spänning och en viss 

rörelse i bilden. Berefelt (1992) menar att objekt som inte är helt balanserade och 

symmetriska i sitt förhållningssätt till varandra skapar mer dynamik och blir därmed 

intressantare att beskåda. 

 

4.2.2  Tvådimensionell konceptskiss föreställande bergsmiljön 

Miljön i bilden är på flera sätt olik skogsmiljön. Förlagan, vilken är bokomslaget till Kometen 

kommer (2004), visar, som beskrivet i formalanalysen, en tämligen tom miljö som till stor 

del består av berg och utan synbar växtlighet. Istället för en sammanhängande väg med 

hinder, som konceptbilden på skogsmiljön visar, är det meningen att utmaningen i den här 

delen kommer att vara att ta sig mellan olika plattformar av sten. I ett sidoscrollande 

plattformsspel, vilket 3D-miljöerna är menade att likna, är det vanligt att spelarkaraktären 

kan hoppa för att ta sig vidare mot målet. För att återknyta till den tidigare miljön börjar och 

slutar även denna med en bergsgrotta. En möjlig spelarkaraktär skulle dyka upp i grottan till 

vänster i början av spelsessionen för att sedan försvinna in i grottan längst till höger när 

målet är nått.  
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Figur 6 Den färdiga konceptbilden av den uttorkade havsbotten. 

 

Inte heller hindren i den här konceptskissen går att återfinna i förlagan utan skapades helt av 

mig. Då miljön huvudsakligen består av stenobjekt så var det logiskt att även hindren skulle 

göra det. Alla plattformar har olika lutning för att skapa spänning i miljön och förmedla lite 

farligare uttryck. Detta då människans hjärna i regel eftersöker balans och objekt som är 

utplacerade asymmetrisk och i obalans anses vara mer spännande (Berefelt, 1992).  På vissa 

av plattformarna finns det en slags klängväxt som är menad att kunna klättras på vilket även 

det är ett moment som brukar finnas i många sidoscrollande plattformsspel.  Perspektivet för 

förgrunden i bilden är den samma som det som går att återfinna i skogsmiljön, dock så ser 

miljögestaltningen lite annorlunda ut. För att de båda miljöerna ska skilja sig från varandra 

och därmed inte kännas som en upprepning av varandra så är bakgrunden i den här 

konceptskissen placerad på ett större avstånd och är sedd snett ovanifrån. Horisontlinjen är 

menad att vara ungefär i mitten av bilden vilket även tydliggjordes i formalanalysen att 

omslagsillustrationen till Kometen kommer (2004) hade. Det stora svart klotet i mitten av 

himlavalvet var även det min egen skapelse. Detta togs dock bort i ett senare skede i 3D-

miljön då det inte ansågs bidraga till miljön eller dess helhetsbild.  

Färgsättningen i bilden var menad att vara lik den som finns på omslaget av Kometen 

kommer (2004) och det innebär att paletten är mer sparsmakad än den till föregående 

konceptskiss. Som det står beskrivet i formalanalysen av illustrationen är himlen blekt rosa 

medan bergen och marken i bakgrunden är blå. Även de långa skuggor som bergen kastar är i 

blått, om än något mörkare, medan sluttningen som syns precis bakom förgrunden lutar mer 

åt grönt. Avsatserna ser huvudsakligen gråa ut i konceptskissen men även de innehåller en 

nyans av grönt. 

 
Figur 7 Färgschemat för den uttorkade havsbottnen. 
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4.2.3  Skapandet av den tredimensionella skogen 

För att lyckas med remedieringen av Janssons omslagsillustration till Småtrollen och den 

stora översvämningen (1991) användes i första hand den tidigare beskrivna och visade 

konceptbilden som underlag i uppbyggnaden av 3D-miljön. Målet var att behålla 

färgsättningen, formgivningen och ljussättningen från förlagan, vilket beskrevs i förstudien, 

och följdaktningsvis även dess atmosfär, vilket senare arbetets undersökning fick utröna om 

det lyckades. Det var viktigt att ge intrycket av en vildvuxen, organisk och mystisk skog och 

att inkludera mycket växtlighet i olika former var prioriterat för att uppnå detta. Det finns 

flera varianter av växter och blommor av olika storlekar och kulörer i det tvådimensionella 

konceptet som visades i figur 3. De överfördes till de tredimensionellt uppbyggda miljöerna 

och bidrog till dem genom att kontrastera mot allt det gröna som utgör majoriteten av miljön. 

All grafik i 3D i arbetet skapades i programmet Autodesk Maya (2011) och båda miljöer samt 

de optimerade versionerna av dem är uppbyggda av polygoner. Först skapades en variant av 

miljön, baserat på konceptbilden, med obegränsat antal polygoner menad att visas på en PC. 

När den sedan var färdig optimerades den färdiga miljön för att även kunna användas på 

smartphonens tekniskt begränsade hårdvara. I PC-versionen av miljön finns totalt runt 45 

000 polygoner, vilket är ett relativt högt antal i jämförelse med vad en smartphone kan klara, 

men en PC med ett modernt grafikkort skulle inte ha problem med att visa hela miljön på 

skärmen. Mobilversionen är rejält optimerad och det var möjligt att minska antalet polygoner 

så att det blev endast runt 2500 stycken. När båda varianter av världarna ansågs färdiga 

skapades en kamerapanorering i dem, därefter renderades de ut i filmformat. 

Först skapades enkla tredimensionella geometriska former, eller primitiver som Omerick 

(2004) kallar dem, vilka placerades ut där de färdiga objekten sedan skulle vara enligt 

konceptskissen. Primitiverna byttes sedan ut mot de egentliga modellerna i takt med att de 

färdigställdes. Utblockningen underlättade utplaceringen av objekten och gjorde så att det 

gick att få en helhetsbild av 3D-miljön tidigt. Detta stadie visas i figur 8 nedan. Omerick 

(2004) beskriver många fördelar med att först blockera ut en 3D-miljö på det här sättet med 

hjälp av simpla objekt, bl.a. är det lättare att se om objekten är proportionerliga och om 

skalan i världen fungerar bra.  

 

Figur 8 En skärmdump föreställandes utblockningen av skogsmiljöns större beståndsdelar. 

 

I slutversionen av miljön finns tre olika nivåer av djup i miljön, vilket även utblockningen 

ovan visar. Bakgrunden består av ett platt polygonplan vilken en textur sedan applicerades 

på, vilken föreställer konturer av träd och är menad att ge illusionen av att miljön är djupare 
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än de tre nivåer som den faktiskt består av. Många sidoscrollande spel är uppbyggda av olika 

sådana nivåer då det kan göra att en värld ser fyllig och djup ut, utan att behöva fylla en stor 

del av 3D-rymden med objekt. Att göra på det senare sättet skulle ha gett en mer realistisk 

gestaltning av en skog, men det är inget som skulle ha gynnat en sådan 3D-miljö som skapas i 

det här arbetet, eller som hade fungerat i en sådan typ av spel då det skulle öka 

polygonantalet väsentligt.  

 

Modelleringen av objekt som ingår i skogsmiljön: Det första objektet som 

modellerades för skogsmiljön, förutom den enklare geometrin i figur 8 som inte ingick i 

slutprodukten, var ett träd på en mindre kulle. Det första trädet skapades helt utan grenar 

med avsikt att kunna fylla ut världen. En majoritet av alla träd består av den här 

trädvarianten i slutversionen av miljön. Detta då konceptskissen baserad på formalanalysen 

av omslagsillustrationen till Småtrollen och den stora översvämningen (1991) gestaltar 

majoriteten av alla träd utan grenar. Om alla träd hade haft grenar skulle det krävts betydligt 

fler polygoner i scenen vilket hade blivit svårt att överföra till den senare optimerade 

varianten av miljön. I huvudsak modellerades två varianter av träd, ett med grenar och ett 

utan. De skapades för att kunna roteras och därmed skapa större variation i 3D-världen. Två 

duplicerade trädmodeller uppställda på samma sätt i olika delar av miljön hade förmodligen 

varit väldigt märkbart och förstört den organiska känslan en skog bör ha.  

De två olika trädmodellerna roterades och modifierades smått för att ge sken av att det fanns 

en större skillnad i deras utseende.  Blommorna i 3D-miljön är ett modellerat blomblad som 

sedan har duplicerats, flyttats och i vissa fall spegelvänts för att utgöra en blommas helhet. På 

detta sätt har det mesta i miljön skapats, mycket är alltså likadana grundobjekt som har 

duplicerats och sedan justerats. På så vis kan miljön uttrycka större variation med mindre 

medel än att bygga alla modeller från grunden. Samtliga objekt som skulle vara med i 

skogsmiljön skapades genom att extrudera polygonkanter.  

 

Textureringen av skogsmiljön: När själva modelleringsfasen var färdigställd skulle alla 

objekt tilldelas texturer. För att kunna göra detta behövdes de även uv-mappas. Texturerna 

skapades sedan i Adobe Photoshop CS5.1 (2010) med hjälp av färgkartorna som tidigare 

visats i figur 5 och figur 7. För att likna konceptskisserna skapades inga högdetaljerade 

texturer, eftersom det hade gjort att objekten hade skiljt sig för mycket från grundtanken som 

är remedieringen av Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991). Alla 

objekten i PC-versionen av skogsmiljön tilldelades specifika texturer och i de fall det har 

gynnat miljön även normalmaps.  
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Figur 9 En typisk texturbild och dess normalmap samt en trädstam utan och med en 

normalmap kopplad till dess material. 

De flesta objekt i miljön har stora texturfiler på 1024 x 1024  eller 2048 x 2048 pixlar. Vissa 

objekt som är långt bort från kameran eller är väldigt små storleksmässigt har dock mindre 

texturer eftersom det sannolikt inte kommer att synas under sådana förutsättningar 

(Omerick 2004). Det syns inga texturer på några av objekten i konceptskissen och att 

använda normalmaps i PC-versionen av miljön hade inte varit tvunget. För att objekten 

skulle visa på någon sorts strukturskillnad och därmed särskilja deras ytor från varandra 

behövdes dock normalmaps. De var givande för miljön då den innehåller många olika typer 

av objekt som kan antas ha skiljda egenskaper och struktur vilket normalmaps kan förstärka. 

I omslagsmålningarna finns inga sådana synliga strukturskillnader mellan olika element, 

penseldragen, materialet de har skapats på och detaljarbetet i dem ger dem dock en variation 

i ytan som gör bilderna intressanta. Då strukturen i tryckt form på bokomslagen endast är en 

representation av det som en gång fanns i originalmålningen kan det liknas vid en datormiljö 

med normalmaps som visas på en skärm. Då en remediering med fördel använder sig av det 

nya mediets egenskaper och styrkor (Bolter & Grusin, 1999) kan normalmapsen i detta fall 

ses som ett sätt inom datorgrafiken att ge olika objekt annorlunda struktur för att särskilja 

dem från övriga ting i miljön.  

 

Ljussättningen av skogsmiljön: För att göra miljön tilltalande behövde den även 

ljussättas. Jag valde att skapa en enkel ljussättning med ett ”ambientlight” (allmänljus) för 

att sedan justera några av växternas material så de gav ifrån sig sig ett mjukt sken för att få en 

magisk och smått övernaturlig känsla i miljön. Viera (1993) bekriver hur en diffus och 

överexponerad bakgrundsljussättning kan ge en intressant kontrast mot mörker i 

skogsscener och en liknande ljussättning var vad som eftersträvades. För att uppnå detta 

justerades bakgrundens material så även det ger ifrån sig ett sken.  Tanken var att det skulle 

likna solljus som har filtrerats av skogens alla träd. Som beskrivet i formalanalysen i början 

av kapitlet tycktes även vissa saker i Janssons omslagsillustration till Småtrollen och den 

stora översvämningen (1991) avge ett sken vilket inspirerade detta val. Många av objektens 

skuggor har inaktiverats manuellt då det blev för mycket skuggor av alla olika objekt vilked 

medförde att scenen blev för mörk och plottrig. Då avsikten aldrig har varit att skapa en 

realistisk miljö är det inget problem att inte heller skuggorna är realistiska. Särskilt inte med 

tanke på förlagan, vilken  varken illustrerar tydliga skuggor eller högdagrar vilket 

uppmärksammades i formalanalysen. 
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Figur 10 En renderad bildruta av den färdiga PC-versionen av skogsmiljön. 

 

Optimeringen av skogsmiljön för en smartphone: Efter att ljussättningsmomentet 

ansågs vara färdigt övergick arbetet med skogsmiljön till nästa stadie, att optimera den för en 

smartphone.  McDermott (2011) menar att det är extra viktigt när man jobbar mot en mobil 

plattform att hålla en bra balans mellan det konstnärliga och det tekniska i en miljö. 

Begränsningen av polygoner som skulle visas på skärmen samtidigt sattes i båda miljöerna 

till 3000 stycken, då det är ett rimligt antal för att i ett möjligt spel kunna hålla en stadig 

bilduppdatering. Det första som skedde i optimeringsfasen var att varje enstaka objekt i 3D-

miljön sågs över. McDermott (2011) beskriver hur han först brukar modellera och definiera 

formen på de 3D-objekt han skapar för att sedan, när han är nöjd med modellen, gå tillbaka 

och optimera den genom att ta bort all geometri som inte bidrar till modellens huvudsakliga 

form. Samma teknik användes i detta stadie av arbetet och all onödig geometri togs bort från 

objekten. Alla rundade former fick i och med det mycket kantigare konturer. Det var även 

viktigt att all geometri som inte syntes från miljöns framsida togs bort för att dra ner det 

totala polygonantalet. Alla mindre växter i miljön, förutom träden, samt de varelser som stod 

i bakgrunden byttes ut mot platta plan, vilket på nästa sida i figur 11.  

 

Figur 11 Samma blommor, som består av en textur på ett plan, visade i arbetsytan samt när 

de är renderade. 
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Dessa plan gavs sedan en textur med en renderad tvådimensionell bild av växten ifråga, 

istället för att vara en faktiskt 3D-modell. Bakgrunden på bilderna har en så kallad alfakanal, 

vilken gör den helt genomskinlig. Planen med bilder av växter placerads sedan ut på de 

exakta platser där deras modellerade förlagor stod, vilka sedan togs bort ur scenen. 

Nackdelen med att ha plan istället för riktiga modeller av objekt är att de egentligen bara ser 

riktigt bra ut sedda framifrån. När de ses från sidan är det tydligt att det faktiskt bara är ett 

tvådimensionellt plan som visar en bild eftersom perspektivet blir skevt. 

 

Textureringen av den optimerade skogsmiljön: Förutom att  dra ner på 

polygonantalet behövdes också texturstorlekarna minskas och flera objekt gavs samma 

material. Detta innebar att objekten delade på samma texturfil. Fördelen med att tilldela 

många objekt en större texturfil, snarare än att de har enskilda små filer, är att en 

smartphone då endast behöver ladda in texurfilen i minnet vid ett tillfälle, för att sedan 

applicera den på objekten. Med många små texturfiler behöver minnet jobba konstant med 

att ladda dessa vilket gör att mindre hårdvarukraft kan läggas på annat (McDermott, 2011). 

Alla träd och det lilla området av mark de står på, berg, stenar och varelser i förgrunden gavs 

samma material och en texturfil som var 512 x 512 pixlar stor. Även alla de andra objekten i 

scenen kombinerades med varandra på olika sätt, beroende på deras position samt 

materialegenskaper, och gavs samma textur. 

 

Figur 12 En kombinerad texturfil för den optimerade skogsmiljöns bakgrund, varelser och 

kullar. 

 

 

Uv-mapparna på de objekt som var helt enfärgade kunde krympas till en minimal storlek och 

kunde i stort sett bara tilldelas en liten pixel med färgen de behövde i texturfilen, vilket gav 

mer utrymme åt de objekt som har en mer avancerad yta och behövde större del av texturen 

för att inte bli för lågupplösta, vilket kan innebära att de ser pixelerade ut. Totalt finns det i 

den optimerade versionen av miljöns sju stycken texturfiler för hela scenen varav två av dessa 

är så kallade glow maps, vilka jag kommer beskriva under ljussättningsmomentet på nästa 

sida. Då det skulle vara för hårdvarukrävande och ta upp för stor lagringsplats i ett eventuellt 

smartphonespel var alla normalmaps tvungna att uteslutas ur den här versionen av miljön. 

Det finns heller inget sätt att återskapa sådan ytstruktur de ger på ett mer sparsamt sätt. 
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Ljussättningen av den optimerade skogsmiljön: I så stor mån som möjligt ville jag 

bevara den ljussättning som finns i PC-versionen av skogsmiljön. Det är dock omöjligt att få 

en smartphone att hantera den tidigare använda skinande effekten som knöts till objektens 

material. För att uppnå ett liknande resultat skapades istället light maps1. Slutresultatet blev 

realtivit likt det i första miljön trots att lightmap-filerna var mycket små för att inte bli för 

krävande.  

 

Figur 13 Exempel på en glow map som användes i arbetet. 

 

 

För att få en viss grundljushet i miljön finns även ett ambientlight kvar i scenen. Sådana 

realtidsljuskällor är ganska krävandee hårdvarumässigt och McDermott (2011) menar att det 

är bra att försöka dra ner på antalet sådana i så stor grad som möjligt. Då jag endast har en 

sådan gjordes då en avvägning där det beslöts att ljuskällan fick vara kvar då miljön inte är 

krävande i övriga avseenden. 

 

                                                        
1 En lightmap är en bildfil som appliceras till ett objekts material för att simulera ljuseffekter. Allting i 
filen som inte är svart ger ifrån sig ett ljus i den tredimensionella miljön. 
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Figur 14 En renderad bildruta av den färdiga optimerade versionen av skogsmiljön 

 

4.2.4    Skapandet av den tredimensionella bergsmiljön 

Då mycket av beskrivningen av det som skapades för den här miljön skulle bli en upprepning 

av föregående kapitel kommer endast de moment som skiljde sig från arbetsprocessen av 

föregående skogsmiljö att beskrivas grundligt, det övriga hålls kortfattat. Uppbyggnaden av 

miljön med den uttorkade havsbottnen har varit närmast identisk och påbörjades även i detta 

fall genom en utblockning av miljöns komponenter med primitiver med konceptskissen 

baserad på Janssons omslagsillustration till Kometen kommer (2004), tidigare visad  i Figur 

6, som inspiration. När båda miljöerna ansågs vara färdiga skapades en kamerapanorering 

vilken sedan renderades ut i filmformat. 

 
Figur 15 Tidig utblockning av den uttorkade havsbottenmiljön. 

 

Kameran placerades så att horisontlinjen ligger ungefär i mitten,  vilket den även gör i 

konceptskissen. Det viktigaste i skapandet av den här miljön var att få den att kännas 

tilldragande trots att den är ödelagd och krass. Då den här miljön inte innehåller lika mycket 

objekt som skogsmiljön skapades inga sådana nivåer av djup som tidigare i skogsmiljön, då 

de berg som skulle finnas med i bakgrunden behövde kunna placeras ut på hela markytan för 

att inte få miljön att kännas för utstakad och symmetrisk. 

 

Modelleringen av objekt som ingår i havsbottenmiljön: Skapandet av 3D-objekt var i 

stort likadan som i skogsmiljön och har skett genom att extrudera polygonkanter och 

därigenom skapa objektens former. Två 3D-modeller från skogsmiljön återanvändes, 

duplicerades med små justeringar och placerades i olika delar av miljön då formen de bestod 

av kunde anpassas även till detta scenario. De återanvända modellerna är berget som stod i 

bakgrunden i skogsmiljön samt de två bergsgrottorna som utgör början och målet i båda 

miljöerna. Berget med en grotta fick en avsats för att leda vidare åskådarens blick till 

klippavsatserna som syns i förgrunden av miljön och som kommer att visas senare i kapitlet. 

I konceptbilden är båten som befinner sig i bakgrunden stående upprätt, när 3D-miljön 

skapads såg det dock bättre ut att istället ha en kantrad båt som till viss del är dold i marken. 

Det är således den modellen som fanns med i den slugiltiga varianten av miljön.  
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I  modelleringsstadiet av bergsmiljön ansågs det att fler objekt som särskiljde sig från de 

många bergen behövdes, därför skapades även två stycken åror. De båda befinner sig till 

höger i miljön, på marken i bakgrunden. Den ena åran sticker upp stående ur marken medan 

den andra ligger ned en bit till vänster av denne. Den största utmaningen gällande 

bergsmiljön var att lyckas göra det snirkliga stupet från konceptbilden. Mycket rundade 

former kräver många polygoner för att se bra ut och för att polygonantalet mellan alla 3D-

objekten i miljön inte skulle skilja sig markant så blev formen inte helt avrundad. Då den är 

relativt långt bort från kameran var detta möjligen inte jättetydligt för respondenterna vid 

undersökningstillfället. 

 

Figur 16 En närbild på stupet där det går att se att formen är smått kantig. 

 

Textureringen av havsbottenmiljön: Med hjälp av färgschemat i Figur 7 samt 

konceptskissen skapades texturerna till alla objekt i miljön. Istället för en övervägande 

majoritet av gröna objekt, som i skogsmiljön, är här det mesta i olika blå toner, även 

skuggorna. Som i konceptbilden är alla texturer i huvudsak enfärgade, dock har de lite 

variationer i texturen för att inte kännas artificiella eller malplacerade. Omerick (2004) 

menar att texturen är vad som definierar den yta den appliceras på och en passande sådan 

kan få objekten att se korrekta ut i den miljö de befinner sig i, eller tvärtom. Den textur med 

störst variationer och synligast mönster är den som finns på markgeometrin. Den är ljusblå 

med vita partier vilket ljusar upp den annars ganska mörka miljön. Då den är så ljus gör det 

också att kontrasten mellan marken och de långa skuggor som bergen kastar blir tydligare. 

Bakgrundsplanet som agerar himmel är i ljusrosa, av liknande nyans som blommorna hade i 

skogsmiljön. Inget av objekten i den här miljön har någon normalmap. Då objekten i 

bakgrunden ligger så långt från kameran skulle de inte synas i renderingen. På bergen med 

grottor och stenavsatserna i förgrunden ansågs ingen normalmap behövas då objekten bör ha 

en platt och kal yta. 

 

Ljussättningen av havsbottenmiljön: För att skapa de långa skuggor som är mycket 

utmärkande för miljön lades en ambientlight bakom de bakre bergen. Viera (1993) beskriver 

hur  bakgrundsbelysning ger djup till en miljö samt att långa skuggor ger den en dramatisk 

effekt. Då skuggfärgen skulle vara blå snarare än grå som är standard så ändrades 

skuggfärgen till en liknande nyans som den i konceptbilden. Det är endast de objekten som 

befinner sig på marken i bakgrunden som kastar skuggor. Detta eftersom objekten i 

förgrunden blev så mörka att inga detaljer syntes med skuggor aktiverade. Då jag ville behålla 

ljussättningen så enkel så möjligt för att betona den enkla miljön med bergen och deras 

skuggor finns det ingen mer ljuskälla, dock så har ett sken applicerats till himlens material, 

därav ser det ut som om den är det som kastar ljuset i scenen och skapar skuggorna. 
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Figur 17 En renderad bildruta av den färdiga PC-versionen av bergsmiljön. 

 

Optimeringen av bergsmiljön för en smartphone: Då scenen från början hade ett 

mycket lägre polygonantal än skogsmiljön, endast runt 4000 mot skogsmiljöns 45 000 

polygoner, var den betydligt enklare att optimera rent geometriskt. Slutvarianten av den 

optimerade miljön har endast ca 1500 stycken polygoner. Då objekten i bakgrunden inte 

hade särskilt avancerad geometri redan i PC-versionen eftersom de ändå befann sig långt 

bort från kameran, kunde inte särskilt många polygoner sparas in på dem.  

 

 
Figur 18 En närbild på det optimerade stupet som visar dess nu förenklade form. 

 

Eftersom polygonantalet slutade så pass lågt fanns det mer utrymme för texturer i miljön. Då 

det är väldigt krävande för små medier som smartphones att skapa skuggor med 

realtidsljussättning (McDermott, 2011)  så var de långa skuggorna i bakgrunden tvungna att 

bakas in i texturen istället, vilket gör dem mindre skarpa i den här versionen av miljön.  
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Figur 19 Marktexturen inklusive dess skuggor. 

 

För att de inte skulle se alldeles för pixelerade ut fick marken dock en egen textur av 

storleken 512 x 512 pixlar. De övriga objekten gavs samma material och textur. En lightmap 

kopplades även till bakgrunden för att den skulle få ett likartad sken som i PC-varianten av 

miljön. 

 
Figur 20 En renderad bildruta av den färdiga optimerade versionen av bergsmiljön. 

 

4.3  Reflektion över arbetsprocessen 

Det svåraste i arbetet med miljöerna var modelleringen av enskilda objekt och hur de skulle 

gestaltas i miljön, i jämförelse med Janssons omslag. Det är inte helt realistiskt att i en 3D-

miljö få den variation och asymmetri som kan synas i ett målat verk. Främst då det skulle 

vara enormt tidskrävande att sitta och ändra varje enskild del i världen för att den inte skulle 

bli för symmetrisk och ordnad. Bokomslagen är ju dock inte ordnade så med den tiden som 

fanns var strävan att försöka uppnå en variation i miljön som förhoppningsvis kunde 

uppmärksammas av respondenterna i undersökningen. 

Processen att remediera Janssons tvådimensionella omslagsillustrationer till Småtrollen och 

den stora översvämningen samt Kometen kommer (1991 & 2004) till tredimensionella 
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miljöer var lärorik och det var en utmaning att försöka göra hennes verk rättvisa. Varje steg i 

processen kändes nödvändig och varit relevant vid senare arbete då det var möjligt att gå 

tillbaka till tidigare genomförda kapitel och hämta inspiration till det fortsatta arbetet. 

Slutresultatet av de två versionerna av vardera tredimensionell miljö blev, som jag tidigare 

hade hoppats på, så pass lika varandra och förlagorna, att de borde varit möjliga att jämföra i 

en undersökning. Detta samtidigt som de har vissa markanta skillnader för att påvisa att det 

handlar om en spelvärld, vilka tillsammans med medierna de visas på kan medföra att de 

möjligen uppfattas annorlunda när de betraktas i relation till varandra.  

En avvägning som behövde göras under processens gång var hur mycket av de objekt och 

varelser som finns i omslagsillustrationerna som kunde överföras till 3D-miljöerna. Det fanns 

ingen avsikt i att på något sätt plagiera omslagen i 3D. På grund av detta valdes att inte ta 

med någon karaktär från omslaget till Kometen Kommer (2004) i den tredimensionella 

bergsmiljön, då de karaktärer som visades där klart och tydligt var mumintroll, vilka är starkt 

förknippade med Tove Jansson och hennes muminvärld. I och med detta var det också en 

risk att respondenterna senare i undersökningen skulle anse att dessa saknades i 3D-miljön. I 

skogsmiljön fanns det dock med små svarta varelser som lurar bakom träden. Dessa har 

inspirerats av de varelser som finns på omslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991), men är annorlunda utformade i 3D-miljön. Silhuetten stämmer 

överens till viss del, dock saknar varelserna de långa nosar de från omslaget tycks ha. Svarta 

skuggvarelser med en tydlig silhuett och ögon som tydligt syns är inte någonting som har 

gjorts uteslutande av Tove Jansson och därför kändes de mer allmänna än mumintrollen. 

Skuggvarelserna togs med då atmosfären på omslaget, som i det här arbetet försökte 

efterliknas, starkt kan anses vara relaterad till sådana varelser och hur de lurar i skuggorna 

och kikar fram bakom träden.  

På nästa sida visas tre bildrutor från vardera miljös slutgiltiga utrenderade filmer av båda 

varianterna i figur 21, så att slutresultatet av arbetsprocessen kan jämföras till viss grad även 

i texten. 
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Figur 21 Bildrutor från de slutgiltiga renderade filmerna av de olika miljöerna. Överst 

gällande båda miljöer är PC-varianten av miljön, följt av den optimerade.  
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5  Utvärdering 

5.1  Enkätundersökningens genomförande 

För att undersöka arbetets frågeställningar användes en kvantitativ enkätundersökning. Även 

en kvalitativ metod med intervjuer hade kunnat användas för att främst få en djupare 

förståelse kring hur respondenterna resonerade. Intervjuer tar dock i regel längre tid och ett 

större antal svar samt mer jämförbara sådana prioriterades och därför valdes en kvantitativ 

metod. 

I enkätundersökningen, vilken går att hitta i appendix A, som utfördes för att svara på de 

problemformuleringar som arbetet kretsar kring deltog totalt 20 personer. För att finna 

passande respondenter hölls undersökningarna i Högskolan i Skövdes olika byggnader där 

jag personligen gick runt och frågade olika personer om de var intresserade av att deltaga i 

undersökningen. Då en viss bredd av respondenter eftersöktes försökte jag i den mån det gick 

styra vilka som valdes genom att exempelvis i slutet av undersökningen endast leta efter 

kvinnor då en majoritet av de som tidigare deltagit var män. Detta för att försöka få en jämn 

könsfördelning på respondenterna så att undersökningen blev mer allmän. 

Undersökningarna skedde i många olika av skolans byggnader, samt högskolebiblioteket, 

detta för att försöka att även få en större bredd av studerande och inte exempelvis bara 

dataspelstudenter, som jag själv är. Majoriteten av respondenterna fanns i de byggnader som 

inte är kopplade till dataspelsprogrammen. Detta önskades då urvalsgruppen skulle 

representera vanliga unga där majoriteten inte är experter på grafik eller spel, även om 

många troligen spelar på sin fritid.  

Respondenterna fick förklarat för sig att undersökningen skulle ta ungefär 15 till 30 minuter 

att genomföra och de gjordes på en eller två personer i taget. I de fall det gjordes på två 

personer bads de att inte prata med varandra eller på annat sätt påverka den andres svar och 

då jag hela tiden var närvarande kunde jag se att detta efterföljdes. Undersökningstillfällena 

skedde på eftermiddagen då det var lugnt i högskolan och ifall det var någon miljö som var 

för stökig eller högljudd så undveks den. Då jag gick runt för att hitta respondenter blev det 

inte helt identiska förutsättningar och miljö under alla undersökningstillfällen eftersom vissa 

genomfördes i större öppna rum medan andra i mindre salar. Men det som främst 

eftersträvades var lugn och tystnad i omgivningen och detta uppfylldes i samtliga fall. 

Innan enkäten gavs presenterade jag mig själv och berättade att jag genomförde en 

undersökning för mitt examensarbete i datorspelsgrafik. Sedan talades det om att 

undersökningen handlade om att jämföra två miljöer visat på olika typer av medier. Detta var 

allt som delgavs då undersökningen var medvetet återhållsam med information till 

respondenten för att inte färga eller påverka deltagarnas svar i någon grad. Meningen var inte 

att alla respondenter skulle ha exakt likadan uppfattning om vad exempelvis ordet "atmosfär" 

innebär, utan att de skulle tolka begreppet subjektivt och sedan beskriva vad det innebar för 

just dem.  Dock så förklarades för dem att om de tyckte någon fråga var väldigt svårförståelig 

kunde de fråga för förtydligande, detta hände dock aldrig och samtliga tycktes förstå frågorna 

bra. 

I samband med att respondenterna fick häftet med enkäten fick de även de två böckerna 

Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och Kometen Kommer (2004) till sitt 

förfogande, eftersom de första frågorna kretsade kring på de båda omslagen. När det var dags 
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att byta medium och istället visa 3D-miljöerna så förekom två stycken stjärnor på olika sidor 

i enkäten. När respondenten var framme vid en sådan fick de se de filmer på 3D-miljöerna 

som skapats i projektdelen av arbetet. Vid första stjärnan visades den mer avancerade och 

högupplösta miljön på en bärbar dator, därefter kretsade frågorna kring denna istället för 

bokomslagen. Vid andra stjärnan fick de se den optimerade versionen av miljön på en 

smartphone i form av iPhone 3G. 

Formuläret som skulle besvaras bestod av 38 frågor fördelade på sju sidor i ett häfte.  

Frågorna ställdes i fyra olika varianter varav 14 av frågorna var öppna frågor där 

respondenten ombads svara genom att skriva ner sitt svar med vissa riktlinjer eller 

uppmaningar som "Beskriv med minst tre ord...". Åtta av frågorna bestod av en fråga följt av 

en linje på papperet, där respondenten skulle sätta ett kryss huruvida denna tyckte att 

miljöerna passade in på två termer som stod skrivna på vardera sida av linjen. Därefter fanns 

det tio frågor där det skulle kryssas i ett av fem olika alternativ som var spridda mellan 

ytterligheterna "mycket dåligt" och "mycket bra". Sista varianten av frågor var sex stycken 

enkla "ja" och "nej" frågor där respondenten skulle kryssa i ett av vardera alternativ. De 

sistnämnde frågorna efterföljdes ofta av en öppen fråga där respondenten ombads förtydliga 

sitt svar i det fall de svarade "ja" på frågan innan. Anledningen till användandet av dessa fyra 

olika former av frågor var dels att underlätta svarsalternativen för respondenten och att 

anpassa svarsalternativen till varje fråga för att få fram relevant och lättydd data. Då svaren 

även skulle kunna vara jämförbara och analysbara så var varje variant av 3D-miljöerna samt 

bokomslagen i stort likadant utformade. I sista delen av enkäten, där de två optimerade 

versionerna av skogsmiljön och bergsmiljön visades på en iPhone 3 var dock majoriteten av 

frågor slutna sådana. Detta var ett val som gjordes eftersom 3D-miljöerna till de båda 

medierna hade så många gemensamma nämnare att öppna frågor troligtvis skulle genererat 

väldigt likartade svar. Istället jämfördes de olika versionerna främst genom dessa slutna 

frågor, och om det var någon skillnad så kunde respondenterna påpeka det i ett fåtal öppna 

frågor. 

5.2 Resultat av undersökning  

Här nedan kommer jag att presentera resultatet av enkätundersökningen och hur 

respondenterna svarade på frågorna. För att enklare kunna utvärdera vad de ansåg om de 

båda omslagen till Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och Kometen kommer 

(2004) jämfört med respektive 3D-miljö delades de upp under varsin underrubrik och ställds 

mot varandra i resultatsammanfattningen, som berättar hur åsikterna och synen på de båda 

var, samt om någon av miljöerna hade lyckats bättre eller sämre i remedieringen av 

originalbilderna och i sådant fall varför. 

5.2.1 Skogsmiljön 

De allra första frågorna i enkäten var öppna sådana rörde omslaget till Småtrollen och den 

stora översvämningen (1991)  och kretsade kring hur respondenten upplevde omslagsbilden 

rörande den grafiska stilen och dess atmosfär. Den grafiska stilen på omslaget ombads 

beskrivas av respondenterna med minst tre ord. Återkommande ord som fanns bland svaren 

var främst "grönt" samt "lugn" och "harmonisk", av vilka de två sistnämndas betydelse är 

besläktade. Vissa beskrev även sättet omslaget var målat på med termer som "akvarell" och 

"målarfärger" samt hur dess linjer såg lite slarviga och röriga ut. De allra flesta beskrev dock 

den övergripande stilen i bilden och några använde ord som även skulle kunna beskriva 
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atmosfären i bilden, som egentligen var nästa fråga enkäten. Eftersom undersökningen var 

menad att helt vara subjektiv var detta ingenting som påpekades på eller inte önskades.  

Många nämnde även någon form av äventyrskänsla vilket kan tänkas vara tanken bakom 

omslaget då berättelsen handlar om detta. Omslaget beskrevs också av tre av respondenterna 

som "mörk", vilket överensstämmer med Westins (2007) beskrivning av omslaget. Dessutom 

användes ordet "ljust" av två respondenter vilket är intressant då dessa ord är varandras 

motsatser. Denna fråga togs även upp senare i enkäten då respondenterna ombads pricka in 

hur ljus eller mörk de tyckte att vardera omslag och 3D-miljö var, för att kunna jämföras 

medierna mellan.  

När respondenterna senare i enkäten ombads svara på samma fråga men istället om PC-

versionen av den tredimensionella skogsmiljön kom de två orden "ljus" och "mörk" återigen 

upp ett flertal gånger bland svaren.  Nu hade dock istället majoriteten skrivit ljus istället för 

mörk, sex mot två.  I övrigt var det inte något ord som var vanligare än något annat då det var 

fler som svarade mer svävande på frågan. Detta kan ha berott på att det är svårare att 

beskriva en grafisk stil på en tredimensionell miljö än exempelvis ett målat verk, då fler är 

vana att traditionell konst beskrivs i sådana termer snarare än 3D-miljöer. Även om ord som 

"grön" och "harmonisk" fanns bland även var det inte lika vanligt förekommande som de var 

när frågan ställdes om omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 

1991). När respondenterna konkret ombads kryssa i redan förbestämda svar i en sluten fråga 

angående hur väl den grafiska stilen hade överförts mellan medierna såg resultatet ut som 

nedan. 

 

Tabell 1 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl tycker du 

att den grafiska stilen på omslaget till Småtrollen och den stora floden har överförts till den 

tredimensionella spelmiljön?" 

 

Som visas i tabell 1 tyckte majoriteten av de 20 respondenterna att den grafiska stilen hade 

överförts med ett bra eller mycket resultat till det nya mediet, trots att de beskrevs tämligen 

olika i den öppna frågan angående detta. 

I enkätens andra fråga, hur respondenten skulle beskriva stämningen/atmosfären på 

omslaget var det två ord som var ständigt återkommande bland respondenterna. Dessa var 

"mystisk", som fanns bland åtta respondenters svar, samt "dyster", som återkom sex gånger. 

Här var överlag svaren lite mer lika än den tidigare frågan där de bads beskriva den grafiska 
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stilen. De andra svaren handlade ofta om någon slags hotfullhet som låg över miljön, samt en 

nyfikenhet. Gällande 3D-varianten av skogsmiljöns stämning och atmosfär fanns det vissa 

ord som även här var återkommande och stämde överens med hur omslaget beskrevs. Enligt 

respondenternas svar så tycktes många av de ord om atmosfären i omslaget till Småtrollen 

och den stora översvämningen (1991) som kretsade kring dysterhet eller hotfullhet  i regel ha 

ersatts med en mer ljus, sagolik och magisk atmosfär, vilket inte riktigt eftersträvades. Det 

vanligaste ordet som förekom bland svaren gällande stämningen/atmosfären på omslaget 

var, som tidigare nämnt, "mystisk". Gällande 3D-miljön nämndes samma ord även nu åtta 

gånger, vilket innebär att det var en del i atmosfären som många respondenter tyckte hade 

överförts från omslagen till 3D-miljön med lyckat resultat.   

Andra ord som "mörk" och ord som anspelade på fara dök även upp bland svaren, om än 

endast enstaka gånger. Ett svar innehöll förstnämnda ordet och två av dem beskrev faran. 

Istället tycktes de ord som nämndes kretsa mer kring en äventyrskänsla och i fyra svar 

användes orden "äventyrligt" eller "äventyr" I den modernistiska barnlitteraturen, där 

Janssons muminberättelser ingår, var äventyret ofta ett vanligt inslag (Kåreland, 1999), så 

miljön verkar snarare hänvisa till en sådan lekfullhet snarare än det av respondenterna 

uppfattade hotfulla i bokomslagen. Det fanns också vissa ord som har en liknande innebörd 

som "nyfiken" och "spännande". Resultatet slutna frågan angående överföringen av 

stämningen och atmosfären mellan de två medierna syns nedan i tabell 2.  

 

Tabell 2 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl tycker du 

att stämningen/ atmosfären i den tredimensionella skogsmiljön stämmer överens med den 

på omslaget till Småtrollet och den stora floden?" 

 

Även i detta avseende tycks miljöerna ha mottagits positivt av de tillfrågade och trots att vissa 

skillnader fanns när atmosfären skulle beskrivas i ord tycks den övergripande atmosfären 

anses vara densamma på både omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen 

(Jansson, 1991) och den tredimensionella skogsmiljön. 

I förhållande till de olika medierna fanns det ytterligare två återkommande frågor vilka 

behandlade hur väl responden tyckte att omslaget till respektive miljö stämde överens med 

två förbestämda ord samt en linje där de skulle sätta ett kryss för att markera dennes 

ståndpunkt. Första gången frågan ställdes i enkäten handlade den om omslaget till 

Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991) och orden var "dystert" eller 
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"glatt". Linjen på pappret översattes sedan i sammanfattandet av resultatet till en 10-gradig 

skala varpå respondenternas svar översattes till denna, där 1 representerade dystert och 10 

glatt. 

 Medelvärdet på frågan om omslaget blev 4,15 vilket betyder att de flesta ansåg att bilden gav 

ett dystert intryck i högre grad än ett glatt sådant. När respondenterna ombads göra på 

samma sätt angående PC-varianten av den tredimensionella skogsmiljön blev medelvärdet 

6,35. Alltså uppfattades den sistnämnda i allmänhet som lite mer glad än dyster, till skillnad 

från omslaget där det var tvärtom. En likadan utformad fråga ställdes också, fast där 

"dystert" och "glatt" istället var "mörkt" (värde 1) eller "ljust"( värde 10). För omslaget till 

Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991) blev medeltalet för de 20 

respondenterna 4,8, vilket innebär att det knappt uppfattades som vardera, en liten majoritet 

ansåg det dock mer mörkt än ljust. Gällande PC-varianten av den tredimensionella 

skogsmiljön blev medelvärdet på frågan 6,05, vilket visar att den tredimensionella 

skogsmiljön uppfattades som snäppet ljusare än omslaget den ämnade att remediera.  

I en öppen fråga som kan ses som en uppföljning på de som har skrivits om tidigare fick 

respondenterna svara på följande: "Finns det enligt dig någonting som hade kunnat 

förändras eller förbättras i den tredimensionella skogsmiljön för att bättre efterlikna stilen 

och atmosfären från omslaget till Småtrollet och den stora floden?". En fråga vars avsikt var 

att ge en djupare inblick i vad som kunde ha gjorts bättre i den tredimensionella miljön för 

att mer likna omslagen. Det var också en viktig fråga för att besvara en av arbetets 

frågeställningar kring om det var möjligt att genomföra remedieringen på ett lyckat sätt. De 

15 respondenter som svarade mer än "nej" på frågan gav mycket konkreta och hjälpsamma 

svar. Det problem som huvudsakligen nämndes och även den mest vanliga åsikten handlade 

om texturerna som fanns i 3D-miljön och att den inte riktigt likande förlagan då den var för 

"ren" och plan. Detta trots att den faktiskt hade både en textur och normalmap, vilket visas i 

projektdelen av arbetet. Troligen var dessa lite för anonyma för att uppfattas ordentligt av en 

åskådare och skulle möjligen ha gjorts tydligare. Problemet tyckts också vara att den lite mer 

asymmetriska och oordnade stilen från originalomslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen (1991) inte lyckades överföras till 3d-miljön. Detta kan härledas till Bolter 

och Grusins (1999) remedieringsteorier där de beskriver hur datorgrafik alltid är bunden av 

matematiska formler, och på så vis alltid handlar om "perfekt" uträkning gällande exempelvis 

perspektiv och hur ljus kastas då den är skapad för att imitera verkligheten snarare än 

konsten. Men även datorgrafik som tycks vara smått skev och asymmetrisk är detta på grund 

av sådan programmering. Konst handlar i större grad om perception och kan aldrig vara 

perfekt på samma vis då det skapas av människor. 

Ett annat vanligt svar var att miljön inte var lika kontrastrik och/eller mörk som förlagan. 

Den gav ett mer glatt och ljust intryck och förlorade därmed lite av det som var kärnan i 

omslagsbilden, det lite hotfulla uttrycket. I övrigt ansågs att miljön borde ha varit större eller 

kameran mer "utzoomad", d.v.s. längre bort från själva miljön, för att ge intrycket av en 

större skog. Ett fåtal respondenter menade även att det kunde ha varit en idé att göra miljön 

lite mer diffus, exempelvis med hjälp av dimma, för att vara mer likt omslaget. Detta var 

något som funderades på under planeringen av projektarbetet men som valdes bort då det 

skulle kunnat bli svårt att överföra sådana effekter till den optimerade varianten av miljön då 

hårdvaran i en iPhone 3 är tämligen begränsad.  

För att få ett definitivt och mycket hårddraget resultat på hur väl remedieringen hade lyckats 

fanns det med en enkel "ja" eller "nej" fråga kring pc-varianten av miljöerna i enkäten. 
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Frågan var " Går det enligt dig att se att tydligt se att den tredimensionella spelmiljön är 

inspirerad av bokomslaget till Småtrollen och den stora floden?" och resultatet visas nedan i 

tabell 3. 

 

Tabell 3 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Går det enligt dig 

att se att tydligt se att den tredimensionella spelmiljön är inspirerad av bokomslaget till 

Småtrollen och den stora floden?" 

 
 

Eftersom frågan som visas i Tabell 3 till viss del fanns med som säkerhet ifall tidigare frågor 

skulle gett ett väldigt splittrat resultat, kan frågan anses vara en utvecklad och smått 

annorlunda variant av den angående hur väl de tycker att miljön hade överförts. Svaren på 

denna visar tydligt att respondenterna tyckte att miljön och omslaget var så pass lika 

varandra att det syntes väl var inspirationen kom från. 

I enkätens sista del fick respondenterna se och svara på frågor kring den optimerade 

skogsmiljön visad på en iPhone 3. I denna del fanns det många slutna frågor angående hur 

denna miljö uppfattades i relation till den tidigare visade pc-varianten.  Frågorna behandlade 

särskilda områden och huruvida respondenten hade uppfattat någon skillnad mellan 3D-

miljöerna. Tabeller som visar resultatet från dessa frågor visas nedan och på nästa sida. 

 

Tabell 4 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan "Hur uppfattar du 

skogsmiljön tekniska kvalitéer i smartphone-varianten i jämförelse med PC- varianten?" 
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Tabell 5 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl tycker du 

den lågupplösta och mindre avancerade varianten av skogsmiljön på smartphonen estetiskt 

överensstämmer med PC-varianten?" 

 

 

Tabell 6 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl gick det att 

uppfatta skogsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten i jämförelse med PC- varianten?" 

 

 

Tabell 4 visar att åsikterna angående miljöns tekniska kvalitéer som skiljde sig en hel del 

mellan respondenterna, dock så var "likvärdig" det alternativ som flest ansågs passa in på 

frågan, vilket innebär att miljöns skillnader möjligen var svåra att upptäcka på en skärm som 

var mycket mindre än den på PC:n, eller att optimeringen var så pass diskret att 

respondenterna inte upptäckte skillnader mellan dem. Tabell 5 visar på att estetiken enligt 

majoritet av respondenter fanns kvar trots ett annorlunda medium. Tillsist talar tabell 6 om 

att de flesta respondenter inte tyckte att mediet gjorde någon skillnad i huruvida de kunde 

uppfatta atmosfären i miljön.  

För att klargöra varför respondenterna tyckte som de gjorde i ovanstående frågor fanns det 

även en öppen fråga som klargjorde deras åsikter. Denna öppna fråga var en 
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uppföljningsfråga på en föregående fråga som löd: "Upplever du någon skillnad i 

skogsmiljöns estetiska kvalitéer i smartphone-varianten jämfört med PC-varianten?" . De 16 

som svarade ja ombads nu svara på en öppen fråga som löd: "Om ja, vad beror denna 

skillnad på?" . Främst handlade svaren om att smartphonevarianten av miljön kändes än 

ljusare än PC-varianten. Särskilt ljuseffekten som ligger i bakgrunden verkade framträda 

tydligare. En annan vanlig kommentar var att miljön såg suddigare ut, åsikterna var dock 

delade om detta var något bra eller inte. En respondent tyckte att suddigheten var ett tecken 

på den sämre kvalitén medan en annan tyckte att just detta gjorde miljön mer lik omslaget 

den ämnade att remediera. Bortfallet av normalmappar, i smartphone-varianten av miljön 

verkar inte ha uppfattats eller påverkat respondenternas svar, förmodligen då de inte verkar 

ha uppfattats i PC-varianten eftersom miljön inte ansågs ha tillräckligt med struktur och 

textur i jämförelse med omslagen. 

Därefter ställdes ännu en sluten fråga med "ja" eller "nej"-svar och den löd; "Upplever du 

någon skillnad i skogsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten jämfört med PC-varianten". 

Det var 9 av respondenterna som svarade ja och därmed fick svara på uppföljningsfrågan 

"Om ja, vad beror denna skillnad på?" och därmed utveckla sitt svar. Liksom svaren i frågan 

om den estetiska skillnaden nämndes här att miljön var suddigare, eller "dimmig", samt att 

den var ljusare vilket innebar att den inte kändes lika enslig. Två respondenter tyckte 

atmosfären gjorde sig bättre i smartphone-varianten av skogsmiljön, vilket berodde på mer 

saturerade färger samt skärmstorleken som gav ett bättre helhetsintryck. En annan tyckte 

dock helt tvärtom, nämligen skärmstorleken gjorde det svårare att "sugas in" i miljön på 

samma sätt som i PC-varianten, ett svar som relaterar till Laarni, Ravaja & Saaris (2005) 

resultat, där spelare beskrevs uppnå en högre grad av närvaro i ett spel när det spelades på 

ett stort medium, snarare än ett handhållet sådant. 

 

5.2.2 Bergsmiljön 

De frågor som ställdes i enkätundersökningen angående omslaget till Småtrollen och den 

stora översvämningen (Jansson, 1991) och de två varianterna av den tredimensionella 

skogsmiljön var identiska till de som ställdes om omslaget till Kometen kommer (Jansson, 

2004)och de två varianterna av den tredimensionella bergsmiljön. Att använda likadana 

frågor gjorde det enkelt att tydligt se om någon av miljöerna lyckades bättre eller sämre i 

något avseende och gjorde att undersökningen fick en röd tråd som respondenterna lätt 

kunde följa genom hela undersökningen. Den första frågan bad respondenten att beskriva 

den grafiska stilen på omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) med minst 3 ord. Även 

om det inte stod någonstans i frågeställningen var det ett fåtal av respondenterna som i sina 

svar beskrev miljön i förhållande till omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen 

(Jansson, 1991) vilket egentligen inte var avsikten med frågan. Det är möjligt att detta var en 

naturlig följd av att frågorna om omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) och 

bergsmiljön alltid stod efter de om omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen 

(Jansson, 1991) och skogsmiljön i enkäten, men var alltså ingenting som uppmanades. 

 I frågan angående omslagets grafiska stil kommenterade respondenterna perspektivet och 

känsla av djup, vilket fanns med i smått olika former i fyra av svaren. Det var även flera som 

uppfattade stilen som ganska enkel och termer som "avskalad" och "stel" användes. Några 

tyckte även att bilden var kontrastrik och ett fåtal skrev ord som "surrealistisk" och "otydlig" 

Sammantaget var det större spretighet bland svaren angående omslaget till Kometen 

kommer (Jansson, 2004) än till Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991) 
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vilket kan bero på att bilden inte innehåller lika mycket detaljer, och precis som 

respondenterna svarade, har en mer avskalad framtoning. Detta medförde möjligen att det 

var svårare att få ett lika starkt intryck av bilden att beskriva.  

När respondenterna senare besvarade frågan om den grafiska stilen angående den 

tredimensionella PC-varianten av bergsmiljön, vilken är baserad på omslaget till Kometen 

kommer (Jansson, 2004), så var det många som beskrev den som avskalad och att den gav 

ett kargt eller ödsligt intryck hos dem, samt att världen kändes stor och öppen. Vissa 

kommenterade att färgtonen var kall och någon använde begreppet "isigt". Stilen upplevdes 

också som "ljus" av några, förmodligen p.g.a. bakgrunden som var ljussatt, endast en svarade 

"mörk". På den slutna frågan angående hur väl de tyckte att den grafiska stilen hade överförts 

tyckte de allra flesta, trots det spretiga resultatet i ovanstående öppna frågor, att den hade 

överförts bra eller mycket bra till 3D, vilket visas nedan i tabell 7. 

 

Tabell 7 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl tycker du 

att den grafiska stilen på omslaget till Kometen kommer har överförts till den 

tredimensionella spelmiljön? 

 

 

Nästa öppna fråga behandlade omslagets stämning/atmosfär och många av svaren kretsade 

kring äventyrlighet, vilket fanns med i lite olika ordalag 14 av de 20 respondenternas svar. 

Därefter svarade flera hur de upplevde miljön som karg och hård samt lite farlig och osäker. 

Till skillnad från skogsmiljön var det få som använde ordet "mystisk" och ingen påpekade om 

miljön var "ljus" eller "mörk" som tidigare. Det kan möjligen bero på att de efter frågorna om 

omslaget till småtrollen upptäckte att det fanns en specifik fråga angående just detta. 

"Dyster" nämns av två respondenter, ett ord som Westin (2007) menar fanns med många 

gånger i Jansson almanackor under åren hon skrev Kometjakten (1949) samt i själva 

berättelsen.  

Angående stämningen/ atmosfären i den tredimensionella bergsmiljön handlade sju av 

svaren om en känsla av ensamhet. Näst vanligast var "öde" eller "karg", vilket kan tyckas är 

två ord som anspelar på ungefär samma känsla och nämndes av sex av respondenterna. Tre 

av respondenterna uppfattade atmosfären som "kall", resten av svaren inbegrep ord som 

"mystisk", som även förekom vanligen i frågorna om skogsmiljön, och "sagolik". Någon 

tyckte miljön var dystopisk medan någon annan tyckte den var lekfull, två ord vars innebörd 
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är väldigt skiljd. Som synes var det ganska skiljda svar på de båda frågorna och även om vissa 

ord är snarlika betraktades ändå omslaget utstråla mer äventyrlighet, gentemot 3D-miljön 

som mest ingav en känsla av ensamhet. Svaren på den slutna frågan angående stämningen 

och/eller atmosfären i den tredimensionella bergsmiljön i jämförelse med omslaget syns 

nedan i tabell 8. 

 

Tabell 8 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan "Hur väl tycker du att 

stämningen/ atmosfären i den tredimensionella bergsmiljön stämmer överens med den på 

omslaget till Kometen kommer?"

 
 

Resultatet visar att de flesta, trots skillnaden i svaren på den öppna frågan angående 

stämningen och atmosfären, tyckte att dessa hade överförts på ett bra eller mycket bra sätt 

mellan medierna. 

 

När omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) skulle definieras som antingen 

"dystert"(värde 1) eller "glatt"(värde 10) hamnade medelvärdet bland respondenternas svar 

på 4,8. Gällande den tredimensionella bergsmiljön blev medelvärdet i frågan 5,2, vilket visar 

på att båda uppfattades ungefär lika i detta avseende, alltså ganska neutralt i relation till de 

båda begreppen. När skalan istället handlade om hur "mörkt" (värde 1) eller "ljust"( värde 10) 

omslaget uppfattades blev medelvärdet 5,85, alltså ansågs det vara ytterst lite mer ljust än 

mörkt. Den tredimensionella bergsmiljön fick medelvärdet 6,2, vilket även talar om en 

snarlik uppfattning om de bådas ljus- eller mörkhetsgrad.  

Den slutliga öppna frågan rörandes omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) och PC-

varianten av bergsmiljön var "Finns det något enligt dig som hade kunnat förändras eller 

förbättras i den tredimensionella bergsmiljön för att bättre efterlikna stilen och atmosfären 

från omslaget till Kometen kommer". 14 av respondenterna svarade utförligt på denna fråga 

och de flesta svar var relativt olika. Vanligast var att respondenten saknade någon sorts 

karaktärer i bilden, vilket fanns i tre av svaren. En respondent skrev även" mindre ensamhet-

feeling", vilket jag tolkar som att även denna saknade någon levande karaktär i miljön, 

jämfört med omslagsbilden.  Som i PC-varianten av skogsmiljön nämndes det tre gånger att 

någon form av dimma eller små moln borde han funnits i miljön för att efterlikna 

originalomslaget bättre. Några få av respondenterna påpekade färgerna och modellerna i 3D-
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miljön, så som att bergen kunde ha varit "hårdare" och haft en mer grön ton på dess texturer, 

samt att vrakdelen från omslaget saknades i miljön.  

I den slutna frågan "Går det enligt dig att se att tydligt se att den tredimensionella spelmiljön 

är inspirerad av bokomslaget till kometen kommer?" svarade liksom i fallet med skogsmiljön, 

majoriteten av respondenterna ja vilket visas i tabell 9 nedan.  

 

Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Går det enligt dig att se att 

tydligt se att den tredimensionella spelmiljön är inspirerad av bokomslaget till kometen 

kommer?" 

 

 

Hur smartphone-varianten av bergsmiljön mottogs i undersökningen visas i tabellerna nedan 

och på följande sida: 

 

 

Tabell 9 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur uppfattar du 

bergsmiljön tekniska kvalitéer i smartphone-varianten i jämförelse med PC- varianten?" 
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Tabell 10 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl tycker du 

den lågupplösta och mindre avancerade varianten av bergsmiljön på smartphonen estetiskt 

överensstämmer med PC-varianten?" 

 

 

Tabell 11 Tabellen visar hur de 20 respondenterna har svarat på frågan " Hur väl gick det att 

uppfatta bergsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten i jämförelse med PC- varianten?" 

 

Tabell 10 visar att de allra flesta inte märkte någon skillnad mellan de båda filmernas 

tekniska kvalitéer. Det var dessutom lika många av respondenterna som tyckte att det blev 

bättre som sämre. Då någon även tyckte att den var mycket bättre ger det dock de positiva 

svaren en marginell majoritet gentemot de som svarade negativt. Gällande den grafiska stilen 

i tabell 11 ansåg de flesta att den var bra och mycket bra, precis som i tabell 12 som gäller 

uppfattandet av miljöns atmosfär på smartphonen gentemot PC:n. 

 

I en sluten "ja" eller "nej"- fråga som löd: "Upplever du någon skillnad i bergsmiljöns 

estetiska kvalitéer i smartphone-varianten jämfört med PC-varianten?" var det 8 av 20 

respondenter som svarade ja på frågan och därför blev uppmanade att svara på följande 

öppna fråga: "Om ja, vad beror denna skillnad på?". Det vanligaste svaret var att 

respondenterna tyckte att färgerna blev klarare och tydligare. Ett fåtal uppfattade ljuset som 

skarpare i den här varianten av 3D-miljön. De resterande svaren handlade om att miljön blev 

suddigare, att det var svårare att uppfatta miljöns estetiska kvalitéer på smartphonen i 
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jämförelse med PC-varianten och att bakgrundsdetaljer var lättare att uppfatta i den 

sistnämnda. 

 

Frågan därefter var en uppföljningsfråga angående huruvida bergsmiljöns atmosfär var 

annorlunda i smartphonevarianten jämfört med PC-varianten. Här svarade hälften av 

respondenterna "ja", alltså 10 stycken, varav följdfrågan blev vad detta berodde på. 

Majoriteten av respondenterna som svarade på den här frågan upplevde att miljön på 

smartphonen blev mer positivt laddad. Ord och meningar som "snällare, lugnare, gladare, 

inte lika dovt och ensligt och mer livfull" användes för att beskriva detta. Förutom 

ovanstående skrev någon "Jag märkte inte de grafiska detaljerna lika mycket på ett negativt 

sätt så man fick lite mer överseende på "fel" och det gjorde att man slappnade av mer". Det 

var ingen av respondenterna, varken gällande skogsmiljön eller bergsmiljön, som nämnde 

smartphonens fysiska närvaro som svar på frågorna angående skillnaden i miljöernas 

estetiska kvalitéer samt atmosfär, vilket skulle kunna ha varit en möjlighet med Bolter och 

Grusins (1999) tankar angående omedelbarhet och hur ett mediums närvaro i synfältet kan 

förhindra samma grad av uppslukande i ett spel, eller i det här fallet, miljö. 
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6  Slutsatser 

6.1  Resultatsammanfattning 

 

Målet för det här arbetet har varit att svara på de tre frågeställningar som sattes upp i början 

av rapporten och undersöka om det går att genomföra en lyckad remediering till en 3D-miljö 

genom att använda en tydlig tvådimensionell förlaga, här i form av de två omslagen till 

Småtrollen och den stora översvämningen (1991) och Kometen kommer (2004) skapade av 

den finska författarinnan och konstnären Tove Jansson. Även att ta reda på vilka element av 

originalen som lyckades överföras och om detta resultat påverkades av hur avancerad miljön 

var eller vilket medium det visades på, en PC -skärm eller en smartphone-skärm. För att 

kunna undersöka detta byggdes två olika tredimensionella miljöer upp med omslagen som 

inspiration och förlagor.  

Den första frågeställningen var Vilka konstnärliga uttryck är typiska i Tove Janssons 

tryckta omslagsillustrationer och hur väl går de att remediera till en tredimensionell 

spelmiljö? För att besvara frågan användes framförallt två öppna frågor i 

enkätundersökningen, vilka kretsade kring hur respondenten uppfattade och beskrev 

omslagen och de tredimensionella miljöerna med egna subjektiva ord kring den grafiska 

stilen. Gällande omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991) var 

återkommande ord bland svaren främst "grönt", "lugn", "harmonisk" vilka även återfanns om 

än i mindre skala bland svaren om den tredimensionella PC-varianten av skogsmiljöns 

grafiska stil. Endast baserat på denna öppna fråga tycktes inte respondenterna till fullo anse 

att de två stilmässigt låg varandra nära. En sluten fråga, som var tänkt som ett komplement 

till de öppna sådana ovan, frågade hur väl respondenten tyckte att miljön hade överförts från 

det tvådimensionella tryckta omslaget till den tredimensionella filmen talade dock om att 

majoriteten faktiskt tyckte att det var en lyckad överföring eller remediering. Även när det 

kom till att definiera omslaget och 3D-miljön som ljus eller mörk var det ett snarlikt resultat 

mellan dem. Respondenterna verkade dock överlag anse att 3D-miljön var lite ljusare än 

omslaget. 

Gällande omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) och den tredimensionella 

bergsmiljön blev resultatet likt det angående Småtrollen och den stora översvämningen 

(Jansson, 1991) och skogsmiljön. Det gick inte att utröna några definitiva resultat utifrån de 

öppna frågorna och svaren var ganska skiljda med få gemensamma nämnare som "avskalad" 

och "kontrastrik". Den slutna frågan om hur väl stilen hade överförts talade dock för att en 

merpart av respondenterna tyckte att miljön hade överförts med ett gott resultat, vilket 

medför att remedieringen kan anses lyckad. Detta trots att 3D-miljön angående frågan om 

ljus- och mörkhetsgraden ansågs vara snäppet ljusare än omslaget, som i fallet med 

skogsmiljön. 

Den andra frågeställningen i arbetet var Hur uppfattas stämningen och atmosfären i Tove 

Janssons tryckta omslagsillustrationer i förhållande till den remedierade tredimensionella 

spelmiljön?s Resultaten togs fram på liknande sätt som på föregående frågeställning, alltså 

genom öppna frågor angående stämningen och atmosfären på omslaget och i 3D-miljön samt 

genom mer konkreta slutna frågor. Angående den öppna frågan om stämningen och 

atmosfären i omslaget till Småtrollen och den stora översvämningen (Jansson, 1991) var det 
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vanligast nämnda ordet "mystiskt", vilket även överensstämde med hur de beskrev den 

tredimensionella skogsmiljön. Detta talar om att i avseendet att spegla den mystik som 

omslaget innehöll enligt flera av respondenterna så lyckades skogsmiljön. I övriga svar var 

dock ord om fara vanligare angående omslagsbilden, i 3D-miljön handlade många av svaren 

istället om äventyr och upptäckande.  

När de båda istället skulle bedömas på en skala angående deras dysterhet eller glädje ansågs 

omslaget vara mer dystert, medan 3D-miljön mer glatt. Trots detta ansåg majoriteten av 

respondenterna att överföringen av omslaget till en 3D-miljö var lyckad då det vanligaste 

svaret angående detta var att det var "mycket bra" överfört. Dock så var svaret "varken eller" 

näst vanligast, så det fanns ändå en grupp som inte ansåg att atmosfären till fullo hade 

lyckats fångas i 3D-miljön. Nästan samtliga respondenter angav även att det tydligt gick att 

se att den tredimensionella skogsmiljön var inspirerad av omslaget till Småtrollen och den 

stora översvämningen (Jansson, 1991). 

När omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004) istället skulle beskrivas gällande dess 

stämning och atmosfär kretsade de flesta svar kring äventyr. Många nämnde även hur miljön 

var karg och hård, dessutom kändes den enligt några respondenter hotfull. Angående den 

tredimensionella bergsmiljön var det vanligaste svaret bland respondenterna ensamhet, som 

inte var lika närvarande angående omslagsbilden. Enligt en annan öppen fråga som rörde vad 

som skulle kunna förbättras i 3D-miljön nämnde några respondenter att de saknade de 

karaktärer som fanns på omslaget, vilket förmodligen bidrog till ensamhetens-känslan i 

världen. I övrigt benämndes även 3D-miljön liksom omslagsbilden som karg och hård. När 

omslaget och 3D-miljön skulle definieras som glada eller dystra låg de väldigt nära varandra i 

resultatet, omslaget fick  4,8 och låg närmare dyster medan 3D-miljön fick 5.2 vilket lutade 

lite mer åt det glada. Med tanke på att bådas median var 5 så uppfattades båda dock som 

ganska neutrala i detta avseende. Gällande frågan hur väl stämningen/ atmosfären hade 

överförts från originalomslaget till den tredimensionella bergsmiljön svarade hälften av 

respondenterna "bra". Därefter hade "mycket bra" näst flest svar vilket innebär att även 

bergmiljön ansågs vara en välgjord remediering i avseendet stämning och atmosfär enligt 

undersökningen. Som i fallet med skogsmiljön svarade en överväldigande majoritet av 

respondenterna att de ansåg att det tydligt gick att se att den tredimensionella bergsmiljön 

var inspirerad av omslaget till Kometen kommer (Jansson, 2004). 

Arbetets sista frågeställning var Vari ligger skillnaden i uppfattningen om miljöns atmosfär 

och estetiska kvalitéer beroende på om den är skapad för att visas på en PC-skärm eller 

optimerad för en smartphone-skärm? och besvarades genom slutna och öppna frågor där 

respondenterna kunde, om de uppfattade någon skillnad, utveckla detta. De slutna frågorna 

var "Hur väl tycker du den lågupplösta och mindre avancerade varianten av bergsmiljön på 

smartphonen estetiskt överensstämmer med PC-varianten?" och " Hur väl gick det att 

uppfatta bergsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten i jämförelse med PC- varianten?". 

Skogsmiljön ansågs av majoriteten av respondenterna estetiskt vara jämförbar med PC-

versionen, dock så var det svårare att uppfatta atmosfären på smartphonen. När de fick 

förklara vad som utgjorde skillnaden de upplevde var svaren dels att miljön blev suddigare 

och att skärmstorleken gjorde det svårare att riktigt ta in miljön.  

 

Smartphone-varianten av bergsmiljön låg dock nära PC-varianten gällande både estetik och 

uppfattning av atmosfär och de flesta respondenter ansåg inte att  den hade tappat något i 

dessa avseenden utan t.o.m. hade förbättrats genom optimeringsprocesson och att den 
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visades på ett mindre medium. Skillnaden låg främst i att både färgerna och ljuseffekten blev 

tydligare och mer passande för miljön i smartphoneverisonen. För att återgå till 

frågeställningen var den svårare att få fram ett konkret svar på denna än de tidigare då de två 

miljöerna uppfattades såpass olika och det inte heller var någon klar majoritet åt något håll, 

några respondenter tyckte att 3D-miljöerna på smartphonen var bättre och andra ansåg de 

sämre.  

6.2  Diskussion 

Resultatet från undersökningen i arbetet kan inte anses vara helt tillförlitligt då det var en 

enkätundersökning med endast 20 respondenter, för att få ett mer talande svar hade en 

betydligt större grupp respondenter behövts. Ålderspannet (18-30)  bland respondenterna 

var snävt på grund av svårigheter att hitta en lugn miljö där människor av ett större 

ålderspann rörde sig samtidigt. En undersökning på t.ex. äldre eller yngre personer kunde ha 

gett ett helt annat resultat än det som framkom i den här rapporten. Att välja Högskolan i 

Skövde som plats för hela undersökningen var även delvis ett bekvämlighetsurval då det 

ansågs vara den enklaste miljön att hitta passande respondenter i. Detta medförde givetvis 

att urvalsgruppen till största delen bestod av just studenter och resultaten kan inte anses vara 

talande för åldergruppen i stort p.g.a. detta. Eftersom många studerande på Högskolan i 

Skövde även är dataspelsstudenter var det troligt att några av de som deltog i 

undersökningen därför hade en djupare kunskap inom ämnet, vilket några av svaren på 

främst de öppna frågorna också tyder på. Respondenternas möjliga grafiska kunnande var 

dock ingenting som beaktades, även om det kunde ha varit en intressant ytterligare vinkel i 

undersökningen. 

Då det inte fanns någon spelbarhet i miljöerna utan endast renderade filmer från ett 3D-

program kan de inte heller anses vara helt representativa för hur ett spel verkligen skulle se 

ut på exempelvis en iPhone 3, även om miljön var optimerad och texturerad efter vad som 

tekniskt borde kunna vara möjligt och optimalt i ett spel till plattformen. I en riktig spelvärld 

skulle även spelmotorn påverka 3D-grafiken och exempelvis hur ljuseffekterna skulle se ut på 

skärmen. Ett problem med digitala medier, som smartphonen och PC:n som användes i 

undersökningen, är att hårdvaran styr hur bilder visas och därmed uppfattas av en 

betraktare. Exempelvis gällande hur några respondenter ansåg att färgerna på 

smartphonevarianten av miljöerna blev klarare och syntes bättre än på PC:n. När de 

skapades i datorn var färgschemat på alla miljöer snarast identiskt, när de visades på en 

iPhone 3 blev färgerna annorlunda. Detta leder till frågan om smartphonemediet i allmänhet 

visar färger annorlunda eller om det bara var just den modellen som användes i 

undersökingen? Då miljöerna skapades på en stationär PC, till skillnad från laptopen som de 

visades på i undersökningen kan det mycket väl vara så att färgerna skulle skilja sig mellan 

dessa vid en jämförelse. Detta gör att det tryckta mediet har en fördel då bilden som visas är 

konstant och såvida den inte förstörs på något sätt kommer uppfattningen om dess utseende 

inte förändras. Bolter och Grusin (1999) beskriver hur detta är ett problem gällande digitala 

medier i dess strävan efter att osynliggöra sig själv, exempelvis genom möjligheten att 

beskåda ett konstverk på en bild på datorn och få samma känsla som om det gjordes i 

verkligheten. Detta är dock svårt när mediet alltid ger sig till känna, antingen genom att man 

måste interagera med det, eller att det inte går att lita på att bilden som visas gör 

originalverket rättvisa gällande dess skarphet och färgåtergivning. 
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Arbetet kan ha en kulturell nytta då det kan hjälpa spelindustrin att visa hur spelmiljöer 

uppfattas av spelaren på två skilda medier, som här PC:n och smartphonen, och anpassa 

framtida spel efter de skiljda förhållandena mellan medierna. Undersökningen i arbetet 

visade väldigt delade åsikter angående hur väl smartphone-varianten av miljön och dess 

atmosfär uppskattades av respondenterna. Detta till skillnad från undersökningen i 

"Presence experience in mobile gaming" (Laarni, Ravaja & Saari, 2005) där de kom fram att 

det ofta var svårare att skapa inlevelse i ett spel på en mobil plattform på grund av den lilla 

skärmen. Resultatet i det här arbetet talar dock för att både det visuella och en miljös 

atmosfär kan uppfattas likvärdigt eller bättre på en smartphone trots att grafiken i regel är 

avancerad och skärmen är större på en PC. Detta talar mot att alla spel som görs till 

smartphones måste ha en väldigt överdriven och färgglad stil, vilket de generellt sett har, för 

att folk ska uppfatta spelvärlden och dess atmosfär på ett bra sätt. 

En annan aspekt är remedieringsdelen av arbetet och hur det går att överföra en miljö från 

konstens värld in i en spelvärld och göra det på ett tillfredställande vis. Som det ser ut nu i 

spelindustrin brukar den grafiska stilen ofta bestämmas i ett tidigt skede av en 

spelproduktion och i så kallade storspel är det oftast hyperrealism som grafiken eftersträvar. 

Det finns dock flera indiespel som vågar satsa på en mer utmärkande grafisk stil, men inte 

som baseras på en erkänd konstnär och dennes verk. Då många i spelbranschen är av åsikten 

att spel är konst så kanske det vore en väg att gå att faktiskt ta inspiration från dessa och göra 

mer grafiskt intressanta och utmanande spel där det visuella har för uppgift att förmedla 

något i sig, snarare än att endast illustrera vad som händer i spelet just då. Kanske skulle 

även spel med en mer konstnärlig grafik kunna locka fler kvinnor att spela dem, då jag tyckte 

mig märka tendensen att de kvinnliga respondenterna generellt sätt var mer positivt inställda 

till 3D-världarna inspirerade av Tove Janssons omslag, än de manliga när jag sammanställde 

resultaten från min undersökning. Remediering i sig och ta inspiration från andra medier och 

blanda in element från olika sådana i nya medier hävdar jag kan vara positivt för nya grenar 

av mediet att växa fram och kanske hitta nya sätt att berätta eller illustrera en historia på. 

6.3  Framtida arbete 

Om arbetet med projektet skulle fortsätta skulle det prioriteras att förändra och förbättra 3D-

miljöerna efter kritiken som uppgavs i undersökningen, där respondenterna påpekade många 

saker som generellt sett var förnuftigt och troligen skulle göra miljöerna än mer lika Tove 

Janssons omslagsbilder gällande stil och atmosfär. Främst är det textureringen som skulle 

förändras och läggas mer tid på för att få dem att se mer gedigna och målade ut. Detta skulle 

antingen kunna göras genom att skapa dem på ett traditionellt vis utanför datorn, för att 

sedan scanna in dem och använda i 3D-miljön. Även ljussättningen skulle ses över och 

modifieras då 3D-miljöerna ansågs vara lite ljusare och gladare i sitt uttryck.  Det skulle då 

vara intressant att se om det faktiskt gick att få miljöerna lika tydliga och lätta att tolka som 

omslagen med en mörkare och mer dunkel ljussättning. Med mer tid skulle också 3D-

modellerna i de båda miljöerna ses över och förbättras. Mer detaljer, som löv i träden och 

ytterligare växtlighet hade kunnat skapas för en mer organisk känsla i skogsmiljön. I 

bergsmiljön hade bergen och marken kunnat justeras för att ge större variationer i miljön.  

Då många saknade det dimmiga eller diffusa i 3D-miljöerna skulle tid även kunna läggas på 

att hitta någon lösning för att inkludera det, även i de optimerade miljöerna, vilket 

förmodligen skulle vara svårast. Då flera respondenter även påpekade i undersökningen att 

karaktärer hade kunnat förstärka främst bergsmiljön skulle en karaktär i Janssons anda 
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(men ingen muminkopia) också kunna modelleras och föras in i miljön för att inte göra den 

så tom på liv som den nuvarande är. Efter detta skulle en ny enkätundersökning kunna göras 

för att se om synen på miljöerna är annorlunda och om de tas emot bättre i dessa avseenden. 

Det skulle också vara mycket intressant att på längre sikt göra spelbara versioner av 

miljöerna i en faktisk spelmotor för de båda medium som ingick i undersökningen. Då skulle 

det gå att gå runt i dem mer fritt och undersöka olika element av omgivningen. Det skulle 

också bidra till att en undersökning om hur spelbarheten skulle påverka hur spelarna då såg 

på miljön och de objekt som inte fanns med i bokomslagen och hur väl de skulle passa in i 

den resterande miljön när de var en del av spelmekaniken, så som klipporna i bergsmiljön 

och exempelvis stubben i skogsmiljön, som var menade att likna möjliga hinder i en 

spelmiljö. Då kontrollerna befinner sig på skärmen och är väldigt glatta skulle dessa möjligen 

bidraga till en mer begränsad inlevelse i smartphonespel jämfört med en PC:s mus och 

tangentbord. Detta skulle kunna prövas i de nu spelbara miljöerna och se om miljöerna nu 

uppfattas annorlunda, kanske på grund av pekskärmen som skulle motverka de texturer som 

syns i miljöerna när de inte känns (Greene, 2010). 
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Appendix A 

 

Är du kvinna eller man?  Din ålder?   

 

Kvinna Man                             ____________________________ 

 

Fråga 1. Hur skulle du beskriva den grafiska stilen på omslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen med minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 2. Hur skulle du beskriva stämningen/ atmosfären stilen på omslaget till Småtrollen 

och den stora översvämningen med minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 3. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du tycker omslaget till Småtrollen och den stora 

översvämningen  stämmer överens med de båda uttrycken: 

Dystert                          Glatt 

_____________________________________________________ 

 

Fråga 4. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du tycker omslaget till Småtrollen och den 

stora översvämningen stämmer överens med de båda uttrycken: 

Mörkt                                               Ljust 

_____________________________________________________ 

   

Fråga 5. Hur skulle du beskriva den grafiska stilen på omslaget till Kometen kommer med 

minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



 

54 
 

Fråga 6. Hur skulle du beskriva stämningen/ atmosfären på omslaget till Kometen kommer 

med minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 7 .Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du tycker omslaget till Kometen kommer 

stämmer överens med de båda uttrycken: 

Dystert                       Glatt 

_____________________________________________________ 

 

Fråga 8. Sätt ett kryss i linjen nedan som relaterar till hur väl du tycker omslaget till 

Kometen kommer stämmer överens med de båda uttrycken: 

Mörkt                                            Ljust 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Fråga 9. Hur skulle du beskriva  den grafiska stilen i den tredimensionella skogsmiljön med 

minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 10. Hur väl tycker du att den grafiska stilen på  omslaget till Småtrollen och den stora 

floden  har överförts till den tredimensionella spelmiljön? 

Mycket dåligt        Dåligt        Varken eller             Bra               Mycket bra 
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Fråga 11. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du den tredimensionella skogsmiljöns 

utseende stämmer överens med de båda uttrycken: 

Mörk                                                Ljus 

____________________________________________________ 

 

Fråga 12. Hur skulle du beskriva  stämningen/ atmosfären i den tredimensionella 

skogsmiljön med minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 13. Hur väl tycker du att stämningen/ atmosfären i den tredimensionella skogsmiljön 

stämmer överens  med den på omslaget till Småtrollet och den stora floden?  

Mycket dåligt         Dåligt          Varken eller         Bra          Mycket bra 

 

 

Fråga 14. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du tycker den tredimensionella skogsmiljöns 

atmosfär stämmer överens med de båda uttrycken: 

Dyster                         Glad 

_____________________________________________________ 

 

Fråga 15. Finns det enligt dig någonting som hade kunnat förändras eller förbättras i den 

tredimensionella skogsmiljön för att bättre efterlikna stilen och atmosfären från omslaget till 

Småtrollet och den stora floden? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 16. Går det enligt dig att se att tydligt se att den tredimensionella spelmiljön är 

inspirerad av bokomslaget till Småtrollen och den stora floden? 

Ja  Nej 
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Fråga 17. Hur skulle du beskriva  den grafiska stilen i den tredimensionella bergsmiljön med 

minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 18. Hur väl tycker du att den grafiska stilen på  omslaget till Kometen kommer  har 

överförts till den tredimensionella spelmiljön? 

Mycket dåligt       Dåligt        Varken eller       Bra        Mycket bra 

 

 

Fråga 19. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du tycker den tredimensionella bergsmiljöns 

utseende stämmer överens med de båda uttrycken: 

Dyster                          Glad 

_____________________________________________________ 

 

Fråga 20. Hur skulle du beskriva  stämningen/ atmosfären i den tredimensionella 

bergsmiljön med minst tre ord? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 21.Hur väl tycker du att stämningen/ atmosfären i den tredimensionella bergsmiljön 

stämmer överens  med den på omslaget till Kometen kommer?  

Mycket dåligt       Dåligt         Varken eller       Bra         Mycket bra 

 

 

Fråga 22. Sätt ett kryss i linjen nedan hur väl du den tredimensionella bergsmiljön stämmer 

överens med de båda uttrycken: 

Mörk                                               Ljus 

____________________________________________________ 
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Fråga 23. Finns det något enligt dig som hade kunnat förändras eller förbättras i den 

tredimensionella  bergsmiljön för att bättre efterlikna stilen och atmosfären från omslaget till 

Kometen kommer? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 24. Går det enligt dig att se att tydligt se att den tredimensionella spelmiljön är 

inspirerad av bokomslaget till kometen kommer? 

Ja  Nej 

 

 

 

 

Fråga 25. Hur uppfattar du skogsmiljön tekniska kvalitéer i smartphone-varianten i 

jämförelse med PC- varianten? 

Mycket sämre       Sämre       Likvärdig      Bättre      Mycket bättre 

 

 

Fråga 26. Hur väl tycker du den lågupplösta och mindre avancerade varianten av 

skogsmiljön på smartphonen estetiskt  överensstämmer med PC-varianten? 

Mycket dåligt        Dåligt        Varken eller      Bra         Mycket bra 

 

 

Fråga 27. Upplever du någon skillnad i skogsmiljöns estetiska kvalitéer i smartphone-

varianten jämfört med PC-varianten? 

Ja  Nej 

 

 

Fråga 28. Om ja,  vad beror denna skillnad på?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Fråga 29. Hur väl gick det att uppfatta skogsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten i 

jämförelse med PC- varianten? 

 Mycket sämre        Sämre       Varken eller     Bättre     Mycket bättre 

 

 

Fråga 30. Upplever du någon skillnad i skogsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten 

jämfört med PC-varianten? 

Ja  Nej 

 

 

Fråga 31. Om ja,  vad beror denna skillnad på?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 32. Hur uppfattar du bergsmiljön tekniska kvalitéer i smartphone-varianten i 

jämförelse med PC- varianten? 

Mycket sämre        Sämre       Likvärdig      Bättre     Mycket bättre 

 

 

Fråga 33. Hur väl tycker du den lågupplösta och mindre avancerade varianten av 

bergsmiljön på smartphonen estetiskt  överensstämmer med PC-varianten? 

Mycket dåligt       Dåligt         Varken eller        Bra        Mycket bra 

 

 

Fråga 34. Upplever du någon skillnad i bergsmiljöns estetiska kvalitéer i smartphone-

varianten jämfört med PC-varianten? 

Ja  Nej 
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Fråga 35. Om ja,  vad beror denna skillnad på?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fråga 36. Hur väl gick det att uppfatta bergsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten i 

jämförelse med PC- varianten? 

 Mycket sämre        Sämre      Varken eller      Bättre      Mycket bättre 

 

 

Fråga 37. Upplever du någon skillnad i bergsmiljöns atmosfär i smartphone-varianten 

jämfört med PC-varianten? 

Ja  Nej 

 

 

Fråga 38. Om ja,  vad beror denna skillnad på?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


