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Abstract 
 
Denna reflekterande text innehåller teorier och arbetsmetoder jag använt mig av för att kunna 
skriva en ironisk sångtext, att samarbeta med en extern musikkompositör och att göra en 
animerad musikvideo. 
 
Texten beskriver bakgrunden och mina mål samt förklarar begrepp och teorier som använts 
under arbetet. Teoridelen behandlar retorik (Hägg, 1998) (Hägg, 2002) och ironi (Booth, 
1974) (Gustafsson, 2001), kontra- och synkroniseringspunkter (Chion, 1994) (Cook, 1981) 
och slutligen olika symbolers och ideograms betydelser (Liungman, 1974). 
 
Vidare presenteras problem som uppstått under arbetets gång och hur jag har valt att lösa 
dessa. Det ges även kortare beskrivningar av hur arbetsprocessen sett ut för att skriva en 
ironisk sångtext, att få en musikkompositör att förstå min vision utan att jag har kunskaper 
inom musikproduktion eller dess terminologi, och hur jag gått tillväga under modellering, 
animering och postproduktion. 
 
Texten avslutas med en diskussion där jag reflekterar över hur arbetet fungerat under 
projektets gång och vilka funderingar jag har över det slutliga resultatet. Slutsatsen är att ironi 
skapas med hjälp av att författaren lämnar ledtrådar i texten, känslan av konflikt kan skapas 
med hjälp av disharmoni och krockar mellan bildriktningar och att förberedelser och 
kommunikation är en av nycklarna till att delge utomstående en vision.  
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1 Inledning 
 
Inspirationen till mitt verk, som består av en musikvideo, hämtade jag ifrån ett antal bilder jag 
målade för mer än fem år sedan men som fortfarande är uppsatta på min lägenhetsvägg. 
Bilderna består endast av två färger, svart och rött, och bildmotiven föreställer händer i siluett 
som håller upp olika symboler. Redan tidigt efter skapandet av dessa bilder kände jag att jag 
ville göra någonting mer med dessa och framför allt överföra dem till ett digitalt format. 
Varefter åren gick låg funderingarna på att återskapa bilderna i ett digitalt format, att göra en 
enklare animation i ett webbaserat vektorformat och att skapa ett bildspel kombinerat med 
musik.  
 
När sedan projektet med examensarbetet skulle starta bestämde jag mig att det nu var dags att 
verkligen ta tag i detta projekt och skapa en musikvideo med animerade sekvenser men ändå 
behålla den ursprungliga färgsättningen och enbart använda mig av två färger. När detta 
beslut var taget behövde jag musik och en sångtext som passade bilderna och istället för att 
leta efter musik som antingen passade till mina bilder eller anpassa bilderna efter redan 
befintlig musik bestämde jag mig för att skriva en egen sångtext och få denna tonsatt1 (detta 
för att mina egna musikaliska kunskaper och sångröst är mer än bristfälliga).  
 
Jag var väl medveten om att det skulle kräva mycket tid och mycket motivation för att lyckas 
med ett examensarbete och jag kände att detta var ett projekt jag verkligen skulle brinna för 
och dessutom skulle jag få ytterligare lärdomar i att använda de datorprogram och kunskaper 
jag tillskansat mig genom de år jag studerat på högskolan. Således togs beslutet att skapa 
denna musikvideo som mitt examensarbete. 
  

                                                
1 Genom detta skulle jag även få fulla rättigheter till musiken och kunna använda den på det sätt jag själv valde 

utan att behöva lägga tid och energi på upphovsrättsfrågor. 
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2 Mål 
 
Mina mål med skapandet av detta verk är uppdelade i två separata delar. Den första delen 
består av rent personliga mål där min egen smak, värderingar och iakttagelser är det som 
bestämmer om dessa är uppnådda eller inte, medan den andra är beroende på inlästa fakta och 
teorier.   

 

2.1 Sångtext  
Mitt personliga mål med sångtexten är att den skall vara ironisk och att den skall vara 
anpassad så att musiken och sångtexten känns som en enhet och inte två separata delar. Den 
skall även innehålla ett budskap som jag kan stå för och försvara, men budskapet behöver inte 
vara självklart för andra människor. Kombinationen sångtext och musik skall också kunna stå 
för sig självt och inte vara beroende av videon. 
 
För examensarbetet lyder frågeställningen angående sångtexten: Hur skapar jag en ironisk 
text? 
 

2.2 Video  
Det personliga målet med videon är att skapa en animerad sekvens i två färger som ändå ger 
en känsla av ett 3D djup. Samtidigt som videon inte återspeglar det som sägs i sångtexten fullt 
ut, skall ändå dessa skapa en helhetskänsla. Videon skall ge åskådaren en känsla av konflikt. 
Videon, tillskillnad mot kombinationen musik och sångtext, behöver inte fungera fristående. 
 
För examensarbetet lyder frågeställningen angående videon: Hur skapar jag en musikvideo 
som inger känslan av konflikt? 
   

2.3 Musik  
Det personliga målet med musiken är att få ett musikstycke framtaget som jag själv uppskattar 
och vill lyssna på inom genren hårdrock. Eftersom jag själv inte har några musikaliska 
kunskaper eller talanger har jag valt att anlita en extern musikproducent som komponerar och 
mixar musiken och tillsammans med, av honom anlitade, personer sjunger in sångtexten. Mitt 
mål är också att musiken, även om jag själv skulle kunna uppskatta detta, inte blir för extrem 
och genom detta stänger ute alla som inte uppskattar hårdrock. Musiken skall dock ändå 
innehålla en stor känsla av aggressivitet. 
 
För examensarbetet lyder frågeställningen angående musiken: Hur får jag en musikproducent 
att uppnå min vision med en låt, utan att jag har kunskaper inom området eller dess 
terminologi?2  

                                                
2 Till skillnad mot de andra frågeställningarna gällande för examensarbetet är inte teorier och fakta den 

avgörande faktorn för svaret på denna frågeställning. Den avgörande faktorn är huruvida musiken och sången 
stämmer överens med min vision i det färdiga verket.  
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3 Teorier 
 
Följande teorier har varit av största vikt för mig under arbetsprocessen med mitt verk och för 
att ge svar på den frågeställning som satts upp. De har dessutom gett inspiration och 
vägledning när jag försökt att få mitt verk att nå upp till min vision.  

3.1 Retorik 
Tidigt under arbetsprocessen med verket ansåg jag att det inte bara var en musikvideo utan 
snarare en presentation med ljud och bild. Detta i kombination med att jag skulle skriva en 
sångtext gjorde att jag började läsa in mig på retorik.  

3.1.1 Logos, Patos, Etos  
Om ett tal eller presentation blir slagkraftig beror på ett antal faktorer varav logos, patos och 
etos3 är några av dessa. Förklaringarna till dessa begrepp är baserade på text hämtat ur 
böckerna Praktisk Retorik (Hägg, 1998) och Retorik idag (Hägg, 2002). 
 
Logos är en texts eller ett tals innehåll, argument och resonemang. Logos kan kort beskrivas 
som de ord och meningar som talet eller texten består av. I mitt verk kommer logos att 
representeras av sångtexten.  
 
Patos är det engagemang och de tillfälliga känslor, falska eller äkta, som en talare lyckas 
förmedla och/eller uppvisa inför åhörarna. Olika känslouppvisningar ger olika intryck och en 
tumregel säger att det framför allt är de positiva som är de mest lönsamma att ta fram. Att visa 
uppgivenhet, vrede eller avundssjuka samt att svartmåla den rådande situationen får ofta 
åhörarna att vända sig emot talaren. Det är väldigt effektivt att få åhörarna att börja gråta, men 
att talaren själv gör detta är inte att rekommendera. För mycket patos blir patetiskt. I mitt verk 
kommer patos främst att representeras av musiken och av den/de personers röstläge som 
sjunger sångtexten. 
 
Etos är den auktoritet talaren har i det rådande sammanhanget genom expertis, den moraliska 
rätten eller genom engagemanget. Etos är sammankopplat både med karisma och med image. 
Karisma är den naturliga utstrålningen vissa talare innehar och som får åhörarna att oavsett 
vad denna än säger och påstår, ändå sitter som klistrade. Har en talare inte tillräckligt med 
karisma bör denna skaffa sig en image. Ordet image, som direktöversatt till svenska blir bild 
(Lexin svensk-engelskt lexikon4) är just det som visas upp för åhörarna. Denna bild behöver 
inte vara äkta men det är viktigt att den används konsekvent, bryts illusionen blir detta ett 
enormt bakslag för talaren. Image är även sammankopplat med talarens klädsel och stil där 
grundregeln lyder att det aldrig är fel att vara prydligare klädd än sina åhörare. I mitt verk 
kommer etos främst att representeras av de animationer som videon består av.     

3.1.2 Presentation 
Göran Hägg (1998) anser att i den mån det går skall det vid en presentation undvikas att 
använda några tekniska hjälpmedel och han påpekar specifikt att overheadprojektorn5 är något 
som kan få åhörarna att helt tappa intresset. Att denna och andra tekniska hjälpmedel snarare 
än att hjälpa kan stjälpa en presentation ligger i att det många gånger står eller visas exakt det 
                                                
3 Kan även stavas: ethos 
4 http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.html 
5 Göran Hägg använder sig av ordet ”ombudsmannarespirator” för att beskriva hans syn på overheadprojektorn. 
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som talaren pratar om och att detta gör att antingen är talaren eller den utrustning som visar 
bilder/text överflödig. I vissa fall kan det även vara så att det som visas på en filmduk, skärm 
eller på en utdelad stencil är långt mycket intressantare för åhörarna att titta på än det är att 
lyssna på talaren, resultatet i ett sådant sammanhang blir att det tänkta budskapet talaren hade, 
lika gärna kunde ha förblivit osagt.   
 
Eftersom det i stort sett är omöjligt att visa upp en musikvideo utan tekniska hjälpmedel har 
jag personligen valt att tolka detta som att om två olika källor ger exakt samma budskap 
samtidigt blir det ointressant för åskådaren/åhöraren. Detta är anledningen att animationerna i 
videon inte återspeglar sångtexten med någon exakthet utan skall snarare ses som ett 
komplement eller ett verktyg för att lättare kunna tolka sångtexten.  
 

3.2 Ironi  

3.2.1 Vad är ironi? 
Enligt Göran Hägg (2002) är definitionen av ironi: Tvetydighet, att säga en sak men att mena 
något annat. Denna förklaring ges även i boken Svensk sakprosa: Om så stora ord: Att 
analysera ett ironiskt debattinlägg från 1809 (Gustafsson, 2001), men i denna bok ges även 
en annan, enligt mig en lite mer användbar förklaring av Ironi. Här förklaras ironi vara att 
anta sig rollen som sin motståndare/antagonist och överdriva dennes argument och åsikter 
eller sätta dessa i ett annat perspektiv så att åhörarna förstår det absurda i det gällande ämnet. 
Det påpekas dock också att ironi är ett väldigt svårdefinierat begrepp. Det skulle kort kunna 
sägas att ironi är att få läsare eller åhörare att inte läsa vad det står eller inte lyssna på vad som 
sägs, utan endast förstå vad som menas.  

3.2.2 Ledtrådar & verktyg 
Om ironi är tvetydigt och att läsaren eller åhöraren inte skall ta till sig budskapet ordagrant 
måste det finnas någonting i texten som antyder att det är ironi det handlar om. I kapitel 3 ”Is 
it ironic?” ur boken A rhetoric of irony (Booth, 1974) ges ett antal förslag på vilka ledtrådar 
en läsare skall leta efter i en text för att kunna finna bevis på att det som står skrivet är ironi 
och alltså inte skall tolkas ordagrant. En simplifierad version av dessa ledtrådar presenteras av 
Anna Gustafsson av när hon analyserar ett debattinlägg från 1800 talet (Svensk sakprosa: Om 
så stora ord: Att analysera ett ironiskt debattinlägg från 1809, 2001) och det är främst hennes 
version och översättningar jag baserar min begreppsförklaring på. Anledningen till att jag inte 
vill gå lika djupt som Booth gör, är att mitt mål var att finna enkla verktyg för att själv kunna 
skriva en ironisk text, och inte att göra avancerade textanalyser. 
 
Följande ledtrådar kan skvallra om att det är ironi det handlar om: 
 
Direkt guidning från författaren: Författaren kan ge direkta ledtrådar om att det är ironi det 
handlar om genom att använda sig av titeln, förordet eller inledningen av en text. Om någon 
av dessa ger en känsla av att inte fullt relatera till den senare skrivna texten, eller om någon av 
dessa är eller innehåller ett citat taget från ett annat sammanhang kan detta vara ett tecken på 
att det är ironi det handlar om. Ett ännu tydligare sätt kan vara att författaren själv talar om att 
det är ironi det handlar om i förordet eller inledningen. Dock är detta absolut ingen garanti för 
att det handlar om ironi eftersom det enligt Booth, kanske är just den delen där författaren 
talar om att det handlar om ironi, som är det ironiska. 
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Medvetet felaktiga påståenden: Författaren kan medvetet påstå saker som de flesta 
människor vet är felaktiga eller påstå sådant som enbart framstår som absurt eller vansinnigt. 
Booth talar även om att författaren mer eller mindre idiotförklarar sig själv genom att 
tillexempel blanda ihop eller med mening misstolkar populära utryck och använder de i en 
felaktig kontext. 
 
Faktakonflikter: Författaren kan bli mer och mer motsägelsefull ju längre in i texten en 
läsare kommer. Genom att först presentera fakta och sedan motbevisa sig själv utan att 
författaren ger sken av att verka medveten om det. Vanligt är att Författaren väljer att i slutet 
av texten avvisa allt det förut skrivna. 
 
Stilbrott: Författaren kan använda sig av en stil den inte annars inte använder sig av. En 
författare som i vanliga fall skriver väldigt strikt och grammatiskt korrekt kan använda sig av 
slang, medvetna stavfel eller dialektord. Författaren kan även välja att göra ett stilbyte mitt i 
eller i enstaka stycken. Dessa ledtrådar kan vara mycket svåra för en ovan läsare att uppfatta 
och i många fall krävs det att läsaren är medveten om vilken stil författaren använder när 
denne inte är ironisk. Att finna ironin om författaren enbart har använts sig av denna ledtråd, 
och dessutom är okänd, är på gränsen till omöjligt. 
  
Konflikter mellan åsikter: Författaren kan uttrycka åsikter som i sammanhanget, eller med 
sina egna åsikter, krockar och skapar konflikter. För att detta skall fungera som ledtrådar 
måste dock författaren vara väldigt säker på vad dennes läsekrets har för åsikter eller vara 
väldigt säker på att läsekretsen vet vad dennes är. 
 
Kontextuella ledtrådar: Detta är egentligen inte en fristående ledtråd utan snarare ett 
övergripande metod att använda sig av när inga andra tydliga ledtrådar talar om att ironi är 
inblandat. Desto mer en läsare vet om en författare, dennes åsikter, livsåskådning och 
politiska tillhörighet etc. desto lättare är det för läsaren att hitta och förstå ironin. Om 
författaren är okänd eller om den skrivna texten är från långt tillbaka i tiden kan det vara till 
hjälp att ta reda på, var texten skrevs? Vad var det rådande samhällsklimatet? Vilken 
samhällsklass tillhörde troligtvis författaren? 

3.2.3 Varumärke 
Jag anser att det finns en koppling mellan vikten av att veta en ironisk texts kontext och 
betydelsen av ett varumärke. Denna koppling framträder tydligast när det handlar om en 
sångtext och den eller de som framför denna. För att förtydliga denna koppling citeras här ett 
textstycke angående varumärken: 
 

”Bilden måste stämma med (och gärna förstärka) varumärket, som är en 
manifestation av den immateriella föreställningen om en produkt.” 
(Bergström, 2001) 

 
Om ordet ”bilden” byts ut till ordet ”sångtexten” och ordet ”varumärket” byts ut till något av 
följande ord, ”artisten”/”artisterna”/”bandet” så ger detta en hjälp till att finna ironi i 
sångtexter framförda av en artist som en stor del av allmänheten känner till, det vill säga är ett 
starkt varumärke. Bryter eller kolliderar sångtexten med det som artisten vanligtvis framför är 
möjligheterna stora att det rör sig om ironi. Kärnvärdena6 är de som bildar grunden till ett 

                                                
6 I och med kopplingen till artister som framför sångtexter får här kärnvärdena representera dennes/deras image 

och uttalade åsikter. 
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varumärke (Bergström, 2004). Med detta i åtanke kan slutsatsen dras att en artist med en 
redan tydligt uttalad och allmänt känd åsikt lättare kan använda sig av ironi utan att bli 
missuppfattad, än en av allmänheten okänd.   

3.3 Kontrapunkter  

3.3.1 Kontrapunkter mellan ljud och bild 
En kontrapunkt mellan ljud och bild skapas när ljudet och bilden inte ligger helt i samklang 
med varandra. Det finns dock olika åsikter om när det är en kontrapunkt och när de ligger i 
full kontrast med varandra. 
  
I A History of Narrative Film (Cook, 1981) ges några exempel på olika kategorier på ljud. 
Synkroniserat ljud, som är ljud vars ursprung är direkt kopplat till det som sker i bild, alltså 
när ljudet avspeglar exakt det som visas i bilden. Osynkroniserat ljud, vars ursprung inte är 
kopplat till det som visas, enligt Cook kallas även detta ljud för kontrapunktsljud, alltså ljud 
som ligger i kontrast med bilden. Således skulle allt ljud som inte har en direkt och exakt 
koppling till det som visas i bild skapa kontrapunkter. 
 
Michel Chion (1994) håller dock inte med om detta utan vill istället kategorisera ljuden efter 
huruvida dessa ligger i harmoni eller i disharmoni med bilden. Med harmoni menar Chion att 
ljudet inte ligger i full kontrast mot bilden, men behöver inte exakt återge det som visas. Med 
disharmoni menar Chion att det ljud som spelas upp inte har något med det som visas eller att 
ljudet och bilden till och med är två motpoler till varandra. En kontrapunkt skapas enligt 
Chion då ljudet ligger i harmoni med bilden trots att dessa inte exakt återger samma budskap 
men fortfarande håller sig inom samma tema. Chion ger i boken Audio Vision: Sound on 
screen ett exempel där en cykeltävling visas som bild samtidigt som ljudet består av att två 
kommentatorer talar med varandra. Kommentatorerna talar inte om det som faktiskt visas på 
bilden (det vill säga ett par tävlande cyklister) utan talar i allmänhet om tävlingen och 
tävlingscyklister. Enligt Chion är detta en kontrapunkt och inte ett ljud som ligger i 
disharmoni eftersom både ljudet och bilden håller sig inom samma ämne7. Det har också 
enligt Chion visat sig att människor är mycket toleranta mot kontrapunkter men inte mot 
disharmoni som får tittaren att känna sig förvirrad och irriterad. 
 
När begreppet kontrapunkt mellan ljud och bild används i denna rapport är det Chions (1994) 
version det syftas på.  

3.3.2 Kontrapunkter mellan bilder 
Sergei Eisenstein arbetade mycket med att få fram kontrapunkter mellan de olika klippen i 
sina filmer. Genom att studera filmen Pansarkryssaren Potemkin (Goskino, 1925) och de 
bilder från The Odessa steps (en av de fem delar filmen består av8) som visas i boken A 
History of Narrative Film (Cook, 1981) framgår det tydligt att det ofta förekommer att bildens 
riktning i ett klipp ställs, i nästa klipp, mot en bild i en helt motsatt riktning. Som ett exempel 
kan nämnas att i ett klipp kommer soldater gåendes nedför en trappa från vänster på väg mot 
höger och i nästa klipp stirrar en kvinna med ett barn i famnen, uppåt åt vänster.  
 

                                                
7 Eget exempel: Om kommentatorerna istället hade talat om ett pappersbruk som brann, hade disharmoni 

uppstått.  
8 De fem delarnas titlar är på engelska: Men and maggots, Drama on the quarterdeck, An appeal from the dead, 

The Odessa steps och Meeting the squadron.  
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Eisenstein menade att genom att skapa sådana kollisioner mellan filmklipp gjorde att känslan 
av konflikt skapades och att ur denna kollision föddes något större som inte skulle kunna gå 
att uppnås genom att visa en bild. Som liknelse gav Eisenstein hur en tes och en antites möts och 
skapar en syntes eller hur de japanska ideogrammen användes för att skapa ord. Om 
ideogrammet för kniv sätts framför ideogrammet för hjärta bildar det inte ordet “knivhjärta” 
utan ordet sorg (Cook, 1981).  

3.3.3 Synkroniseringspunkter  
Enligt Michel Chion (1994) behöver det inte finnas harmoni mellan ljud och bild i en 
musikvideo utan dessa kan mycket väl befinna sig i disharmoni med varandra utan att en 
tittare/lyssnare blir förvirrad eller irriterad. Detta beror på att bilden i en musikvideo är 
sekundär och att publiken ofta sysselsätter sig med annat samtidigt som den lyssnar på 
musiken och bara då och då tittar upp mot bilden. För att videon inte skall bli helt obegriplig 
behövs det ett antal synkroniseringspunkter (synch points), de behöver inte vara speciellt 
tydliga eller förekomma speciellt ofta, men de måste finnas där. 
 
Dessa synkroniseringspunkter kan skapas på olika sätt, dels med att låta sångtexten bli 
illustrerad av bilden i videon, eller att rytmen i musiken synkroniseras med tempot i bilderna 
och/eller filmklippen. Det borde också vara möjligt att skapa synkroniseringspunkter genom 
att likt Prokofiev i Eisensteins film Aleksandr Nevskiy (Mosfilm, 1938) låta ljudkurvan rent 
visuellt passa ihop med filmen, bild för bild (Belton & Wies, 1985) eller att låta vissa delar av 
sången fungera som diegetiskt ljud9.   

3.4 Symboler 

3.4.1 Avgränsning 
Beskrivningarna av symbolernas betydelser under 3.4.2 Symbolförklaringar, är bristfälliga i 
det att jag i många fall inte ger en fullständig beskrivning angående alla de olika betydelser en 
symbol har eller har haft och att det i flera fall inte av mig görs någon uppföljning av 
anledningen till symbolernas betydelser. Det ges i flera fall inte heller någon djupare inblick i 
de kulturer eller ideologier som symbolerna har adopterats till eller härstammar ifrån. Det har 
dock inte varit min mening att inkludera någon fullständig information. Anledningen till att 
förklaringarna är viktiga, för att inte säga nödvändiga, i denna rapport är att jag dels vill 
påvisa det faktum att symboler har olika betydelser för olika människor/kulturer/tidsepoker 
och att det finns en uppenbar, och i mitt fall en medveten risk, att använda sig av dessa, samt 
att informera vilka betydelser jag personligen valt att lägga fokus på under arbetet med verket.        

3.4.2 Symbolförklaringar 
Beskrivningarna och förklaringarna till symbolers och ideograms betydelser och ursprung är 
baserade på information hämtad ur boken Tanketecken (Liungman, 1974). 
 


Latinska korset var en symbol för solen och för Apollons, solstrålarnas gud, stav innan den 
sedermera associerades med det tortyrredskap som Jesus sägs ha blivit avrättad på och blev 
under de tidiga århundradena en symbol för kristendomen. 
                                                
9 Diegetiskt ljud, ljud vars källa och ursprung direkt kan härledas till någonting i den värld som bilderna 

förmedlar. Motsatsen är icke-diegetiskt ljud, som tillexempel bakgrundsmusik som inte kan härledas till 
någonting i bilden (Bordwell, David & Kristin Thompson. Film Art: An Introduction).   
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I mitt verk representerar denna symbol kristendomen och religion i allmänhet. 
   
 


Hexagrammet, även kallat Davids sköld, var under antiken och fram till våra dagar en symbol 
för det judiska riket. Inom den medeltida alkemin hade detta tecken en mängd olika betydelser 
varav några var eldvatten, det vill säga alkohol, kombinationen av (symbolerna för) elementen 
eld och vatten och även som en symbol för alkemikonsten som sådan. 
 
Denna symbol förekommer inte i verket. 
 
 


”Månen och stjärnan” är en symbol för islam. Symbolen består av en måne och en femuddig 
stjärna (morgonstjärnan Venus) där spetsarna representerar islams fem pelare: 
Trosbekännelsen (Al-Shahadah), Bönen (As-Salah), Givandet av allmosor (Az-Zakah), Fastan 
(As-Siam) och Pilgrimsresan (Al-Hadj). 
 
Denna symbol förekommer inte i verket. 
 
 


”Dollartecknet” är egentligen inget riktigt ideogram utan ett måttenhetstecken för den 
amerikanska valutan dollar. 
 
I mitt verk representerar detta måttenhetstecken kapitalism10. 
 
 

 
Antikärnvapensymbolen användes första gången under en demonstration 1958 och sägs vara 
en kombination av bokstaven N och bokstaven D (Nuclear Disarmament) från 
semaforalfabetet. Symbolen har med tiden anammats av olika fredsrörelser och blivit en 
generell symbol för fred. 
 
I mitt verk representerar denna symbol fred. 
     
 

                                                
10 Anledningen till detta är en personlig tolkning av tecknet med bakgrunden att USA är ett kapitalistiskt 

samhälle och att det i tryckta serier (läs: serietidningar) ofta förekommer ”dollartecken” som symbol för pengar 
i allmänhet och inte bara för valutan dollar. Någon värdering huruvida kapitalism i sin ideologi är bra eller 
dåligt gör jag dock inte i mitt verk.  
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Hjärtat, en symbol som användes redan innan istiden, vilken eller vilka betydelser symbolen 
då hade är dock inte känt. I Sverige har symbolen också en koppling till stjärt och avföring då 
den återfinns på dass och toalettdörrar. Dess främsta betydelse (i alla fall i västvärlden) är 
gemenskap, kärlek, sexuell kärlek, älska och tycka om. 
 
I mitt verk representerar denna symbol kärlek. 
 
  

 
Symbolen för grundämnet koppar och planeten Venus, som i västvärlden alltid uppfattas som 
feminin (med betydelsen: av kvinnligt kön) och har därför även betydelsen kvinna/hona. 
Symbolen används också inom rörelsen för kvinnlig frigörelse och då oftast i kombination 
med en siluett av en knuten näve i symbolens cirkelform. Inom Kabbalistisk mystik 
representerar symbolen ärkeängeln Anael. 
 
I mitt verk representerar denna symbol feminismen och den delen av arten människa med 
kvinnligt kön. 
 
    

 
Symbolen för grundämnet järn och planeten Mars (i den tidiga astrologin: den onda planeten). 
I västvärlden har planeten Mars ansetts maskulin (med betydelsen: av manligt kön) och har 
därför i den biologiska vetenskapen blivit en symbol för man/hane. Inom astrologisk 
psykologi har symbolen fått representera egot, aggressivitet och självhävdelsedriften. 
 
I mitt verk representerar denna symbol ett patriarkatiskt tänkande och den delen av arten 
människa med manligt kön. 
 
 

 
”Yin & Yang”, en gammal kinesisk symbol som representerar universum och de två 
drivkrafter som för universum framåt och håller detta i rörelse. Yin står för det passiva, 
mottagande, det formbara och det materiella medan Yang representerar det värmande, energi, 
aktivitet och andliga. Symbolen påvisar också att ingenting kan existera i sin ensamhet utan 
behöver en bit av det andra för att fungera. 
 
I mitt verk representerar denna symbol livsåskådningen ”allting sker av en anledning” och 
tron på ”naturens gång”. 
 
    

 
Den internationella symbolen för anarki. Symbolen används ofta av autonoma rörelser och 
grupperingar. 
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I mitt verk representerar denna symbol ideologin anarkismen. 
 
 

 
 ”Hammaren och skäran” är ett politiskt emblem som uppstod under den ryska revolutionen 
och har sedan dess varit symbol för sovjetunionen och kommunismen. Hammaren står för 
arbetarklassen, skäran för bondeklassen och emblemet i sin helhet för samhörigheten och 
unionen mellan dessa grupper11. 
 
I mitt verk representerar detta emblem kommunism.  
  
 


Hakkorset, även kallat svastika i och med kombinationen av de indiska orden su (bra) och asti 
(vara), inbegriper begreppen kraft, energi och folkrörelse. Adopterades av Hitler och 
nationalsocialismen under 1930 talet och har därför under vår tid (i alla fall i västvärlden) en 
stark antisemitisk betydelse.  
 
Denna symbol förekommer inte i verket. 
 

                                                
11 ”Hammaren och skäran” är likt ”dollartecknet” inget egentligt ideogram som de övriga symbolerna och 

omnämns därför inte i Tanketecken (Liungman, 1974). Informationen om detta emblem är hämtat från 
Internetsidorna http://sv.wikipedia.org och http://susning.nu/. 



 

11 

4 Problem 
4.1 Sångtext  
Problemet med sångtexten var att få den ironisk och dessutom att få ironin att ligga på den 
rätta nivån. Det första utkastet för sångtexten visade sig inte alls fungera, och detta av två 
anledningar. Den första var mina bristande teoretiska kunskaper i ämnet, vilket gjorde att det 
inte fanns några ledtrådar i sångtexten som gjorde att en läsare eller åhörare inte kunde avgöra 
om budskapet skulle tolkas ordagrant eller inte. En sådan text skulle ändå kunna vara ironisk 
om läsaren eller åhöraren var medveten om kontexten runt sångtexten, i detta fall mig själv 
och mina personliga åsikter. Kontexten var det andra problemet, jag själv och mina personliga 
åsikter är inget etablerat varumärke och om verket skulle läggas upp på Internetsidor likt 
YouTube skulle verket ses av personer som inte hade någon insyn i vem jag är och således 
skulle verket få en okänd avsändare. Därför var det tvunget att sångtextens ironi måste 
tydliggöras ytterligare och skrivas om till att nästan vara övertydlig i sin ironi. 
 
Problemen löstes genom att jag studerade andra ironiska verk och litteratur inom området och 
med hjälp av dessa infogade jag tydliga ledtrådar om att sångtexten var ironisk. Med stor 
sannolikhet kommer sångtexten ändå att missuppfattas av ett antal åskådare av verket men 
detta är ett ofrånkomligt problem när ironi är inblandat.12 

4.2 Användningen av symboler 
Att använda symboler innebär alltid en risk eftersom dessa inte bara har olika betydelser i 
olika sammanhang, kulturer och tidsepoker. Samma betydelse eller budskap en symbol 
representerar kan tolkas olika av olika människor. Ett annat problem var vilka symboler som 
skulle vara med i det färdiga verket. Jag har försökt att få med ett så stort omfång som möjligt 
vad det gäller poliskt och religiöst. För att det slutgiltiga verket bildmässigt inte enbart skulle 
bestå av hundratals symboler som radades upp efter varandra, var jag tvungen att sätta upp 
kriterier för vilka symboler som slutligen skulle användas. 
  
Följande kriterier ligger som grund för valet av symboler: 
 

 Symbolerna skall vara allmänt kända så att de flesta av åskådarna som ser verket har 
någon relation, åsikt eller vetskap om symbolen. Målet är att en åskådare av verket 
inte skall behöva använda ett symbollexikon för att kunna identifiera symbolens 
betydelse.  

 
 Symbolerna skall grafiskt fungera i grov siluettform. Målet är att en symbol snabbt 

skall kunna identifieras oavsett vilken eller vilka axlar den roteras runt i en 3D rymd13. 
Tempot i videon är också högt vilket medför att symboler med många detaljer inte 
skulle kunna identifieras utan att se videon upprepade gånger. 

 
Genom att använda dessa kriterier fick ett antal symboler jag först tänkt att inkludera i verket 
sållas bort. Jag anser ändå att de symboler som nu förekommer i verket i sin helhet ger en 
både balanserad och kontrasterande bild även utan de symboler som exkluderades.    

                                                
12 Detta diskuteras ytterligare i kapitel 6: Slutdiskussion 
13 Samtliga av symbolerna blir enbart en tjock linje om dessa roteras 90° mot en kamera, så att fullt uppnå detta 

mål är omöjligt i och med att videon enbart består av två färger.  
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4.2.1 Svastika 
Personligen var jag fast besluten att använda hakkorssymbolen i mitt verk. Symbolen är både 
välkänd, väcker uppmärksamhet och de flesta människor har någon relation eller åsikt om 
dess betydelse, dessutom lämpar den sig väl rent grafiskt. Det uppstod dock ett problem med 
detta när jag under en handledning gjordes uppmärksammad på att det rent juridiskt kunde 
vara straffbart att använda symbolen.14 Detta gjorde att jag ställdes inför ett val vars tre 
alternativ var: 
 

1. Använda symbolen och ta de konsekvenser det eventuellt skulle innebära. 
 

2. Söka information om symboler med liknande betydelse och använda någon av dessa, 
alternativt att ändra svastikans utseende genom att tillexempel lägga till ytterligare 
”hakar” så att kopplingen till svastikan kvarstod utan att det var den ursprungliga 
symbolen. 

 
3. Helt utesluta symbolen från verket. 

 
Efter ett långt övervägande bestämde jag mig för att inte använda symbolen. Detta beslut 
baserades dock inte på huruvida det skulle vara olagligt att använda symbolen eller inte. 
Tackvare problemet jag ställts inför framkom andra argument som inte skulle ha 
uppmärksammats om jag inte blivit tvingad att tänka igenom mitt beslut. Det avgörande 
beslutet att inte använda svastikan i verket baserades på att samtliga av de symbolers 
betydelser som används i verket, i de flesta fall av dess förespråkare står för någonting 
positivt för samtliga av jordens mänskliga befolkning. Den betydelse som svastikan i vår tid 
är sammankopplad med står inte för något positivt budskap för samtliga människor utan 
snarare ett fåtal.15 När detta beslut togs ingick fortfarande användandet av hexagrammet i 
verket och jag ansåg att ett användande av både hexagram och svastika i videon skulle ge 
starka associationer till andra världskriget och förintelsen, något som den enligt mig inte skall 
associeras till. 

4.2.2 Symbolen för Islam och symbolen för Judendom 
Symbolen för Islam och för judendom används inte i verket och exkluderades sent i 
arbetsprocessen med verket. Från början var dessa två tänkta att användas men på avrådan av 
min handledare och det politiska och tämligen infekterade rådande läget, vad det gäller Islam 
och användandet av dess symboler och avbilningar av Profeten Muhammed i bild och som 
rondellhund, valde jag att inte använda denna symbol. När detta beslut hade tagits var det 
självklart för mig att inte heller använda symbolen för Judendomen. Detta beslut grundades på 
att jag ville ha en balans mellan de symboler som används i videon och att enbart använda den 
ena skulle kunna rubba denna ballans. Att enbart använda hexagrammet skulle också 
tydliggöra det faktum att jag rubbade på min vision och backade för det jag ville påvisa med 
mitt verk16. Ett problem som dock löste sig i och med exkluderingen av dessa två symboler 
var att videon inte längre kunde relateras till konflikten mellan Palestina och Israel, vilket 
skulle kunna vara ett problem om de två symbolerna inkluderats i videon. 

                                                
14 Exakt hur det förhåller sig juridiskt angående användning av svastikan saknar jag kunskap om. 
15 Detta är baserat på en helt personlig uppfattning angående nationalsocialismen och andra nazistiska 

livsåskådningar. 
16 Detta diskuteras ytterligare i kapitel 6: Slutdiskussion 
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4.2.3 Symboler för manligt och kvinnligt 
Symbolen för kvinna/hona som även används av den kvinnliga frigörelserörelsen används i 
verket eftersom detta är en aktuell och viktig fråga. Eftersom jag i så stor utsträckning som 
möjligt ville uppnå balans mellan de olika symboler som används i verket ansåg jag att även 
symbolen för man/hane var nödvändig att inkluderas. Problemet som då uppstod var att 
videon skulle kunna uppfattas som en gestaltning av stridigheter mellan kvinnor och män, 
vilket inte låg i linje med min vision av verket. För att undvika denna koppling av en åskådare 
av verket bestämde jag mig för att undvika att dessa två symboler skapar kontrapunkter. Det 
vill säga att inte sätta dessa direkt efter varandra i klipp där symboler visas upp och att se till 
att klippens/bildernas riktning inte krockar med varandra.17 
    

4.3 Provokation  
Att inte vara beredd på att det skapas någon form av provokation när användandet av allmänt 
kända symboler kombineras med ironi vore enligt mig väldigt naivt. Huvudsyftet är dock inte 
att provocera för provocerandet skull. Det jag genom mitt verk vill uttrycka är mina åsikter 
angående fanatism och därigenom ges jag möjligheten att skapa en eftertanke hos åskådaren. 
Jag tror dock inte att mitt verk har en sådan genomslagskraft att redan fanatiska 
personer/grupperingar/rörelser upphör med dessas aktivteter och börjar rannsaka sig själva. 
För att undvika att verket skall upplevas alltför provocerande har jag försökt att balansera 
användandet av de inkluderade symbolerna i både hur många tillfällen de visas och även i hur 
de visas. Samma symbol får inte alltid vara den som framställs som aggressivast eller i en 
förlorande situation.  
 

                                                
17 Om symbolen för man/hane i videon förs in i bilden från höger och rör sig vänster över bilden, skall nästa 

klipp inte bestå av att symbolen för kvinna/hona synliggörs i vänster sida av bilden och sen förflyttas åt höger. 
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5 Arbetssätt 
5.1 Bildmanus  
Det första steget som togs för att få fram videon var att skissa ned ett antal bildmanus över 
olika sekvenser som skulle animeras. Varje bildmanus var separat från de andra av den 
anledningen att jag inte på förhand ville låsa mig vid i vilken ordning de skulle förekomma i 
det slutgiltiga verket och även ge mig själv möjligheten att under postproduktionen klippa fritt 
i de olika sekvenserna där jag hade tillgång till den färdigkomponerade musiken. Av samma 
anledning använde jag mig inte heller av några tidsangivelser för hur långa de olika 
sekvenserna slutligen skulle bli. Arbetet med bildmanuset var främst till för att underlätta för 
mig själv när jag senare skulle modellera och animera de olika sekvenserna men fungerade 
också som minnesanteckningar för idéer som annars skulle kunna glömmas bort. I det 
slutgiltiga verket har många av de skissade sekvenserna kombinerats, delats upp eller tagits 
bort för att passa musiken och sången bättre. 

5.1.1 Animatics  
En animatics är ett filmklipp där stillbilder eller bildserier har kombinerats. Syftet med en 
animatics är att på ett övergripande sätt visa upp eller ge en känsla av hur det slutgiltiga verket 
kommer att se ut men kan även andvändas för att ge information om vilka kameravinklar och 
tidsintervaller som skaparen av det riktiga verket skall använda sig av. Den animatics jag tog 
fram bestod av ett filmklipp, innehållande renderade snabbmodellerade och animerade 
sekvenser skapade efter bildmanuset, pålagd musik och var 41 sekunder långt. Dess främsta 
uppgift var att ge den person som skulle komponera musiken en känsla för vad min vision 
med det slutgiltiga verket var och på så sätt underlätta samarbetet mellan oss.  

5.2 Framställandet av sångtexten  
Arbetet och bearbetningen av sångtexten har genomgått ett antal stadier innan den nådde det 
format, och fick det innehåll den har i det färdiga verket. När jag startade arbetet med 
sångtexten satte jag mig först ned och enbart skrev ned korta fraser och ledord jag ville att den 
skulle innehålla och kombinerade ihop detta till verser och refräng. Den första versionen18 var 
nu klar och jag var nöjd med resultatet. Problemet med denna version var att den mycket väl 
kunde uppfattas ordagrant, vilket min handledare gjorde mig uppmärksammad på. 
 
Nästa steg var att läsa in mig på vad ironi egentligen är, hur ironi skapas och hur en författare 
av en text kan lämna ledtrådar till läsaren så att ironin lättare kan upptäckas. Jag studerade 
även redan befintliga ironiska sångtexter och textstycken19 och försökte att se om de inlästa 
teorierna jag skaffat mig kunskap om fanns att finna i dessa texter. Flertalet av de ledtrådar 
som nämndes i den litteratur jag läst fanns att finna i texterna. Rockin’  in the free world (Neil 
Young, 1998) var en av de texter som analyserades och uppvisar flera tecken på ironi genom 
olika ledtrådar. Den tydligaste ledtråden är refrängen som inte relaterar till vad som sägs i 
verserna. Young (1998) för också ett ologiskt resonemang mellan de olika verserna när han 
först berättar om eländiga levnadsförhållanden och sedan som ljuspunkter i tillvaron riktar in 
sig på produkter och företeelser som är ouppnåeliga för personer som befinner sig i en sådan 
innan nämnda situation. Ebba Grön (1979) använder sig av andra ledtrådar för att påvisa 
ironin i Schweden Schweden. Texten i sig självt innehåller få tydliga ledtrådar, en viss 
överdrift och ifrågasättande av det just sagda finns att finna men den främsta ledtråden finns 
                                                
18 Se: Bilaga A  
19 För vilka texter som studerades se kapitel 8: Källförteckning, Analyserade texter 
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här att finna i kontexten och i retoriken i själva framförandet av sången. Ebba Grön var ett 
punkband med en tämligen kritisk syn på det svenska samhället. Att samma samhälle nu i 
detta musikstycke istället glorifieras ligger i rak motsatts till det en insatt lyssnare förväntar 
sig är en tydlig ironisk markör. Det patos (Hägg, 1998) (Hägg 2002) som går att finna i 
Thåströms20 röst under framförandet av musikstycket uppvisar inga tecken på att han är glad 
och lycklig, således är det svårt att ta till sig texten som ordagrann och därigenom undgå 
ironin. 
 
Jag har valt att inte inkludera de texter som analyserats i sin helhet i denna reflekterande text 
av två anledningar. Dels är texterna lätta att få tag på för den som är intresserad av detta och 
dels därför att mitt arbete inte innefattar att djupgående analysera text. Textanalys har i detta 
arbete enbart använts för att bekräfta inlästa teorier inom området och ge mig verktyg att för 
att själv kunna skapa ironi.   
 
Omarbetningen av sångtexten blev omfattande och jag var tvungen att exkludera stora delar 
samtidigt som jag var noga med att den ursprungliga betydelsen inte fick gå förlorad. Jag 
inkluderade också under denna bearbetning tydliga ledtrådar för att även en lyssnare utan 
kännedom om min person och personliga åsikter skall kunna upptäcka ironin.  
 
Följande Ledtrådar kan avslöja att den sångtext som innefattas i mitt verk är ironisk: 

 
 Talet i inledningen och avslutningen relaterar inte till den övriga texten, det samma 

gäller det patos den kvinnliga rösten uppvisar vilket står helt i kontrast till den 
resterande sången. 

 Texten i verserna är överdrivet positiv till att vara intolerant, den uppmanar 
dessutom alla, oavsett livsåskådningar eller åsikter till detta. 

 Refrängen ifrågasätter versernas budskap, och påvisar att endast galningar 
använder sig av dessa metoder. 

 Den talade textstrofen: ”Something is really, seriously fucked up here…” påvisar 
att sångaren/författaren inte längre personligen tror på argumenten. Det patos som 
sångarens röst använder är retoriskt inte effektivt (Hägg 1998) för att övertyga 
åhörare och minskar sångarens eventuella etos (Hägg, 1998) (Hägg, 2002). 

 I textstrofen: ”The moronic crowd has found the line.” påvisas att anhängare till en 
person som använder de metoder texten förespråkar är idioter. 

 
 
Nästa steg i bearbetningen av texten var korrekturläsning. Mina kunskaper inom engelsk 
grammatik är bristfälliga. För att undvika att sångtexten innehöll några stavfel, inkorrekt 
grammatik eller fraser som inte har någon direkt förankring i det engelska språket lämnades 
sångtexten över till en bekant som korrekturläste den och påvisade vad som behövdes ändras. 
De modifikationer som behövde göras var inte speciellt omfattande och detta stadium 
genomgicks snabbt utan att några större ändringar behövdes göras. 
 
Som ett sista stadium överlämnades sångtexten till den person som komponerade musiken. 
Detta stadium var det mest omfattande av den anledningen att kompositören direkt påpekade 
att det var alldeles för mycket text för att kunna fungera i en låt som blev cirka 3 minuter lång. 
Dessutom innehöll refrängen för många rader och vissa versrader innehöll för många 
stavelser. Bearbetningen av sångtexten i detta stadium innebar att nästan hälften av de skrivna 

                                                
20 Sångaren i Ebba Grön 
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verserna fick kasseras och refrängen minskades med en tredjedel. För att texten fortfarande 
skulle innehålla samma budskap som den ursprungliga texten fick jag värdera vilka textstrofer 
som var de med det viktigaste innehållet och sedan kombinera dessa i nya verser. Resultatet 
av denna bearbetning är den text som används i det färdiga verket21. Det enda tillägg som 
gjorts under själva komponeringen av musiken är den kvinnliga speaker rösten i 
introduktionen och under avslutningen av låten.  
 

5.3 Tonsättning  
För att kunna delge min vision av hur musiken och sången i verket skulle låta utan att jag har 
några kunskaper om musikkomponerande eller dess terminologi krävdes att jag och 
kompositören fick hitta alternativa vägar att gå. Som första steg fick kompositören se den 
animatics jag skapat tillsammans med sångtexten. Efter detta lades en hel eftermiddag till att 
enbart diskutera vilka känslor som skulle återspeglas i den färdiga musiken samt att det 
lyssnades på en mängd musik från varierande artister22. En stor del av lyssnandet bestod inte 
enbart av att höra redan komponerade verk utan också att plocka isär dessa och enbart lyssna 
på sången från ett musikstycke eller gitarrerna från ett annat och därifrån plocka ut det som 
skulle fungera som riktmärken för musikkompositören. Några centrala delar av den 
färdigproducerade musiken inspirerades av Dragula (Rob Zombie, 1998), där själva drivet i 
musiken var det jag och kompositören hade i fokus. I den del av sångtexten som mer talas än 
sjungs i den musik som använts i verket, fungerade sångarens från Rage against the machine 
(1992) röst som referensmaterial. Efter varje lyssning där jag funnit något som jag ansåg 
kunde hjälpa kompositören med att förstå hur jag ville att slutresultatet skulle låta, försökte 
både jag och kompositören att finna liknande musikstycken att lyssna igenom så att vi skulle 
vara säkra på att inget hade missuppfattats utav någon av parterna. Tackvare detta grundliga 
förarbete hade musikkompositören tillräckligt med information för att kunna starta sitt arbete 
och redan det första utkastet godkändes av mig. 
 
Musiken och sången utvecklades sedan steg för steg och vid varje tillfälle något nytt lades till 
eller ändras förde vi en dialog via möten, telefonsamtal, eller E-post och diskuterade vad som 
var bra eller vad som behövdes modifieras. Under de tillfällen då vi diskuterade via telefon 
har YouTube23 varit en oumbärlig hjälp till referensmaterial då jag försökt att förklara 
modifikationer eller tillägg jag önskat att kompositören skall göra och min bristande kunskap i 
terminologin har inneburit att det skulle ha skapats missförstånd och missuppfattningar. 
Denna ständigt pågående kommunikation kombinerat med inspirations- och referensmaterial 
innebar att samarbetet fungerade utmärkt och ledde slutligen till den musik som ingår i mitt 
verk. 

5.4 Modellering & animering 
Mitt beslut att videon enbart skulle bestå av två färger innebar både fördelar och nackdelar. 
Fördelarna med detta beslut är att inte någon av modellerna behövde textureras och därmed 
inte heller behövde UVmappas24. Arbete med ljussättning och skuggor var också någonting 
som inte behövdes och således behövde detta inte läggas någon tid på. En annan fördel med 

                                                
21 Se: Bilaga B 
22 För vilka artister och band som fungerat som inspiration och referensmaterial se kapitel 8: Källförteckning, 

Inspirations- och referensmusik.  
23 http://www.youtube.com 
24 UVmap: Den ”karta” som används av ett 3D program för att veta var den skall placera texturer på ett specifikt 
objekt eller modell. 
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att göra en animation som skall renderas ut till en film är att jag inte har en lika snäv 
polygonbudget som för 3D modeller som skall användas i ett spel eller i realtids animationer. 
En annan fördel var också att jag kunde ”fuska” mycket med placering, kollision och 
förvridning av ett objekt då det enbart var siluetten och inte ytan av polygoner som skulle 
användas i det färdiga verket. 
 
Nackdelarna med att enbart använda sig av siluetter och konturer och inte normal ljussättning 
är att varje modell och objekt måste vara tydlig i sin siluett och alla detaljer måste vara 
modellerade eftersom texturer som brukligt används för att ge en illusion av detaljer, inte kan 
användas vid det arbetssätt jag använt mig av under projektet. Eftersom allting måste 
modelleras och där inte fanns någon egentligt begränsning för hur många polygoner en scen 
fick innehålla blev många scener mycket svåra och tunga att arbeta med på grund av lag25 
som berodde på att jag använde mig av fler polygoner än jag faktiskt hade behövt. 
 
För att snabbt få en överblick på hur en modell eller animation skulle se ut innan denna 
renderades ut till bildsekvenser valde jag att ofta stänga av standardljuset (resultatet av detta 
är att allting som består av modellerade objekt i en scen blir helt svart och endast syns som 
siluetter mot bakgrunden) och ändrade arbetsytans bakgrund till rött. Genom detta kunde jag 
få en bra bild över vilka siluetter och konturer som täckte varandra. Många gånger medförde 
detta att objekt måste flyttas på eller exkluderas eftersom dess siluett täcktes av 
bakomliggande objekt eller terräng.   

5.4.1 rendering 
För att enkelt få fram och använda enbart siluetterna ur bildsekvenserna valde jag att rendera 
ut dessa i bildformatet Targa eftersom denna typ av fil innehåller en alphakanal26 som är lätt 
att arbeta med under postproduktionen. Jag valde också att rendera ut bildsekvenserna i högre 
upplösning än vad de har i det färdiga verket. Detta beslut togs av en tidsbesparande 
anledning och innebar att istället för att animera skakningar via kameran i den 3D 
modellerade scenen, simulerades dessa under postproduktionen genom att hela bildsekvensen 
flyttades i olika riktningar. På så sätt kan skakningar och ryckningar i videon placeras på de 
ställen där de behövs i efterhand utan att något nytt material behöver renderas ut. Den högre 
upplösningen gör då att inga kanter syns i bilden eller videon, eftersom den renderade 
bildsekvensen är större än arbetsytan.  

5.5 Postproduktion  
Under denna avslutande fas av arbetet kombinerades alphakanalerna från de renderade 
bildsekvenserna med musiken. Eftersom flertalet av bildsekvenserna var tajmade redan innan 
rendering och jag enbart i vissa fall ville att musiken och videon skulle vara helt 
synkroniserade behövdes inte mycket arbete göras under postproduktionen. Jag använde mig 
av helfärgade bakgrunder i rött och svart och genom att koppla alphakanalerna till dessa 
kunde jag bestämma vilken färg som skulle vara bakgrund respektive förgrund (siluetter). För 
att skifta färg inverterade jag alphakanalen, en funktion som fanns inbakat i programmet.     
 
Vissa av de renderade bildernas alphakanaler var inte i det skick att de kunde implementeras 
under postproduktionen utan att först bearbetas i ett bildbehandlingsprogram. Det problem 
som hade uppstått var att kameran i 3D-programmet under renderingen inte lokaliserade de 
                                                
25 Lag (uttalas: lagg): Bilden på monitorn uppdateras långsammare än vad användaren arbetar, vilket gör att 

bilden tycks hacka fram. 
26 Alphakanal: En svartvit bild som fungerar som ett filter och talar om för programmet vilka ytor i en bild som 

skall släppas igenom.  
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polygonytor som var positionerade för nära kameran och inkluderade inte denna information i 
alphakanalen. Problemet var dock snabbt åtgärdat genom att i bildbehandlingsprogrammet 
fylla i de ytor av alphakanalen som inte var täckta med vitt. 
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6 Slutdiskussion 
 
Under den tid jag arbetat med detta projekt har jag stött på problem som, för att kunna lösas, 
tvingat mig att skaffa kunskap inom områden som annars inte varit intressanta för mig (eller 
rättare sagt, jag skulle fortfarande ha trott att de inte var intressanta för mig). Ett av dessa 
områden var den teoretiska delen av skapandet av ironi. När jag startade med skrivandet av 
sångtexten ansåg jag att det enda som behövdes var att överdriva en åsikt som jag själv inte 
sympatiserade med så skulle ironin vara självklar för alla. Detta var givetvis helt felaktigt och 
det visade sig att författandet av ironi var mycket mer komplext än så. Eftersom vare sig jag 
personligen eller mina åsikter är globalt kända och videon med stor sannolikhet kommer att 
finnas för åskådning och nedladdning på Internet är chanserna stora att sångtextens budskap 
kan uppfattas som ordagrant. Resultatet av detta, enligt mig, är att ironin i sångtexten är på 
gränsen till för uppenbar och ligger på gränsen till att enbart vara tvetydig. Jag är fortfarande 
väldigt nöjd med sångtexten, men den är inte så ironiskt som tanken var från början. 
Anledningen till detta anser jag vara att under denna korta tid jag studerat ironi inte praktiskt 
kan nyttja dessa nya kunskaper, jag antar att det enda som krävs nu är träning av användandet 
av de teoretiska verktyg jag införskaffat mig.  
 
Att ironi är riskabelt och att den kan missuppfattas råder det enligt mig inget tvivel om. Efter 
att studerat sångtexten till musikstycket ”Storswänsken”, som enligt mig är glasklar i sin ironi 
och fått veta att författaren både blivit anklagad för att vara rasistisk och samtidigt fått 
beundrarbrev av rasister27 har jag börjat fundera på om det inte är så att det finns människor 
som helt enkelt inte är mottagliga för ironi eller om de missuppfattar det med mening. Något 
som stödjer denna teori (jag misstänker dock att det ligger en viss kommersiell tanke bakom 
denna missuppfattning) är Aftonbladets artikel28 angående ett videoklipp29 upplagt på 
YouTube. Skaparen signalerar tydligt att detta är ett skämt med att i början av videoklippen 
lägga in en textruta i vilken det står ”CAUTION, SARCASM AHEAD”. Detta undgick 
tydligen aftonbladet eller så valde de att inte lägga någon vikt vid detta. 
 
Ironi är stor del är beroende av kontext men även av andra faktorer där avsändaren medvetet 
använder sig av felaktiga tolkningar av populära begrepp eller motsätter sig vedertagna fakta 
eller ”sanningar”. Detta borde innebära att ironi även är kulturellt betingat och att något som 
fungerar som ironi inom en viss kultur, samhällsklass, nation, genus, livsåskådning etc. inte 
alls fungerar i en annan av den anledningen att denna inte använder sig av dessa begrepp eller 
inte innehar samma syn på ”sanningen”. De teorier angående ironi jag studerat har alla sina 
rötter i det västerländska samhället och kan kanske därför inte appliceras på alla existerande 
kulturer. Således bör ironin i mitt verk rikta sig främst till en målgrupp bestående av personer 
med ett ”västerländskt kulturperspektiv” i den mån det går att inkludera ett så stort antal 
människor under en gemensam rubrik. Eftersom det språk som använts för att skriva texten är 
engelska utesluts samtliga personer ur målgruppen vilka inte har de kunskaper som krävs för 
att förstå detta språk.  
  

                                                
27 Sångtexten och informationen om detta finns att finna på: 

http://www2.amnesty.se/ratt.nsf/a01785bf9f1f2a07c12571ea001fbf0a/7fc2f91b52a3f4b1c12571ee00752d43?
OpenDocument 

28 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article456682.ab 
29 http://www.youtube.com/watch?v=CRkl81z4MtM&feature=related 
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Att vissa personer inte är mottagliga för ironi, väljer att med mening att bortse från ironi eller 
att det på grund av att kulturella skillnader mellan avsändaren och mottagaren inte gör det 
möjligt att förstå ironi, är en av de ursäkterna för mitt, enligt mig, fega beslut att inte 
inkludera symbolen för Islam i min video. På inrådan av min handledare i kombination med 
det nu rådande politiskt känsliga läge i efterdyningarna av nidbilder och rondellhundar 
föreställande Profeten Muhammed valde jag att inte ta med denna symbol. Inför detta beslut 
fick jag helt enkelt ställa mig frågan om hur viktigt symbolen var för det ändamål projektet 
egentligen hade som syfte, det vill säga att vara ett examensarbete. Svaret blev att den inte alls 
var viktig för examensarbetet. Dock känner jag att jag har censurerat mig själv och min egen 
konstnärliga frihet. Jag tror dock att det beslut jag tog var det riktiga, det finns alltid en risk att 
personer skulle känna sig kränkta och att detta i media skulle förstoras upp till enorma 
proportioner. Chansen för att ingenting skulle hända fanns givetvis där också.  
 
Genom att vara en beställare av ett mycket specifikt musikstycke baserat på en personlig 
vision har jag skaffat mig erfarenheter i tillvägagångssätt som kan användas då jag inte 
behärskar den teknik eller terminologi som krävs för att skapa ett sådant musikstycke. 
Samarbetet har fungerat mycket bra och jag är övertygad om att det gjorde detta tack vare 
ordentliga förberedelser och en öppen kommunikation. Förberedelserna med att skapa en 
animatics fick kompositören att snabbt få en känsla för vad det var jag var ute efter och även 
om förberedelserna tog mycket tid i anspråk sparades denna tid in snabbt när det första 
utkastet till musiken låg mycket nära min vision. Att vara ärlig i kommunikation är också en 
mycket viktig del i att vara beställare. Jag har själv egna erfarenheter av att skapa logos eller 
grafisk design där beställaren först meddelar att jag har fria händer att utforma ett koncept, för 
att det senare efter åtskilliga utkast visar sig att beställaren från start hade en vision om hur 
slutresultatet skulle se ut. Om beställaren redan från början försökt att delge mig sin version 
hade mycket tid kunnat sparas in. Alternativet är att inte säga någonting och tyst vara 
missnöjd med slutresultatet. Lyhördhet är även en viktig del och detta gäller båda parter. I 
vissa fall har det varit så att musikkompositören rakt ut sagt att den effekt eller ändring jag 
velat göra inte är möjlig eller skulle göra att musikstycket försämrades. I dessa fall bör det 
förlitas på att den som anlitats för att utföra beställningen har tillräckligt med kunskap inom 
området och därmed följa dennes rekommendationer. Att använda sig av referensmaterial då 
terminologin inte räcker till har också underlättat avsevärt. Om jag bad om någon specifik 
ändring och jag inte kunde göra mig helt förstådd kunde jag alltid hänvisa till hur någonting 
lät i ett annat redan befintligt musikstycke och på så sätt förmedla det jag var ute efter. Jag är 
mycket nöjd med hur musiken och sången blev som slutresultat. 
 
För att skapa känslan av konflikt i videon har jag använt mig kontrapunkter och disharmoni, 
videons bildspråk är oftast inte alls eller bara delvis synkroniserat till musiken eller sången. 
Jag har använt mig av scenernas riktningar (i likhet med Eisenstein, 1925) för att låta dessa 
krocka mot varandra och då inte enbart höger, vänster, upp och ned, utan tackvare att alla 
scener har sitt ursprung ur renderade 3D scener kunde jag även använda mig av riktningarna 
inåt och utåt. Jag har försökt att ge känslan av att en åskådare personligen medverkar i videon 
genom att använda mig av åkningar som påminner om ett förstapersonsperspektiv. 
Anledningen till att försöka skapa denna känsla hos en åskådare är att objekt i scenerna som 
har sin riktning utåt från bilden verkar bli ”kastade i ansiktet” på åskådaren och skapar 
ytterligare konfliktkänsla där bildriktningarna krockar. Målet är att åskådaren skall inges 
känslan att denne blir angripen personligen. Även om målet var att skapa en så tydlig 
konfliktkänsla som möjligt fanns det även konflikter i jag ville undvika. Dessa var framför allt 
konflikten mellan manligt/kvinnligt och Islam/Judendom. Problemet med den senare löste sig 
i och med den självcensur av verket som gjordes. Konflikten mellan manligt och kvinnligt 
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undveks som det tidigare nämnts genom att inte använda dessa symboler som kontrapunkter 
eller bildriktningskollisioner. Dessutom använder jag mig av två olika 3D-modeller för att 
representera man och kvinna i videon. Dessa är i grund samma modell där ytterst lite 
modifikationer av en i grunden androgyn modell har gjorts för att särskilja dem. Där dessa 
används i videon förekommer de alltid i lika antal och aldrig vända mot varandra. Detta gör 
att den möjliga konfliktrisken ytterligare minskas utan att jag behövde frångå min önskan att 
båda de vanligaste könen skulle representeras i videon (eller inte komma undan, beroende på 
hur det ses på saken) utan att särskiljas från varandra alltför mycket. Under hela arbetet med 
videon har jag också aktivt försökt att undvika att genus skulle få en betydande roll i det 
slutliga verket. Med detta menar jag inte att försöka strunta i det utan istället vara extra 
uppmärksam på vilka signaler det annars skulle kunna skapa. Personligen anser jag att 
fanatism aldrig är önskvärd, oavsett kön, sexuell läggning, religiös övertygelse, politisk eller 
ideologisk tillhörighet eller livsåskådning och det är det jag har strävat efter att mitt verk skall 
signalera. Som exempel kan nämnas att hjärtat aldrig direkt förkommer mellan symbolen för 
man och symbolen för kvinna, detta för att hjärtat som symboliserar kärleken i detta verk inte 
skall klassificeras som en heterosexuell kärlek, utan kärleken i allmänhet oavsett vem, vilka 
eller vad denna kärlek riktas mot.  
 
För att inte videon skall kännas helt separerad från musiken i och med denna disharmoni finns 
ett antal synkroniseringspunkter (helt i linje med Chion, 1994). Dessa synkroniseringspunkter 
existerar i början och i slutet av videon där ett antal megafonliknande högtalare syns i bild 
samtidigt som den kvinnliga rösten talar. Dessa två scener, ihop med talet, knyter ihop hela 
videon i och med att åskådaren startar från en flygplats, genomgår en resa och sedan 
återvänder till startpunkten. Under samtliga refränger radas ett antal symboler upp och skapar 
därmed ett mönster som åskådaren kan känna igen, för att ytterliga förstärka denna 
synkroniseringspunkt rör sig bilderna i samma tempo som musiken.  
 
I arbetsprocessen med videon finns det mycket som kunde ha gjorts bättre och effektivare. 
Även om det lades ned mycket tid på den förberedande fasen av arbetet så finns det ytterligare 
åtgärder som kunde ha gjorts för att slutresultatet skulle mer eller helt överensstämma med 
den vision jag hade när projektet startade. En av dessa är att göra ett bildmanus över den 
kompletta videon, jag hade bildmanus över flertalet av de scener som är inkluderade i videon, 
men inget med anvisning till när en scen skulle användas eller exakt hur lång tid dessa skulle 
ta i anspråk. Detta bidrog till att tajmingen tog upp för mycket tid i postproduktionen och att 
vissa scener fick göras längre eller kortare än vad de egentligen var menade att vara. 
Dessutom kunde vissa scener bli mer repetitiva än vad de var lämpade att vara. Ett annat 
misstag som bidrog till tidsbrist under postproduktionen var att jag hade använt mig av 
alldeles för många polygoner i ett antal scener. Trots att jag inte använde mig av vare sig ljus, 
skuggor eller texturer verkade det som att 3D-programmet ändå räknade på dessa faktorer och 
således blev renderingstiden onödigt lång och i vissa fall räckte inte de datorer jag använde 
mig av, till för att ens kunna rendera ut en enstaka bildruta. Således kunde det problemet inte 
heller lösas med att lägga ut renderingen på ett flertal datorer eller ett nätverk. Detta var de två 
mest ödesdigra misstag jag gjorde och jag kommer att ta lärdom av detta och använda mig av 
erfarenheten vid framtida projekt eftersom det troligtvis inte är sista gången tekniken kommer 
att ge mig problem. Det skall tilläggas att jag inte på något sätt är helt missnöjd med videon, 
den fyller sitt syfte och är på många sätt tillfredställande, men den ligger långt ifrån den vision 
jag hade när projektet startade.  
 
Någonting som inte gjordes i den förberedande fasen eller någon gång under arbetet med 
verket var att studera och/eller analysera redan existerade musikvideos. Om detta har varit en 
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fördel eller nackdel har jag inget konkret svar på. Det som jag ändå tror skiljer mitt verk mot 
de musikvideos som normalt visas i TV är den kommersiella aspekten och arbetsmetoden. Jag 
antar att det största syftet för en kommersiell video är att sälja en produkt och sprida ett 
varumärke och att det i de flesta fall redan finns ett existerande musikstycke till vilket videon 
senare har skapas. Den kommersiella aspekten har aldrig varit i fokus under mitt arbete utan 
min video är istället snarare en produkt av olika teorier som under arbetsfasen styrde över hur 
slutresultatet kom bli. Arbetsprocessen skiljer sig också ifrån den antagna tesen att en 
kommersiell video skapats efter musiken färdigställts. Även om min video i postproduktionen 
sattes samman med den då existerande musiken, skapades många av scenerna innan jag hade 
tillgång till den klara musiken och sången. Dessutom fanns bildmanus för ett antal scener 
redan klara långt innan sångtexten ens var påbörjad. Jag har svårt att tro att min musikvideo 
skulle vara kommersiellt gångbar av främst två anledningar. Den första är den nu rådande 
kvaliteten på det utrenderade materialet och den andra anledningen är att jag har svårt att 
föreställa mig att ett större kommersiellt företag skulle ta den risk det innebär att använda sig 
av ideologiska och politiska symboler på det sätt jag använt mig av dessa. Om dessutom 
symbolerna för Islam och Judendom fortfarande varit inkluderade i den färdiga videon hade 
det antagligen varit på gränsen till det omöjliga i dagens rådande politiska läge. 
          
6.1 Eftertankar 
I mångt och mycket beror verkets slutresultat på de teorier som studerades under arbetsfasen. 
Det finns dock vissa delar som redan var förutbestämda innan arbetet påbörjades och 
baserades således inte på specifika teorier trots att det troligtvis finns mycket information att 
införskaffa angående dessa delar.  
 
En av dessa delar var färgvalet, det vill säga rött och svart. Beslutet att använda sig av dessa 
färger baserades enbart på att de bilder som ligger som förlaga för verket består av dessa 
färger. Utan att närmare studera olika färgers symbolik och betydelse vill jag påstå att just rött 
brukar förknippas med bland annat socialismen, kommunismen och diverse andra politiskt 
vänsterorienterade organisationer och livsåskådningar men även med blod, aggressivitet och 
skymning. Färgen svart kan förknippas bland annat med anarkismen, mörker, depression och 
natt. Kombinationen rött och svart används även av syndikalistiska organisationer och 
kombineras dessa två färger ytterligare med vitt blir resultatet de färger som Tysklands 
nationalsocialistiska parti använde sig av på sin fana under andra världskriget. Personligen är 
jag nöjd med färgvalet främst för att det ger en aggressiv stämning och att i de scener där 
bakgrunden är röd och siluetterna är svarta, ger det en känsla av en skymning, en nedräkning 
där dagen snart är slut och natten snart tar vid. En metafor för slutet för den verklighet vi än så 
länge lever i. Eftersom inga experiment gjordes med olika färgkombinationer under arbetets 
gång kan jag bara spekulera i vad resultatet skulle ha kunnat bli. Ett hade varit att låta en vit 
fylld cirkel ligga bakom de symboler som visas upp i scenerna som spelas upp under 
refrängen. Detta skulle ha inneburit att den bild som visas starkt skulle påminna om 
nationalsocialisternas fana med den skillnaden att hakkorset byts ut mot en annan symbol från 
en annan ideologi och på så sätt symbolisera att alla ideologier skulle vara lika 
nationalsocialismens totalitära tankesätt. Personligen skulle jag inte vilja dra det så långt och 
dessutom tror jag att det skulle stjäla uppmärksamheten från det egentliga syftet. En annan 
tanke skulle kunna vara att i scenen där fredsduvan fäller bomber, byta ut färgerna mot lite 
mjukare och ”fluffigare” alternativ, tillexempel rosa och en ”mintaktig” grön. Detta skulle 
troligtvis leda till en scen med enorm kontrast, kontrapunktseffekt och disharmoni vilket i och 
för sig var något jag eftersträvade men jag tror inte att videon i sin helhet skulle ha blivit lika 
bra med varierande färger eller enstaka färgskiftningar.     
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Den andra del som redan innan arbetet påbörjades var förutbestämd var valet av musikstil, i 
detta fall hårdrock. Anledningen till detta var att jag ville använda mig av en aggressiv 
musikstil för att underlätta konfliktkänslan i musiken och videon. Jag tror inte att videon, som 
den nu är uppbyggd, skulle ha fungerat lika ihop med någon annan musikstil och dessutom är 
den nu befintliga sångtexten anpassad till just denna typ av musik. Jag är dock övertygad om 
att det är fullt möjligt att framkalla samma konfliktkänsla genom kontrapunkter och 
disharmoni med vilken annan typ av musikstil som helst om detta hade varit aktuellt från 
början och om sångtext och video hade anpassats efter detta. Att det blev en manlig sångare 
och inte en kvinnlig beror på att detta var en önskan från tonsättaren att få lägga sången 
personligen eftersom detta underlättade dennes arbetsprocess med musikstycket. På detta sätt 
kunde jag meddela tonsättaren de ändringar jag ville göra i sången och utan att behöva 
kontakta andra utomstående kunde dessa ändras tämligen omgående. Jag tror dock inte att det 
hade varit av någon större betydelse, vare sig för slutresultatets kvalitet eller för dess budskap, 
om sångtexten istället framförts av en kvinna. Jag tror heller inte att det skulle krävas någon 
form av modifiering av videon om det i framtiden skulle läggas ny sång med en annan 
sångare. Inga experiment gjordes dock med att byta sångare eller musikstil så alla dessa 
antaganden är rent spekulativa.  
 
6.2 Slutsats 
På den första frågan, ”hur skapar jag en ironisk text?” blir svaret: För att skapa ironi behöver 
författaren lämna ledtrådar i den skrivna texten så att en läsare kan avslöja att texten inte skall 
uppfattas ordagrann. Dessa ledtrådar kan vara tydliga direkt skrivna hänvisningar från 
författaren om att det rör sig om ironi, att överdriva något tills resonemanget blir helt absurt 
eller att resonemanget används i ett felaktigt sammanhang. En ledtråd kan även vara att låta 
argument från samma text, om dessa ställs emot varandra, krocka i sina budskap, till att vissa 
delar av en text inte passar in eller att det helt saknar koppling med vad som förut sagts i 
texten. Hur tydliga dessa ledtrådar behöver vara avgörs av kontexten, det vill säga hur mycket 
vet läsaren om författaren. En för läsaren okänd författare måste vara på gränsen till 
övertydlig för att vara tämligen säker på att ironin skall uppfattas av läsaren. Användandet av 
ironi är dock aldrig riskfritt. 
  
På den andra frågan, ”hur skapar jag en musikvideo som inger känslan av konflikt? Blir 
svaret: För att skapa konflikt i en musikvideo30 kan kontrapunkter, disharmoni och kollisioner 
med bildriktningar vara några av lösningarna. Att visa något i bild som bara delvis eller inte 
alls har en koppling till det ljud eller tal som spelas upp ger tittaren en känsla av något inte 
står rätt till31 och att kombinera detta med bildriktnings kollisioner är mycket effektivt. 
 
På den sista frågan ”hur får jag en musikproducent att uppnå min vision med en låt, utan att 
jag har kunskaper inom området eller dess terminologi?” blir svaret: För att kunna delge sin 
vision av ett musikstycke krävs det en öppen, lyhörd, ärlig och ständig kommunikation. Att i 
kombination med detta använda andra musikaliska verk som inspiration och referensmaterial 
underlättar samarbetet och minskar risken för missförstånd. Det jag personligen anser vara 
den viktigaste är ärligheten. Om jag som beställare inte meddelar exakt vad som inte stämmer 
överens med min vision är chansen försvinnande liten att kompositören av ren slump skall 
uppnå det resultat som önskas.   

                                                
30 Enligt mig gäller även dessa slutsatser i allmänhet för film av alla typer. 
31 Detta kan även fungera som en ledtråd att förtydliga att en sångtext i en musikvideo är ironisk. 
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7 Externa samarbetspartners och handledare 
 
Eric Thelander: Teknisk handledning 
 
Jonas Swahn: Teknisk handledning 
 
Julia Tenenbaum: Körsång, tal 
 
Martin Olsson: Musik, sång, produktion, mixning, mastring  
 
Petter Boström: Mixning, mastring, körsång  
 
Ulf Wilhelmsson: Handledare 

 



 

25 

8 Källförteckning 
8.1 Litteratur 
Bergström, Bo (2001). Bild & budskap: Ett triangeldrama om bild och budskap. Andra 

upplagan. Stockholm: Carlsson bokförlag. 
Bergström, Bo (2004). Effektiv visuell kommunikation. Femte upplagan. Stockholm: 

Carlsson bokförlag. 
Booth, Wayne C (1974). A rhetoric of irony. Chicago: The university of Chicago press 
Bordwell, David & Kristin Thompson (2004). Film Art: An Introduction. Sjunde upplagan. 

New York: McGraw Hill.  
Chion, Michel (1994). Audio Vision: Sound on Screen. New York: Columbia University Press.  
Cook, David A. (1981). A History of Narrative Film. Tredje upplagan. New York: W.W. Norton 

& Company. 
Gustafsson, Anna (2001). Svensk sakprosa: Om nog så stora ord: Att analysera ett ironiskt 

debattinlägg från 1809. Lund: Institutionen för nordiska språk. 
Hägg, Göran (1998). Praktisk retorik. Samlingsvolym Stora retorikboken. Finland: WS 

Bookwell. 
Hägg, Göran (2002). Retorik idag. Samlingsvolym Stora retorikboken. Finland: WS 

Bookwell. 
Liungman, Carl G. (1974). Tanketecken. Tredje upplagan. Trondheim: Aktietrykkeriet i 

Trondhjem 
Wies, Elisabeth & John Belton (1985). Film sound: Theory and practice. New York: 

Columbia University press 
  

8.2 Film 
Sergei M Eisenstein (1938). Aleksandr Nevskiy, Mosfilm 
Sergei M. Eisenstein (1925). Pansarkryssaren Potemkin, Goskino 

 

8.3 Analyserade texter 
Bob Dylan (1964). “With god on our side” The times they are a changin’, Columbia Records  
Ebba Grön (1979). “Schweden Schweden” We’re only in it for the drugs, Mistlur Records 
Euskefeurat (1988). ”Storswänsken” Hoven droven, Meukskrede Records 
Neil Young (1988). “Rockin’ in the free world” Freedom, Reprise 

 

8.4 Inspirations- och referensmusik 
AC/DC (1990). The razors edge, Albert 
Cher (1998). Believe, Warner Bros 
Dead Kennedy's (1980). Fresh Fruit for rotting vegetables, Alternative Tentacles 
Fear Factory (1995). Demanufacture, Roadrunner Records 
Foo Fighters (1997). The colour and the shape, Capital Records 
Guns’n’Roses (1987). Appetite for destruction, Geffen 
Hammerfall (1997). Glory to the brave, Nuclear Blast 
Lard (1997). Pure chewing satisfaction, Alternative Tentacles 



 

26 

Marilyn Manson (2004). Lest we forget – The best of, Interscope Records 
Ministry (1992). ΚΕΦΑΛΗΞΘ, Sire Records 
Motorhead (2003). Hellraiser - Best of the epic years, Sony Music 
Rage against the machine (1992). Rage against the machine, Epic Records 
Rob Zombie (1998). Hellbilly deluxe, Geffen 
Sator (1992). Headquake, Metronome Records 
 

8.5 Internetsidor 
http://lexin.nada.kth.se/ (2008-04-07) 
http://net19.amnesty.se/ 
http://susning.nu (2008-04-13) 
http://sv.wikipedia.org (2008-04-13) 
http://www.aftonbladet.se/ (2008-04-26) 
http://www.youtube.com/ (2008-04-26) 



 

A 

Bilagor 
Bilaga A: Tidig version av sångtexten 
 

You’ve been proven wrong, a million fucking times 
But you just don’t care, still holding your ground 

 
Stubborn as a stone, the shields are up 
All spikes out, you’re ready to discuss 

 
Your own voice, like a battering ram 

Intelligent conversations, should be banned 
 

Spearhead the defence, with that razor sharp tongue 
Rhetorical tactics, aint to care about 

 
Equip the arguments, gear up your believes 

Scream out the demands, whatever they may be 
 

Spitting led, living on the edge 
Kick, scream, act, the keys for success 

 
Survival of the fittest, the enlighten one 

Blessed of a god, the only true son 
 

Monetary revolution, intelligent design 
Equality for all, or just for fun 

 
Trample down, all resistance 

Dreams of the weak, coexistence 
 

Now’s the time, to find the line 
The truth is blind; you gotta choose your side 

 
Standing in the middle, will tear you apart 

Cooperation, never worked so far 
 

You’re the one, will never fall 
Speaking to you, like a fist into a wall 

 
Raise, rage, engage, nothing works better than an argument of steel 

Believe, just, yourself, when everything fails, you got the argument of steel 



 

B 

Bilaga B: Slutgiltig sångtext 
 
Good evening and welcome to tonight’s debate. Prepare for a lot of intelligent, inspirational 
and reasonable arguments. Let the debate of the fanatics begin. 

 
 

Equip the arguments and gear up beliefs. Scream out the demands, whatever they may be. 
Stubborn as stone, all shields are up. All spines out, this is the time to discuss. 

 
Survival of the fittest, the enlightened ones. Blessed of a god or the only true son. 

Monetary revolution and some intelligent design. Equality for all or equality for none. 
 
 

Refräng: 
 If the beliefs are the right ones  

And there is no better deal 
Why are all the followers so dumb? 
And why are all their minds sealed? 

 
Cos only the insane try to summon paradise, with the argument of steel! 

 
 

All of the voices like battering rams. Spearhead enemies with snakelike tongues. 
Spitting out led, claim to live on the edge. Kicking, screaming, acting your way to success. 

 
The moronic crowd has found the line. Knowing that its time to pick a side. 

In the middle bystanders will be torn apart. Cos cooperation never worked so far. 
 
 

Refräng   
 
  

Proven wrong a million fucking times. Still standing proud holding your ground. 
Speaking to each other none will fall. Words have same effect as fists banged into a wall. 

Dreams of the weak seem to be coexistence. So weak by all means is the existing resistance. 
 

Something is really, seriously fucked up here… 
 
 

Refräng 
 
                                                                                                 

Well that was all for tonight, thank you for watching. And you can be sure that this show will 
keep on going even when the recorders stop running. Goodnight and sleep safe knowing that 

the world is in good hands. 
 


