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Bakgrund 

 

Idén till mitt examensprojekt kom som en blixt från klar himmel. Klockan 03:30 en 

vardag, mitt i veckan fick jag infallet att animera vad som föregick inuti mitt 

huvud. Jag kom även på, vad jag då upplevde som den definitiva titeln till 

projektet; ”Min kropp ser ni, men i mitt huvud ser bara jag.” 

Idén gick ut på att jag skulle animera vad som hände inuti mitt huvud när olika 

typer av galna tankar flög förbi inne i mig. Jag har alltid haft en livlig fantasi och 

kommer ofta på mig själv med att tänka illustrativt och i bilder. Jag nämnde som 

ett exempel på ett seminarium att jag titt som tätt ser en bild av Kalle Anka. Han 

dyker alltid fram på samma ”plats” i tanken och på samma plats i mitt synfält; 

nere i vänstra hörnet.  

 

Idén kändes som det perfekta projektet och jag började snabbt skissa och 

fundera kring hur jag skulle utföra den rent praktiskt. Jag visste redan från början 

att jag skulle behöva begränsa mig i tid vad gäller den färdigställda animationen 

samt välja ut ett par lite simplare tankar då jag inte har någon tidigare erfarenhet 

av animation över huvud taget. Inspiration fick jag efter att ha sett Amir 

Kalantaris1 och Daniels Hallbergs2 respektive animationer från tidigare kurser 

och tänkte att även jag skulle kunna klara av det, om än i något sämre division 

rent tekniskt och hantverksmässigt. När det kommer till hur deras respektive verk 

har inspirerat mig vill jag påstå att det som öppnade mina ögon för tekniken var 

Hallbergs första animation med titeln ”Animation”. Han lyckades få ett rörelseflyt 

med relativt simpla medel. Genom att återanvända ett par bilder i varje scen 

kunde Hallberg dra ner på antalet unika frames och samtidigt få ett bra flyt i 

                                                 
1  Ej namngiven animation samt Bliss&Murder. 
2  ”Animation” – kort animerad film av Daniel Hallberg. 
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filmen. Detta är ett mycket ekonomiskt tillvägagångssätt rent tidsmässigt som fick 

mig att inse att animation inte alltid handlar om hundratals unika bilder utan om 

vad man kan göra och hur. Denna animation fick mig att vilja uppnå ungefär 

samma sak med ungefär samma medel. Jag ville få ett flyt rent tekniskt men 

också hinna göra ett intryck med mina tänkta korta scener.  

Istället för att rita mina bildrutor för hand och sedan scanna in dem visste jag 

redan från början att jag skulle använda mig av datorn hela vägen från idé till 

färdig film. Det viktiga var att jag skulle uppnå samma rörelsemässiga flyt med ett 

liknande antal bilder. 

 

Det som fängslade mig så totalt med Kalantaris animation3 var hela hans 

bildspråk. Det skiftade hela tiden fram och tillbaka mellan olika stilar, 

färgsättningar och framförallt fantasirika ting. Ena stunden får vi följa med i en 

slags kameraåkning för att i nästa se en joggande man vända sig om och visa 

upp en slags fågelnäbb. Dessa inslag gjorde mig helt såld på animation som 

berättar teknik då jag återigen fick insikten att det är i det närmsta gränslöst. 

 

 
Post-it-lappen jag skrev ner min idé på, kl 03:30 på morgonen. 

 

Jag blev så förförd av tanken att kunna skapa precis vad jag ville hur jag ville, så 

att välja just animation som språkrör för att visa upp mina tankegångar kändes 
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givet. Animation som arbetsform har inga gränser utöver skaparens egen 

fantasirikedom och med min, enligt mig själv, rika fantasi var det praktisk taget 

gränslöst. Kalantari hade, precis som Hallberg, inte enbart begränsat sig som jag 

till att använda dator. Han hade handmålat varje enskild, filmad frame och sedan 

scannat in dem i datorn igen. Återigen insåg jag min begränsning rent 

teknikmässigt när det gäller att måla eller teckna för hand så jag hamnade ännu 

mer i banorna att begränsa mig till att använda datorbaserade ritprogram. 

 

 

Syfte 

 

Mitt syfte med projektet var att kunna visa upp en mer abstrakt men ändå 

pedagogisk och målande bild av mina personliga idéer och tankegångar. Det 

handlade från första stund egentligen bara om att köra ner mitt sätt att tänka i 

halsen på dem som skulle se animationen: ”Det här är jag, svälj!”. 

Med tiden utvecklades det dock till något mer djupgående i och med 

förhoppningen att den färdiga animation skulle kunna fungera som en slags 

abstrakt mötesplats mellan olika individer och deras sätt att interagera och se på 

varandra. Att ge någon form utav ökad förståelse människor emellan när det 

gäller förståelse för olika tankemönster och individuell förståelse för omvärlden.  

 

Vi har säkert alla varit med om att vi träffat människor som vi inte kunnat begripa 

varför de tycker eller tänker som de gör. Jag vill kunna ge en personlig förståelse, 

inte en genuint bevisad statistik, för hur människor kan tänka. Jag såg även på 

projektet som ett utmärkt tillfälle för mig själv att leka och experimentera med 

tekniken. 

 

 

Metod 

                                                                                                                                                 
3  Animation utan titel – animerad film av Amir Kalantari. 
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Jag valde som sagt att animera en väldigt kort, men explosiv film. Jag ansåg att 

animation var rätt väg att gå eftersom det för mig är gränslöst som arbetssätt och 

skulle passa min kreativa process väldigt bra. Jag ville kunna visa upp mina 

tankar på ett tolkningsbart sätt utan att måla åskådarna på näsan. Jag tänkte 

först använda mig utav ett flertal olika tekniker i min animation. Jag funderade 

dels över ”cut-out”, stillbildsfotografi, liveaction-film och skapade bilder i 

Photoshop. Jag valde med tiden bort cut-out helt och hållet då jag kände att det 

inte skulle tillföra min idé lika mycket som de andra tekknikerna samt av 

anledningen att en teknik var tvungen att gå bort för att ge tid och plats åt de 

andra. En ytterligare fördel i och med att just cut-out valdes bort till förmån för de 

andra var att det var den teknik jag kände mig minst säker på och därför inte 

skulle kunna experimentera lika mycket med och samtidigt vidhålla fokus. Jag 

anser dessutom att stillbilder med rörelser mellan varje bild kan vara ett precis 

lika effektivt sätt att illustrera på som cut-out. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Jag valde att animera det allra mesta i Photoshop med stillbilder med endast 

mycket små skillnader från bild till bild i följd. På detta sätt hoppades jag att 

uppnå ett mjukt flyt och lena rörelser i den slutgiltiga filmen. Det fungerade men 

tog tyvärr alldeles för lång tid så jag valde att endast ha en full scen animerad på 

detta sätt och sedan satsa på att göra de andra scenerna lite mer robust 

animerade. Med detta menar jag att jag ville fortsätta ha ett acceptabelt flyt i 

filmen men inte på bekostad av att andra scener inte hanns med. Jag ville visa 

upp ett flertal helt skilda tankar, dvs scener i min film och för att få den bredd jag 

eftersträvade krävdes uppoffringar. I detta fall blev det på bekostnad av den 

tekniska kvalitén i filmens rörelser eftersom antalet bilder per sekund kommer att 

skilja från scen till scen. Detta sparade såklart en väldig massa tid vilket var 

viktigt då jag hade en lång period utan någon som helst kreativ process som 

medförde både stress och att jag halkade efter. 
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Förhoppningsvis medföljer även något positivt av detta i och med att filmen kan 

komma att få ett mer säreget bildspråk vilket kanske passar min idé bättre än jag 

vågat tro i slutändan.   

 

Jag inriktade mig ursprungligen på att animera med hjälp av egen ritade bilder i 

photoshop och jag har fortsatt på det spåret. Dels för att jag känner mig säker på 

programmet som sådant och kan hantera det tillräckligt bra för att nå upp till mitt 

projekts syften och dels för dess smidighet. Jag kan snabbt skissa ner någon 

tanke på papper för att sedan rita den mer exakt i Photoshop bara minuter 

senare. På detta sätt har jag kunnat hålla en rak linje mellan tankar och aktivt 

arbete. Det har fungerat väldigt bra då det går väldigt enkelt att flytta och 

transformera objekt med hjälp utav de inbyggda verktyg som kommer med 

Photoshop. Dessutom känns det bra att kunna ge en egen, personlig prägel på 

bilderna då jag målar dem fritt ur tanken de är grundade i. Detta vidbehåller inte 

bara projektets äkthet utan förstärker det som ett egenskapat hantverk i kontrast 

till de bitar som bygger på redan existerande objekt så som liveactionfilmsnuttar 

och fotografier. Jag är dock nöjd med den balansgång jag anser mig uppnått 

genom att hålla mig sann mot det dokumentära i mina tankar samtidigt som jag 

kan visa upp andra tankar med hjälp av äkta, reella objekt. Detta hoppas jag 

även ska utveckla intresset hos tittarna att själva kunna tolka eftersom det ibland 

kan vara svårt och ibland lite lättare. 

 

Själva bilderna jag ritar i Photoshop gör jag med ett lager per objekt för att kunna 

rotera, forma om, ändra eller bara flytta utan att störa andra element i bilden. De 

scener jag hittills gjort i just Photoshop innehåller flera ändringar per bildruta och 

inte bara en ändring i ett lager. Jag har en scen där jag ändrat totalt närmare 

tjugo lager per bild i ungefär 40 bilder i rad.   

 

När det gäller de filmade scenerna ville jag ge även dem en särprägel utan att gå 

för långt. Jag valde således att filma dem med min egen digitalkamera som 



 

8 
 
 

egentligen är till för att ta stillbilder, jag hoppades på detta sätt få en annorlunda 

känsla i och med att kameran dels tar färre bilder per sekund än en videokamera 

och dels eftersom kvalitén inte är i närheten av vad en vanlig videokamera kan 

prestera. Dessa två aspekter ser jag enbart som positiva och är två medvetna val 

som jag hoppas kommer att främja min animations särprägel samt passa bättre 

in i min films syfte. 

 

De stillfotografier jag tagit har handlat om att skapa rörelser eller händelser 

genom att ändra själva miljön eller objektet jag fotograferat. När jag sedan sätter 

ihop stillbilderna till en kedja av fotografier hoppas jag på så sätt att en 

regisserad rörelse eller händelse ska utspela sig. Jag experimenterade även 

med att använda serieutlösning på kameran för att få ett klart och rörelsekorrekt 

flyt vilket fungerade bra. Detta torde alltså betyda att de delar av animation som 

är skapade från fotografier får tempoväxlingar när det gäller antalet bildrutor per 

sekund. Även detta tycker jag platsar in bra i min film och stödjer dess syfte då 

tankar kan komma och visa sig, samt återspeglas med en sådan bredd att 

ingenting bör anses som falskt. Detta kan låta motsägelsefullt mot vad jag 

nyligen argumenterat för som dokumentäriskt äkta och oförfalskat men faktum är 

att detta är i det närmsta lika äkta eftersom jag försökt att återskapa en typ av 

sinnesbild. 

 

Filmen innehåller även scener där jag animerat med hjälp utav Photoshop på 

redan existerande fotografier jag själv tagit med stillbildskamera. 

Öppningsscenen är ett bra exempel på detta. 

 

En annan liten detalj jag medvetet valde var att låta en skalpell som jag kopierat 

från Internet, låta ha sin naturliga färg, men ändrat dess ljushet för att få den att 

se mer fantasiaktig ut. Detta ger enligt min mening skalpellen i scenen ett slags 

drömskt utseende vilket i alla fall hos mig leder tankarna direkt till min personliga 

fantasi. Jag anser detta vara en positiv sak då den kniv som fanns med i mina 

tankegångar då jag fick idén till denna scenen inte var vare sig tecknad eller på 
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något sätt falsk. En äkta kniv ur en äkta tanke i en ihopsatt, skapad animation ger 

intrycket av fantasi och mental aktivitet är min mening.  

 

Jag har också tagit åt mig utav min handledares synpunkter när det gäller själva 

animeringen som sådan. Min handledare ansåg att en uppenbart hackig och 

ryckig animation kunde ha sin egen charm om den inte tog sig själv på allvar. Så 

långt var vi överens, men det stämde inte med hur jag ville animera från början 

så jag var emot att göra medvetet ryckiga scener. För att klara av att få med de 

scener jag allra helst ville kunna visa upp blev jag tvungen att dra ner på antalet 

individuella bilder och började därför försöka göra det bästa utav situationen. Jag 

animerade ofta rörelser i endast en riktning, låt oss säga vertikalt, för att sedan 

göra ett hopp åt ett helt annat håll, denna gång horisontalt. Hur detta påverkar 

filmen i slutändan kan jag bara spekulera om då flera säkert anser det vara en 

slarvigt gjord animation medan andra ser förbi det som misstag. Ett fåtal kanske 

ser det som vad det är, ett medvetet, estetiskt val gjort på grund utav tidsbrist. 

 

Jag har försökt att minimera användandet utav text och ord i mina bilder för att 

minska risken att dumförklara min publik, jag vill ge utrymme åt egna tolkningar. 

Jag har också valt att satsa på egenskapade kroppsljud. Jag kom med detta 

förslag vid ett handledningstillfälle och min handledare höll med om att det skulle 

passa mitt projekts syfte bra. Genom att skapa diverse ljud med min mun eller 

kropp ökar mitt verks autencitet och dess dokumentära ställning. 

 

 

Startprocess 

 

Jag startade mer eller mindre genast att tänka ut olika scenarion utifrån ett par 

tankegångar jag ofta har. Jag fick även snabbt idén till en öppningsscen där man 

ordagrant skulle få djupdyka ner i mitt huvud. Efter den inledande veckan 

stannade både min kreativa och praktiska process av rejält, nästan helt och 

hållet. Anledningarna är många men under en period stod hela projektet mer eller 
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mindre still och trampade vatten. Jag fick inte tankar eller idéer jag kände att jag 

ville inkorporera eller som ens skulle passa i min film. Jag ville heller inte tvinga 

fram något eftersom jag ansåg det vara ett brott mot de genuina tankar som 

skulle platsa i animationen, jag ville hålla det rent ifrån påhittade tankar för att på 

så sätt vidbehålla dess dokumentära äkthet. Det skulle dröja till långt mycket 

senare innan jag ens börjat på denna text. Jag kände att jag inte kunde skriva 

reflexivt över saker som jag dels inte tänkt och definitivt inte gjort ännu. Denna 

text fungerade till en början som en slags påminnelse för mig. Jag satte upp 

stödord för att kunna gå tillbaks senare och skriva om dem reflexivt. 

 

 

Skiftat fokus 

 

Efter att lite mer av kursen gått insåg jag att jag skulle behöva tackla min idé från 

en annan vinkel om jag skulle hinna klart och göra mig själv och projektet 

rättvisa. Jag valde således att slå in på en ny riktning som innebar ett större 

fokus på att abstrakt visa mina tankegångar med enklare medel. Genom att 

använda mig utav simplare former skulle jag kunna skapa ett större utrymme för 

fritt tolkande och dels hinna göra en förhoppningsvis längre och mer slipad film. 

Att animera flertalet objekt med över 110 bilder per sekund var praktiskt taget ute 

ur leken om jag ville hålla deadline. 

 

Jag kände egentligen detta behov redan inför vår mittscreening då den 

fyrasekundersanimation jag gjort innehöll över 16 bilder och varade i endast två 

sekunder. Jag hade insett min egen gräns och ville inte överskrida min förmåga 

och därmed riskera animationens slutgiltiga kvalité. Själva övergången kom 

direkt efter ett handledarmöte med Cecilia Parsberg som också pushade för en 

generell avsmalnad för att lättare och smidigare bibehålla fokus på min 

grundtanke till hela projektidén. Jag letade återigen inspiration och fann en 



 

11 
 
 

animation på Youtube som fängslade mig totalt. I Met the Walrus4, av 

pseudonymen IMettheWalrus, fick in mig på banan att allt inte behöver vara som 

det verkar. Former kan skifta och nya vinklar och annat fokus kan införas i en och 

samma scen. Detta var dock en faktor som i slutändan inte kom med i min film. 

Filmen visar hela tiden upp nya objekt och karaktärer men under hela tiden 

förändras och förvandlas dessa. Det var ett stilgrepp som jag tyckte skulle vara 

perfekt för min film då jag ville ha stora mängder rörelser och händelser. Tråkigt 

nog finns inget av detta med i någon utav mina scener som i jämförelse känns 

både statiska, platta och framförallt livlösa. 

 

 
En bildruta ur den korta scen jag visade upp på mittscreeningen. Var och en utav dessa objekt animeras individuellt för 

varje enskild frame, vilket snabbt visade sig vara för tidskrävande. Själva scenen skapade jag även för att använda som 

måttstock för at kunna se hur pass tidskrävande animation kunde vara. 

 

                                                 
4  I Met the Walrus av IMettheWalrus.  
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Synopsis 

 

Min kropp ser ni, men i mitt huvud ser bara jag har ingen egentlig handling annan 

än den användaren själv läser in. Filmen som sådan är ett slags öppet utvik av 

mig själv och mina tankar och fantasier. Att den är gjord med animation anser jag 

bara addera till både möjligheten att fritt tolka för publiken samt att den ger ett 

mer surrealistisk intryck. Det är i alla fall det jag hoppas på. Utöver att enbart 

vara ett utvik syftar min film till att ge en ökad förståelse för andra individers, i 

allmänhet och min egen i synnerhet, tillvägagångssätt när det kommer till mentalt 

fokus och tankegångar. Jag hoppas att denna film ska kunna delge mitt 

perspektiv på hur jag upplever mina tankar samt att bidra till att ge andra en ökad 

förståelse för olika individers sätt att resonera kring en mängd olika saker och 

ting. 

 

I ett försök att öka tittarens möjligheter att hålla både intresse och upptäckarlust 

på högvarv, samt att få publiken uppslukade dels av min film, dels av sina egna 

tankegångar, när de ser animationen spelas upp framför dem har jag valt att fritt 

blanda stilar och tekniker. Anledningen är utöver detta till viss del att jag 

personligen vill experimentera och även för att kunna öka chanserna att hålla 

publiken trollbundna och fulla av undran över vad som kommer härnäst. Det ska 

fungera som en kompott av olika sinnesintryck och förhoppningsvis också 

reflektioner hos min publik. 

 

 

Övergripande reflektion 

 

På grund av min ickeexisterande erfarenhet kring att animera känns det i 

efterhand skönt att jag valde att ändra inriktning något. Istället för att satsa på 

flertalet rörliga figurer bytte jag fokus mot att animera något simplare former och 
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framförallt, färre objekt per bildruta. Jag känner ändå att jag med mina två 

ursprungliga scener fått visa prov på att jag kan animera på en hög nivå när det 

gäller dedikation, hängivenhet till varje enskild rörelse och därmed kunna skapa 

animationer som innehåller endast silkeslena rörelser. Det känns också positivt 

på den fronten att jag valde att spara min grundidé till senare då jag upplever att 

jag inte skulle kunna göra den riktigt rättvisa, trots vissa tekniska framsteg. 

 

Överlag är jag nöjd med min arbetsprocess om än inte med mitt slutresultat. 

Projektet verkar landa någonstans mittemellan min ursprungsversion och min 

nygestaltning vilket jag inte kan påstå att jag är hundra procent nöjd med. Det jag 

är nöjd med är dock att jag slog in på ett spår som tillät mig att experimentera 

fritt. Utan det skulle det frångå mina egna tankar allt för mycket. Det känns som 

en kompromiss jag själv inte kommer tjäna på förrän den dagen jag gör min 

grundidé till en real gestaltning, först då tror jag att jag kommer bli nöjd att jag 

sparade den tills senare.  

 

 

Projektidé kontra färdig film - 

Vad gick fel 

 

När jag argumenterar med mig själv om varför slutprodukten hamnade så pass 

långt ifrån min ursprungliga idé som den faktiskt gjorde, kan jag endast komma 

på en anledning: Dålig planering och dålig fokus på hur jag bygger en idé av en 

vision. Jag hade så stora planer på att göra ett medsvepande animationsverk att 

jag helt förbisåg den process i ledet som bryter ner en vision till en utförbar idé 

på grundstadiet. Jag hoppade direkt från min initiala tanke till att börja skissa och 

komma på scener när jag i själva verket borde ha låtit visionen brytas ner för att 

sedan ge plats åt, och smältas samman med, en ordentlig genomförandeplan. 

 

De scener jag sett framför mig var i det närmsta fulländade redan från början 

vilket såhär i efterhand är helt fel och ett mycket naivt tillvägagångssätt. Jag 
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arbetade helt enkelt för lite, rent mentalt, med själva konceptet. Jag hade velat att 

mina korta scener skulle spegla mina egna tankegångar och fantasier genom 

snabba, tolkbara och framförallt subtila klipp. Jag misslyckades helt med detta 

och istället för en eftertänksam publik satt en förvirrad sådan. Jag missade 

därmed min målgrupp och tänkta effekt helt i och med ett undermåligt utförande. 

 

Jag hade dessutom som utgångspunkt en redan genuint genomförd design på 

ett idéstadium men kunde helt enkelt inte omsätta detta till en produkt.  

Åtminstone inte med samma kvalité jag hade tänkt. 

 

Jag tror att det är en ytterst stor och svår utmaning att verkligen kunna förmedla 

”rena” känslor i bild och ljud. Framförallt om man inte har tillräckligt med tekniskt 

kunnande i den uttrycksform man vill använda sig utav. Jag gick in i detta 

projektet med en totalt färdig produkt, i tankarna, men utan att faktiskt veta hur 

jag skulle gå till väga. Jag vet nu att man som upphovsman till ett verk så pass 

här abstrakt till sin design, kräver ett enormt estetiskt och tekniskt kunnande för 

att kunna skapas och  framförallt förmedla de tänkta budskapen. Min film är 

istället, som jag nämnt, en handfull lösryckta scener som egentligen inte 

förmedlar eller ens hintar om någon form utav budskap. Den skulle dels behövt 

fler subtila antydningar i både bild och ljud för att på ett skickligt sätt påvisa att 

det är tankar som visas, utan att skriva publiken på näsan. Dessutom skulle den 

bli så mycket mer sammanhängande utav att innehålla någon form av röd tråd 

som ”leder” tittarna från scen till scen, återigen utan att skriva dem på näsan. 

 

 

Scen för scen 
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Jag ville ha en öppningsscen så spastisk, snabb och udda som möjligt. Samtidigt 

ville jag att den skulle vara ganska så talande för vad som skulle komma. Jag 

anser mig ha lyckats med att få den att tala för de kommande scenerna men 

utöver det är den ett misslyckande. 

 

 

Denna scen kom till efter att jag ville ha med någon form av lugn i min film. Den 

ska föreställa en vanlig ”laddningsskärm” som man får se i diverse mjukvaror 

som datorprogram eller spel. Det är denna scen som jag är mest nöjd med i form 

av bilder per sekund och rent rörelseflyt. Jag själv får känslan av att texten sugs 

in i en slags virvel. 
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I ärlighetens namn kom denna scen till enbart på grund utav att jag ville ha med 

lite stillbildsanimation. Jag känner i efterhand att den är OK rent tekniskt men 

estetiskt och framförallt rent kreativt är den värdelös.  

 

Detta är också en scen där jag är nöjd med rörelseflytet jag fick till på vissa utav 

formerna som kommer flygande. Tanken var att den skulle representera mitt 

undermedvetna, därav toaletten. 

 
Min sista scen är sluttexten som är stillbildsanimation med synkat ljud. Detta är 

den scen jag själv finner överlägset mest tilltalande rent estetiskt och också rent 

animationsmässigt då den har synkljud. Däremot har den inget symbolvärde för 
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produktionsidén. 
 

 

Slutsats och förhållningssätt 

 

På det hela taget är jag missnöjd med de flesta scener då de inte fick den effekt 

jag strävade efter. Samtidigt är jag nöjd över att ha lyckats få en relativt stor 

bredd utav både tekniker, typer av rörelser och ljudbild. Det jag tror skulle ha gjort 

hela produktionen i sig till en helhet hade varit en slags röd tråd, någon typ av 

länk emellan scenerna. Nu är de lösryckta scener istället för en film som delar 

samma budskap. Tanken var att låta tittarna vandra mellan flera av mina tankar, i 

slutändan fick de ett virrvarr utav ej sammankopplade bilder. Jag borde även ha 

lagt ner mer tid på att rita fler, olika bilder och på så sätt kunnat animera flera 

objekt samtidigt istället för att låta en eller ett par animeras med högt antal 

bildrutor. Detta gav visserligen ett par scener ett bra flyt rent bildmässigt men 

känslan som presenteras är statisk och livlös och inte alls vad jag hade hoppats 

på. För att sammanfatta går inte filmen hand i hand med min ursprungliga vision 

men fungerar likväl som en uppvisning av hur röriga mina tankegångar verkligen 

är.  

 

 

Förhållningssätt 

 

Hela poängen med ett abstrakt koncept och en abstrakt idé bör vara att bjuda in 

publiken eller användaren till egna tolkningar samtidigt som det hela tiden finns 

en nyans av vad det faktiskt är för något. Det ska med andra ord inte bara vara 

streck och rutor för sakens skull, det ska vara streck och rutor med en 

gemensam nämnare som drar sin publik till vissa, förutbestämda men ändå 

relativa slutsatser, utan att måla dem på näsan. Just detta kan härledas till Terry 

Gilliams klassiska, animerade öppningsscen till filmen Life of Brian. Här händer 
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det tonvis av saker i varje bildruta. Vissa ting är bisarra och rent av overkliga 

medan andra är mer jordnära. Det dessa händelser har gemensamt, i motsats till 

min egen animation, är att de alla fyller en funktion i ett redan tidigare bestämt 

syfte och mål. Varje enskild händelse följs upp av ytterligare en händelse eller 

annan reaktion som på något sätt hör ihop. Detta ger hela verket en röd tråd 

samtidigt som tittaren är fri att skapa sin egna tolkning, om än mer en styrd 

sådan. Varje scen är alltså sammankopplade och i vissa fall går de till och med in 

i varandra. Ett tydligt exempel på detta är när lejonets tunga har rullats ut ur dess 

mun och statyer rasar ner genom taket. Här bryts den första scenen med lejonet 

inte tvärt utan det sker en övergång med både ljud och bild som kopplar samman 

dessa två scener. Detta var ytterligare en viktig aspekt min animation saknade.  

Den hoppade istället rått och utan någon som helst förvarning från scen till scen 

vilket helt eliminerade det sammanhängande flödet jag eftersträvade. Hade jag 

istället lagt ner mer tid på att forska i och titta på fler abstrakta animationer innan 

jag börjat skapa min egen, hade kanske slutresultatet blivit värt mödan och om 

inte, i alla fall något mycket bättre. 
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