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Sammanfattning 
 

Vart står vi och vårat förhållande till trovärdighet i en medial värld i ständig utveckling? 
Hur är det med det digitala inflytandet i en analog värld? Vad händer med upplevelsen 
och trovärdigheten i dokumentära filmsammanhang när bilden är animerad? 

Med hjälp utav två informationsmässigt likvärdiga filmer undersöks hur graden av 
trovärdighet upplevs i en animerad dokumentär kortfilm, i förhållande till en version med 
fotografisk bild. Ett antal respondenter får se filmerna och svara på tillhörande frågor i en 
enkätundersökning vars resultat redovisas och diskuteras i en större analys. Med hjälp av 
undersökningens resultat avgörs huruvida frågeställningen går att besvara samt vad dess 
slutsats föreslås ha för betydelse i framtida forskning inom ämnet.  

Nyckelord: Animation, indexikalitet, dokumentärfilm  
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1 Introduktion 
Den dokumentära genrens teoribildning har, vid efterforskning, först och främst som 
utgångspunkt i den fotografiska bilden, men det finns givetvis även en mängd animerade 
verk i denna genre. I en mer och mer digitaliserad tid dyker frågor upp som kan ställa 
befintliga teorier till svars för nya förutsättningar men som framför allt leder till en viktig 
diskurs inom sammanhanget. 

I den dokumentära genren, som i de flesta andra genrer likaså, finns någonstans 
konventionella stadgar som enas om hur någonting bör representeras för att kunna 
kvalificera sig som just en dokumentär återgivelse. Uppfattningarna om vad verklighet är 
och hur dessa kan samlas inom någon slags radar för att få kalla sig för ett avtryck av en 
verklighet, något som återberättas på ett eller annat sätt delas av olika åsikter.  

I en mer och mer digitaliserad tid som denna, siktar följande studie på att undersöka 
befintliga teoribildningar gentemot den nya hybrida mediavärlden, med fokus på animerad 
bild i dokumentära filmsammanhang. Undersökningen kommer att fokusera på hur den 
dokumentära berättelsen uppfattas av mottagaren när den presenteras med animerad bild. 

Studiens praktiska undersökningsdel presenterar två filmer där kontrollversionen är av 
filmad karaktär och den andra av animerad. Filmerna har visats för en grupp personer med 
obetydlig referens till dokumentärfilm varpå en typ av kvantitativ enkätundersökning har 
genomförts. En mer ingående presentation av metod och projektbeskrivning ges i avsnitt 3. 

Resultatet kan sammanfattningsvis beskrivas som en tydlig skillnad i upplevelsen av 
trovärdigheten mellan de båda filmerna.  
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2 Bakgrund 
För att ta reda på hur trovärdigheten i en animerad dokumentär uppfattas, kommer först 
frågeställningen brytas ned till mindre komponenter för att diskuteras och förklaras. Vad 
menas med den animerade bildens semiologi (Indexikalitet) och hur förhåller vi oss till 
begreppet verklighet när det kommer till rörlig bild inom dokumentär medierepresentation? 
Befintliga teoribildningar inom den klassiska dokumentärfilmen, från teoretiker som 
exempelvis Lev Manovich och Bill Nichols, ställs vidare emot den digitaliserade produktion 
av bilder som vi i allt större utsträckning har idag.  

Animation är ett begrepp av dekonstruerad karaktär. I diskussionen om en digitaliserad tid 
hänvisar denna studie inte enbart till animation som datorproducerad bild utan även 
animationer av exempelvis handmålad karaktär. Det är främst den ”illusoriska” delen av 
animationens uttryck som följande kommer att undersökas och likaså verklighetsbegreppet i 
förhållande till det. När det kommer till verklighet så pågår ständigt aktuella diskussioner 
bland teoretiker om bakomliggande intentioner till begreppet animation, om hur den skall 
uppfattas och huruvida det kvalificerar sig till att vara en representant av just verkligheten 
likvärdig fotografiet, eller i förhållande till det.  

Det finns inget svar på frågorna om hur man återberättar verklighet korrekt eller vad 
verklighet är men det som kan undersökas och som studien kommer granska är snarare 
graden av trovärdighet som hänger samman med den animerade bilden presenterad i 
dokumentärfilm. Hur vi den, och kan vi uppfatta samma verklighetsvärde i en animerad 
berättelse som i en filmad?  

Följande kapitel kommer att beröra ovan nämnda frågor samt konkretisera befintlig 
teoribildning. 

2.1 Realism 
Att besvara frågan om vad realism är, skulle vara en alltför komplex utgångspunkt för denna 
studie, om ens genomförbar, utan jag väljer istället att utgå ifrån den subjektiva 
verkligheten, och således även dess uttryck. Vetenskapen har redan visat att det finns en 
gräns eller flera, för hur en dokumentär film bör vara och representeras trots att begreppet 
dokumentär inte är synonymt med ordet som sådant. 

The invention of photography in the nineteenth century constitutes the ’most 
important event’ in this history: a shift in the material, ontological basis of 
images forces a reconfiguration of aesthetics and psychology in the ever-
variable ’balance between the symbolic and realism.’  

(Bazin, 2005, s.xv) 

André Bazin verkade, under första delen utav 1900-talet som en inflytelserik kritiker inom 
film. Bazin pratar i ovanstående citat om fotografiets uppkomst och dess inverkan på 
gränserna mellan vad vi uppfattar som symbolik och realism. Det var alltså inte bara 
bilderna som ändrades utan även vår uppfattning av den.  

 



 3 

I artikeln What is cinema? The ontology of the photographic image nämns även hur han 
förhåller sig till diskursen om begreppet realism och menar att den inom konstens kontext 
egentligen härstammar från ett missförstånd mellan det han kallar för ”true realism” och 
”pseudorealism” (Bazin, 2005, s.197). ”True realism” menar han vill återge en spegelbild av 
verkligheten, både i sin estetik och i sin avsikt, medan ”pseudorealism” medvetet skapar en 
illusion. Det är uppenbart att Bazin anser att den fotografiska återgivelsen är det närmaste vi 
kan komma när det handlar om att avbilda verklighet, men viktigt är här att ha i åtanke, hur 
hans argument handlar om övergången mellan målningen och fotografiet.  

För att föra in realismen i den animerade dokumentärfilmens sammanhang gör Paul Wells 
en ansträngning i att förklara hur intentionen bakom den animerade dokumentären hänger 
ihop med graden av objektivitet i filmen (Wells, 1998, s.27-28). För att förtydliga hans 
ståndpunkt i argumentet menar han att själva önskan, om att skapa en animerad 
dokumentär över huvud taget, kommer från det faktum att man med detta medium inte kan 
vara objektiv och att det alltså är det som är den egentliga avsikten från början (Wells, 1998, 
s.27-28). Han menar att animerad film inte är dokumentär på samma sätt som den 
fotografiska bilden, utan att den i bästa fall kan visa dokumentära tendenser i sitt uttryck 
genom att efterlikna dess konventioner och engagemang i samhällets 
verklighetsrepresentation (Wells, 1998, s.27-28). Wells avfärdande av den animerade 
filmens potential till objektivitet kan vidare dras till frågan om vad objektivitet anses vara 
över huvud taget.   

Francesco Casetti menar på att kamerans (fotots/filmens) förmåga att ha ”direkt kontakt” 
med verkligheten är vårt mest kvalificerade verktyg i jakten på den objektiva avbildningen av 
realiteten omkring oss (Casetti, 2011, s.99). Om det ändå vore så enkelt, men motsatsen till 
detta argument hittar man förslagsvis i Minh-has konstaterande om att det inte finns 
någonting alls som skulle räknas som dokumentär objektivitet (Minh-ha, 1982, s.90). 
Hennes argumentation grundar sig på att det är det medvetna valet av en kameras placering, 
av mänsklig hand som överskuggar objektivitetens intentioner. Detta uttryck skulle kunna 
uppfattas som att objektivitet enbart kan nås utan någon mänsklig inverkan över huvud 
taget, vilket blir oerhört svårt att komma ifrån då vi ändå talar om objektivitet utifrån en 
presumtiv mänsklig preferens. Jag menar här att om begreppet skall diskuteras med 
mänskliga aspekter, måste dess förutsättningar ses som desamma.  

Trots att denna studie tar ett steg ifrån dessa relativt dramatiska begrepp om objektivitet i 
diskussionen om realism för animation, för ändå Wells en argumentation som ställer sig mitt 
emellan olika redovisade teorier och som kommer fungera som en utgångspunkt i denna 
undersökning om uppfattningen av realism. Wells säger om animerad realism att den 
“Rather, it prioritizes its capacity to resist 'realism' as a mode of representation and uses its 
various techniques to create numerous styles which are fundamentally about 'realism'” 
(Wells, 1998, s.25). 

På detta sätt diskuterar även Katrina Schlunke (2011) om animation ur ett realistiskt, 
representativt perspektiv utifrån den animerade filmen Waltz with Bashir (Ari Folman, 
2008). Hon talar om animeringens förmåga att bringa liv till döden (Schlunke, 2011, s.959). 
Schlunke ser animation som ett verktyg för att återberätta någonting som inte går att 
återskapa med film eller foto och att värdet av realism i animerad film har att göra med 
tittarens preferenser (Schlunke, 2011, s.959). På så sätt skulle animation alltså kunna 
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fungera som en värdig representant utav realism och en bro mellan en inre och yttre 
verklighet. 

Den dokumentära genren kan uppfattas som ett medium som skall fungera som ett fönster 
mellan verkligheten och samhällets inneboende, vilket Keyan G. Tomaselli (Tomaselli, 1996, 
s. 52) tycker är ett felaktigt synsätt. Begreppet realism i dokumentärfilmens sammanhang 
orsakar ständigt nya diskussioner och teoretiseringar av aktiva inom branschen, och vi kan 
konstatera att det är ett begrepp som ständigt förändras med samhället och sättet den 
förmedlas på.  

Att varje film är en dokumentär menar filmteoretikern Bill Nichols i kontexten att varje film 
är en avbild av den verkligheten som rådde just i den stunden, på den platsen. Det kan tyckas 
vara ett väldigt generellt uttryck men det skulle också kunna vara precis det som objektivitet 
är. En avbild av någon verklighet.  

 

2.2 Indexikalitet 
…term använd om tecken vars relation till det betecknade bygger på en 
närhet; termen kan också användas liktydigt med deiktisk, se deixis. 1 

Ovan förklaringen av ordet ”indexikal” i Nationalencyklopedin. Indexikalitet kan förklaras 
som en del inom semiotik; läran om hur mening uppstår i exempelvis bild (Tomaselli, K. 
1996:29). Essentiellt i beskrivningen är hur relationen mellan tecknet och det betecknade 
bygger på en närhet mellan de två. Mary Ann Doane (2007) beskriver i följande citat, hur 
fotografiet perfekt beskriver den överföringen av indexikalitet, från teori till praktik: 

Photography is perfectly situated to act as the mediator of such a miracle 
because it shares the indexical status of the stain—as the trace and hence 
corroboration of an existence (Doane, 2007, s.129). 

I diskussionen om indexikalitet talar Doane vidare om att den främst associerade kandidaten 
i en digital tid, är det analoga fotot och att animerad film i sådana fall också skulle kunna 
anses vara dess raka motsats (Doane, 2007, s.130-132). Paul Ward (2008) talar däremot 
istället om den indexikala länken mellan den fysiska världen och representationen av den, i 
animerade dokumentärer.  

Ett foto är enligt presenterade beskrivningar en direkt avbild av vad den presenterar, ett spår 
av någonting från den fysiska verkligheten. En animerad film, eller en målad bild, har 
däremot inte detta, ovan nämnda, direkta avtryck från vekligheten. Keyan G. Tomaselli talar 
även om indexikala tecken och hur dessa medverkar till att fästa uppmärksamheten på saker 
vi inte kan se; exempelvis känslor eller vind (Tomaselli, 1996, s.30-31). 

Det finns alltså bildliga symboler av olika karaktär och vad vi ser har inte bara med det som 
presenteras på bild att göra utan vad det som visas indikerar (Nichols, 1994, s.18). Nichols 
(1994) sammanfattar	  C. S. Peirces typologiska benämningar av tecken i vad han kallar en 
trikotomi (delning i tre), där ikoniska tecken liknar dess källa (ex. en målning); indexikala 
tecken har en direkt länk med dess källa (ex. röntgenbilder, fotografier, fingeravtryck); och 
symboler har en temporär relation (ex. ord, morsekod) (Nichols, 1994, s.18). 
                                                        
1	  http://www.ne.se/sok?q=indexikal	  2013-‐02-‐11	  
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Fransesco Casetti beskriver, utan att gräva djupare i diskussionernas fundament, i sin artikel 
Sutured Reality: Film, from Photographic to Digital hur många teoretiker menar att den 
digitala tiden, med dess tekniska inflytande, flyttar filmen längre ifrån verkligheten och 
närmre animationen. (Casetti, 2011, s.95) Fortsättningsvis förtydligar han essensen i denna 
indexikala diskurs, som enligt honom inte är den egentliga länken till den fysiska 
verkligheten; utan snarare erkännandet av vad en film som medium förväntas göra och vad 
en film som ett konstverk väljer att göra (Casetti, 2011, s.96).	  	  

Frågor om huruvida animerad bild kan betraktas som ett passande redskap inom den 
dokumentära genren hade inte uppstått om den var visuellt indexikal. Det kan vi konstatera 
utifrån redovisade diskurser. Vad som är intressant i sammanhanget ligger däremot i dess 
problematik. Eftersom svårigheterna med animerad dokumentärfilm verkar ligga i 
uppbyggandet och utformandet av bilden, är det intressant att också överföra problematiken 
på det digitala fotografiet, då de många gånger är manipulerade på ett eller annat sätt. 

2.3 Den digitala bilden 
Bazin skriver att den mekaniska möjligheten till återgivelse av bilder uppkom ställdes den 
målade bilden inför en prövning och slets mellan två olika ambitioner; den estetiska 
subjektiva återgivelsen av en inre verklighet och dupliceringen av den yttre (Bazin, 2005, 
s.196).  Bazin talar vidare om hur konsten, innan kameran uppfanns, tvingades att återge 
verkligheten då det var det enda medium att just återge verkligheten med. Men detta ledde 
även till att själva konsten blev lidande och på så sätt släpptes även konsten och det fria 
uttrycket i bild fri, när kameran tog over den realistiska delen från måleriet (Bazin, 2005, 
s.197). Lev Manovich diskuterar också bildens historiska utveckling och förklarar att vi inte 
ser en specifik utveckling av film utan snarare att vi ser utvecklingen komma från distinkta 
uttryck på väg mot nya (Manovich, 2001, s.34). På samma sätt, fortsätter han, erbjuder den 
nutida digitala utvecklingen samma typ av nya uttryck i form av tekniska nya förutsättningar 
och skapandemöjligheter (Manovich, 2001, s.34). 

Manovich beskriver att med den ständiga utveckling av vad han kallar för syntetisk bild, 
förändras, kan vi inte heller ta förståelsen för en modell eller ett koncept, för givet 
(Manovich, 2001, s.179). När koncepten och modellerna själva definieras på nytt, utmanar 
de även till nya sätt att förstå dem på.  

Då vi befinner oss i en digital tid där förutsättningarna för det bildliga uttrycket är i ständig 
rörelse och förändring, ställer denna studie frågan om inte vår uppfattning av densamma gör 
det också. Även dokumentärfilmen står inför denna förändring, då den rörliga bilden inte 
står utanför denna utveckling av den digitalt producerade bilden. Manovich menar att film 
inte längre kan särskiljas från animationen och att den rörliga bilden inte längre är den 
självklara indexikala länken med verkligheten, snarare är det ett estetiskt uttryck (Manovich, 
2001, s. 250). 

Maureen Furniss diskuterar olika sätt att se på animation i film och menar att ett sätt kan 
vara en representation av rörlig bildproduktion (Furniss, 1998, s.5). Hon nämner även en 
definition angiven av Norman McLaren där hon kommenterar hans mening om att 
skillnaden mellan animerad och fotografisk film skulle ligga emellan bildruta ett och två, 
som ett sätt att beskriva animeringens essens än praktiken bakom (Furniss, 1998, s.5).  
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Om vi för enkelhetens skull tar animation genom teckning så menar McLaren sålunda att det 
snarare är förändringarna i bilden mellan bildruta ett och två som skapar själva rörelsen i 
den slutliga filmen. Studien ställer sig frågande till detta påstående och föreslår att det 
snarare är så att rörelsen alltid sker i själva mötet mellan de två bildrutorna och att det 
istället ligger en större kognitiv förklaring till varför vi uppfattar att stillbilder uppspelade 
efter varandra utgör de rörelser som dokumenterats, oavsett animerat eller film.  

En växande subgenre inom dokumentärfilmen är den animerade, som med sin existens 
väcker prövande frågor inom befintliga konventioner för området om dokumentär 
representation. Manovich (1995) pratar om hur just dessa konventioner om semiotik brutits 
ned men samtidigt gjort dem starkare på så sätt att den förgör och glorifierar den 
fotografiska bilden på samma gång. Han kallar det fotografins fotografis logik (1995). 

Denna studie fokuserar på att undersöka det indexikala värdet i animerad bild presenterad i 
dokumentärfilm och huruvida det upplevs som sådant.  Hur påverkar det digitaliserade 
bildberättande oss som åskådare?  
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3 Problemformulering  
Då det med dagens teknik blir mer och mer vanligt att använda sig utav olika typer av 
animerad bild i mediala sammanhang, har denna studie för avsikt att undersöka vilka 
eventuella konsekvenser detta kan få i uppfattningen av den dokumentära filmberättelsen, 
hos åskådaren. Hur uppfattas trovärdigheten i berättelsen när bilden är animerad till, och 
när vi har förutsättningen att veta att det är i ett dokumentärt sammanhang? 

Följande kapitel behandlar vald arbetsmetod, undersökningsmetod och avslutar med en 
diskussion av metodval. 

3.1 Arbetsmetod 
Efter rannsakning och jämförelser har jag valt att använda den handmålade versionen av 
animeringen som metod i denna undersökning. Den främsta anledningen är att den 
handmålade strukturen är den illusoriska effekt av animerad bild som skall undersökas och 
därmed inte de realistiska delar som en datoranimerad bild kan ge. Vid uteslutning av 
metoder har även dessa testats och att få den filmade versionen att se animerad ut genom att 
låta ett program animera bilden utifrån den filmade information inger ändå en filmad känsla 
tack vare kamerans alla rörelser och andra små detaljer som skulle kunna avslöja att ett 
filmat ”verkligt” material ligger som grund för animeringen. Det är animeringens avsaknad 
av verklighetens detaljer jag vill komma åt i min animering för att se hur denna illusoriska 
bild påverkar åskådarens uppfattning av vad som berättas. 

Jag kommer samla mina respondenter för en gruppenkät i en föreläsningssal i skolans 
lokaler. Där kommer tre enkäter att delas ut, numrerade på baksidan med siffrorna 1,2 och 3. 
Frågorna skall ej läsas innan filmvisningen då jag vill förhindra frågorna att styra 
uppfattningen av filmen hos respondenten. Den skall ses och mottas så opåverkat som 
möjligt.  

Därefter kommer film nummer 1 (animerad) att visas och efter filmens slut får frågorna på 
enkät nummer 1 läsas och besvaras. Enkäten kommer innehålla slutna frågor där 
trovärdigheten får värdesättas genom en betygsskala mellan 1 och 10. 

Animeringen kommer vara av handmålad 2D-karaktär för att ta avstånd från det potentiellt 
realistiska uttrycket i datoranimerad bild så mycket som möjligt. Däremot kommer 
egenskaper som utsnitt, klipp i bild, rörelser av intervjuperson etc. försöka efterliknas så 
mycket som möjligt för att inte inge känslan av en annan film, eller en ny berättelse. 
Tyngdpunkt kommer ligga vid att ha två tekniskt informationsmässigt likvärdiga filmer i 
jämförelsen, vilket förtydligas med att förklara hur struktur och rytm efterliknas i båda 
versionerna samt att båda filmer har identiska ljudspår. 

I studiens praktiska undersökningsdel fokuserar jag alltså på att använda mig utav en tydlig 
animering, med sitt avståndstagande från den fysiska verklighet vi kan relatera igenom 
filmad bild, och vidare hur bilden uppfattas i en dokumentär kontext av mottagaren. Beslut 
har övervägts och tagits i den animerade versionen både genom ovan nämnda diskussion, 
samt utifrån studiens tidsbegränsning. Tankar har även funnits kring utförandet av en helt 
abstrakt version av den animerade filmen men för att inte röra mig för mycket mot den 
konstnärliga filmen och en mer filosofisk diskussion har jag valt att hålla mig till en 
illustrerad version av den bild jag har valt att filma.  
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Studiens filmer kommer att bestå av en monolog med en amerikansk konstnär i det 
karaktäristiska dokumentära formatet med ”Talking Head”. Detta motiveras med att filmen 
just vill känneteckna en typisk dokumentär i intervjuformat, då det är den animerade bildens 
effekt i det dokumentära sammanhanget som skall undersökas och inte lägga större vikt vid 
analys av kontrollfilmens trovärdighet och form. Detta format är essentiellt för 
undersökningen och kommer även blandas med ett fåtal inklippsbilder för att skapa en 
berättelse.  

Kontrollfilmens längd kommer att vara 2 minuter då den skall vara hanterbar i 
undersökningen och man skall kunna spela upp den fler gånger om det skulle behövas utan 
att det tar allt för lång tid. Den animerade versionen kommer vara exakt likadan med 
undantag för bildens utformande som alltså kommer vara av animerad 2D-karaktär av den 
anledningen att det är effekten av de orealistiska egenskaperna hos bildberättandet som skall 
undersökas hos respondenterna.  

 

3.2 Undersökningsmetod 
För att undersöka studiens frågeställning gjordes en filmvisning inför ett antal utvalda 
respondenter varpå en enkätundersökning genomfördes. De två filmer som visades var 
informationsmässigt likvärdiga, bortsett från bilden, som i den ena är animerad och i den 
andra filmad. Den filmade versionen kommer hädanefter refereras till som studiens 
kontrollfilm. I samband med varje film ställdes enkätfrågor tillhörande visad version som 
besvarades och efter visningen av båda filmerna ställdes frågor för att undersöka filmerna 
emot varandra. Öppna frågor valdes även att användas i enkäten för att tillföra ett mer 
dynamiskt undersökningsresultat. 

Svaren kommer ej att jämföras med mer konkreta frågor om verkligheten utan denna studie 
fokuserar på en upplevd trovärdighet, oavsett subjektiv referens. Även ett par attitydfrågor 
ställdes (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen. 2008, s. 141). 

De data som undersökningen vill försöka få fram är uppfattningen av trovärdigheten i det 
angivna dokumentära sammanhang som förestår utvalda respondenter och hur, i 
jämförelsen mellan de två beskrivna filmer, de eventuellt skiljer sig åt och varför. Vart ligger 
trovärdigheten och står bilden i maktens fokus för vad som upplevs? Undersökningen 
kommer inte gå in på filosofiska diskussioner om vad verklighet är utan snarare snäva in 
frågor som belyser den upplevda trovärdigheten i angiven bild. Frågor som ”Hur verklig 
kändes denna film?”. Bakgrunden för att, hos respondenterna, kunna genomföra denna 
undersökningsdel kommer inte analyseras mer än att respondenterna medvetet valts ut för 
att inte ha specifik kunskap inom området media och huvudområdet dokumentär media.  

Antalet respondenter uppgick till omkring 20 personer, inte fler. Antalet skall kännas 
hanterbart gällande insamling och analys av data samt överensstämma med projekttidens 
längd och storlek. Respondenterna skall heller inte vara mycket färre med risk för att 
analysen och undersökningen skall sakna tyngd.  

Som beskrivet under avsnittet första huvudrubrik, är studiens mål med metoden att få fram 
information om det finns en likvärdig trovärdighet i en animerad bild i förhållande till den 
filmade i ett dokumentärt presenterat sammanhang. Frågor kommer låta respondenten 
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värdesätta trovärdigheten med hjälp av skalor där ej trovärdigt skulle kunna vara 1 på 
skalan, och fullständigt trovärdigt skulle kunna vara 10. Detta sätt diskuteras som ett bra sätt 
att mäta perception och upplevelse, på frågor som inte har något rätt eller fel svar (Östbye 
m.fl., 2008, s. 141). Här nämns även tyngden av frågornas tydliga, ej riktade och ej heller 
tvetydiga utformning, för att kunna få ett värderbart svar, vilket jag kommer lägga stor vikt 
vid. 

3.3 Diskussion av metodval 
Vald metod om en gruppenkätsundersökning (Östbye m.fl., 2008, s.133) kommer vara av 
kvantitativ karaktär men med kvalitativa inslag vilket nämns som triangulativ metod (Östbye 
m.fl., 2008, s.122). Detta val är främst för att anpassa undersökningens storlek till projektets 
tidsbegränsning samt för att tillföra en extra dimension i ett kvantitativt resultat då jag anser 
att en mer värderad (av respondenten) del bör vara intressant i analysen av resultatet senare 
i studien. De kvalitativa inslagen bör komma till nytta i följdfrågor som kan uppstå inför 
vidare forskning inom området samt kunna ge insikt om eventuella misstag i utformningen 
av studien.  

Östbye (2008, s.141) nämner begreppet attitydfrågor som en metod för att undersöka vad 
som ”tycks” och ”upplevs” av respondenten, och här kommer dessa svar värderas av en så 
kallad betygsskala där svaren översätts av respondenten till en siffra på en linje mellan 1 och 
10. Detta är för att få ett mer överskådligt svar och hanterbar data i kommande analys. 

Mina respondenter kommer förslagsvis att vara elever från Högskolan i Skövde, utan någon 
direkt relation till dokumentärfilm. Studien vill inte ha de teoretiska kunskaper som 
förväntat finns hos mediestudenter, utan fokuserar snarare på den odefinierade relation till 
dokumentärfilm som vem som helst skulle kunna besitta. Skulle jag använda mig utav 
mediestundenter som besitter samma teoretiska kunskap som jag gör efter min utbildning 
inom området skulle svaren inte kunna motsvara gemene mans uppfattning av min 
frågeställning och det är just den ”allmänna” uppfattningen jag vill komma åt i största 
möjliga mån. Däremot har jag som krav att valda respondenter besitter en bra språklig 
bekantskap med engelskan då det är detta språk som talas i filmerna. Detta är ett krav för att 
filmvisningen i största mån skall kunna fokusera på upplevelsen och inte fastna i en språklig 
konflikt.  

Jag valde att visa den animerade versionen före kontrollversionen av anledningen att 
kontrollversionen så lite som möjligt skall påverka uppfattningen av den, vilket jag tror hade 
skett om jag gjort på motsatt vis. Animeringens kraft och egenskaper tror jag på så vis hade 
kunnat bli försvagade och gett ett mer otydligt material inför analysen och därför väljer 
studien att lägga upp filmvisningen på beskrivet sätt. 

 
 



 10 

4 Genomförande 
Som beskrivits i föregående kapitel skall studien producera två filmer varpå en 
enkätundersökning kommer genomföras. Tanken är att filmerna skall göra det möjligt för 
undersökningen att komma fram till ett mätbart resultat, vilket vill ge svar på angiven 
frågeställning.  

Följande kapitel går igenom produktionen av filmerna, motiverar val och berör även 
estetiska aspekter. 

 

4.1 Utgångspunkt 
Innan bildmaterialet skapades gjordes en inventering av material, mjukvara, tid och budget. 
På en begränsad tid skulle två filmer skapas som skulle möjliggöra undersökningen av 
beskriven problemställning och därmed kunna genomföra den mätning som skulle komma 
att stå för blivande resultat. Ambitionen var att skapa två likvärdiga filmer vad gäller 
innehåll och uppbyggnad, men att ge dessa två varsitt uttryck olikt varandra för att kunna 
avgränsa skillnaderna till studiens animerade film, i relationen till kontrollfilmen. Kort sagt 
skulle kontrollfilmen här fungera som en representant av en klassisk dokumentärfilm medan 
den animerade versionen skulle stå för det nya och oupptäckta, det som skall undersökas. 
Den gemensamma nämnaren i dessa filmer var dock ljudspåret som skulle vara identiskt. 

Vid skapandet av bildmaterialet till denna studie har animeringens roll redan redogjorts i 
förhållande till kontrollfilmen och vice versa. För att kunna genomföra en mätning om 
uppfattningen i jämförelsen mellan dessa två filmer övervägdes många val och beslut togs. 
En grundläggande del i undersökningens fundament var att ljudet skulle vara identiskt, med 
motivation att själva informationen som angivits inte skulle skilja dem två åt. På så vis fanns 
förutsättningarna att avgränsa undersökningens fokus till bildernas betydelse i berättelsen, 
hos mottagaren.  

Det var även viktigt att kontrollfilmen i sig inte skulle ifrågasättas i sin roll som 
dokumentären i studien, med utgångspunkt från en uppfattning utan teoretisk förståelse, 
utan att redigeringen snarare skulle giva mer tyngd i materialet för att filmens trovärdighet 
skulle rättfärdiga den som just kontrollfilm. I efterhand har filmen även visats för ett antal 
utomstående för att få en bekräftelse på om den uppfattades som en kort, dokumentär film, 
vilket det också visade sig att den gjorde. 

Först redigerades kontrollfilmen, vilket var en förutsättning eftersom det var 
utgångsmaterialet varpå den animerade filmen skulle skapas och efterlikna denna. Längden 
på filmen skulle vara omkring 2 minuter och helst inte längre då det skulle bli orealistiskt 
med mängden arbete för projektets tid.  

I filmerna är det en konstnär som talar om hur konsten kom i hans liv och vad den har för 
mening för honom, det han talar om är en personlig upplevelse och egna erfarenheter. 
Informationen skulle kännas tillgänglig, som någonting man skulle kunna höra på radion, 
eller som ett litet intimt samtal. Det var viktigt att det inte var någon information som kunde 
utesluta någon, utan att det handlar om upplevelser, som i sig är subjektiva och därför inte 
kan inneha en sanning. Ljudspåret kortades således ned och valdes ut med hänsyn till detta. 
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Hade det talats om specifik sanning eller osanning hade förslagsvis filmen handlat om 
informationen, snarare än upplevelsen av den. På så vis skulle kan informationen här anses 
vara neutral i denna studie, för att möjliggöra en undersökning om just uppfattningen om 
bildens trovärdighet. 

Sist skapades, utifrån kontrollfilmen, den animerade versionen. Utgångsläget var av 
obestämd karaktär vad gällde animationstekniken men efter ovan beskriven inventering av 
tillgångar, kunskap och verktyg gjordes en överskådlig begränsning i ett handmålat uttryck, 
där bildrutor skulle målas för att sedan fotograferas manuellt, varpå bilderna skulle spelas 
upp som sekvenser och på så sätt få liv i bild. Även idéer om helt abstrakta animationer 
övervägdes men för att kunna undersöka effekten av bilden i animeringen togs beslutet att 
bilderna måste stämma överens med varandra i den mån det går. Stop motion var även det 
ett övervägt tillvägagångssätt men här var det istället tiden och bristen på assisterande 
medarbetare det som gjorde att detta sätt valdes bort. Dessutom hade denna studie de 
tecknade filmerna Persepolis (V. Paronnaud & M. Satrapioch, 2007) och Slavar (D. 
Aronowitsch & H. Heilborn, 2008) som referensram vilket ändå styrde valen mot 
handanimationen. Att beslutet om handanimerad bild togs ses med fördel med motiveringen 
att det trots allt handlar om 2-dimensionell bild för att återigen lyfta upplevelsen av den här 
studiens undersökning och därmed inte heller hamna i ett läge där bilden tar överhand och 
fokus. Uppmärksammas bör dock komplexiteten kring den digitalt animerade tekniken, där 
den artistiska tolkningens uttryck inte direkt finns med som i exempelvis en handmålad 
animerad sekvens. Som exempel kan många utav nutidens storproduktioner ges och vidare 
också uppfattningen av dessa (jämsides med den växande vana av att uppleva den) och 
frågor uppkommer vidare om hur detta påverkar upplevelsen av studiens valda 
animationsteknik. Paul Ward talar om animation som ett perfekt uttryck i kommunikationen 
om att det finns mer än det vi ser med blotta ögat (Ward, 2005, s. 85). Det är också en 
utgångspunkt som används i processen av animeringen, då den skall vara tillräckligt 
dynamisk för att fånga åskådaren, men inte ta över upplevelsen i sitt uttryck.  

4.2 Produktion 
Tid fanns inte till att skapa en närmast realistisk animation, vilket beskrivs i artikeln 
Expression transfer for facial sketch animation (Y. Yang, et al. 2011) som en hel vetenskap 
och ett oerhört avancerat arbete vad gäller karaktärens uttryck och rörelser i bild och det var 
heller ej det som eftersträvades. Snarare strävades det efter att få ut en tillräckligt statisk 
animation för att få bort känslan av att den baserats på en film, men ändå ha ett något så när 
organiskt intryck för att inte få åskådaren att hållas utanför berättelsen och filmen. Med 
detta menas att det statiska i animeringen, alltså avsaknaden av kamerarörelser och fler 
ansiktsuttryck, snarare ses som en vald effekt i animationen än en otillräcklig animation. 
Katrina Schlunke (Schlunke, 2011, s.957) talar om uttrycket i animering som en effekt av 
någonting verkligt, en upplevelse och således även uppfattningen av denna. Det är så studien 
väljer att se hur animeringen på ett sätt förhåller sig till kontrollfilmen och automatiskt 
uppför sig; som en tolkning av filmen, eller som kontrollfilmens indexikala uttryck. 
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Den animerade versionen skapades genom handmålade bilder där karaktären målades i 
totalt 15 olika ansiktsuttryck (fig.1).  

 

Figur 1  

Dessa olika uttryck avmålades fortsättningsvis i ytterligare 5 kopior vardera vilket 
resulterade i 6 handmålade bilder för varje uttryck (fig. 2), totalt 90 enskilda bilder, bortsett 
från inklippsbilderna och introsekvensen. Anledningen till att 6 olika bilder målades av varje 
enskilt uttryck ligger i att skapa ett så dynamiskt uttryck som möjligt, med tyngd på 
förklaringen att animeringen fortfarande skulle inge ett statiskt och karaktäristiskt intryck av 
en animation. Munnen skulle ändå med fördel röra sig som en talande mun för att fokus inte 
skulle hamna på en illa animerad sekvens utan på intrycket av den och likaså upplevelsen.  

 

 

Figur 2  
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Animationen testades att göra med hjälp utav en animerings-plugin till 
redigeringsprogrammet Final Cut Pro, men resultatet blev snarare en filmad sekvens med ett 
serietecknat uttryck, vilket var helt fel för denna studie (fig. 3). Hade bilden animerats på 
detta sätt hade förslagsvis filmen ändå upplevts som en filmad, tack vare att det var just det 
den var.  

 

Figur 3  

Inklippsbilderna i kontrollfilmen är både en teknisk lösning och ett estetiskt uttryck. 
Råmaterialet var för skakigt för att kunna användas utan inklipp av annat material och 
därför gjordes denna åtgärd för att den skakiga bilden inte skulle riskera att orsaka förvirring 
i upplevelsen, hos åskådaren. Det är således även en estetisk dimension som skapar en 
känsla av ett sammanhang, en berättelse. Diskuteras bör även inklippsbilden på ögonen som 
hamnar i fokus under en kort sekvens i kontrollfilmen och således även den animerade. Men 
förutom att dessa inklippsbilder är en teknisk lösning stämmer Ross Gibsons (Gibson, 1999, 
s.40) beskrivning om hur fokuseringen på ögonen skapar en direkt relation till åskådaren 
och en slags inramning av intervjuobjektet i detta fall mycket väl överens med tanken bakom 
lösningen. 

Inklippsbilderna i animationen försöker efterlikna kontrollfilmens, i största möjliga mån 
(fig. 4) men här handlar det mer om stillbilder i den animerade stilen, då kamerans rörelser 
var svåra att skapa i teckningarna. Mer om detta diskuteras i kommande avsnitt om 
begränsningar.  

 

Figur 4  
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Den animerade versionen skapades utifrån en roll som tydligt konstgjord i sitt uttryck, alltså 
som den overkliga filmen i sammanhanget. Den film som medvetet tar avstånd från 
verkligheten, med dess handmålade bild. I research om animerad film, finns många olika 
tillvägagångssätt att utgå ifrån, allt från realistiska datoranimeringar i 3D till slutet på 
fantasin, men vid avvägningar mot projektets tid, storlek och studiens tillgångar och 
kunskaper gjordes valet att alltså göra en handmålad animation.  

Kontrollfilmen har, som beskrivits, sin utgångspunkt i en klassisk dokumentärfilm. Utan att 
gå närmre in på benämningen klassisk i detta filmsammanhang hänvisar denna studie till 
benämningen som en film som skulle kunna visas i en dokumentär filmkontext utan att den 
direkt ifrågasätts i sitt uttryck eller innehåll. Filmen har vidare redigerats utifrån valt mode, 
nämnt av Bill Nichols som ”participatory mode” där han vidare beskriver fenomenet med 
”talking head” som ett sätt att förmedla en slags förstahands-information till åskådaren 
(Nichols, 2010, s.179-194). Han nämner även att detta direkta sätt att förmedla 
informationen på kan ge filmen en slags tvingad äkthet och kvalitet (Nichols, 2010, s.194), 
kanske beror det på att det inger känslan av att vi får informationen berättad till oss 
exklusivt. Detta är intressant då det kommer till denna studie eftersom det är uppfattningen 
av trovärdigheten som undersöks.  

Färgvalet i animationen har medvetet tagit avstånd från de dynamiska och levande färgerna i 
kontrollfilmen. Detta på grund utav att det helt enkelt skapade mer dynamik och liv till 
animationen utan färg, då det gav ett rörigt och ofokuserat intryck vilket återigen skulle 
riskera att ta uppmärksamheten från upplevelsen hos åskådaren. 

 

4.3 Begränsningar 
Då studien skapats utifrån en nollbudget och under en förhållandevis begränsad tid har 
fokus legat på att skapa mätbart material snarare än ett estetiskt åtråvärt sådant. Hänsyn har 
också tagits till begränsade resurser vad gäller mina egna kunskaper då det kommer till 
animering samt mjukvaruanvändning och tillgängligheten till dessa program. 

Någonting som blev oerhört tydligt i frågan om de dynamiska svårigheter som uppstod i 
”översättningen” av film till animation var framför allt den rörliga kameran. Detta var helt 
enkelt för komplicerat att illustrera genom animationerna. Vid simulerad kamerarörelse via 
redigeringsprogrammet i datorn blev intrycket för rörigt och det var svårt att få känslan att 
se organisk ut så valet att låta bilden förbli statisk blev ett beslut taget av begränsningar. 
Dessutom uppkom istället nya rörelser i mötet mellan bilderna och i själva animeringen som 
sådan. 

Andra begränsningar har varit, som tidigare nämnts, bristen på assisterande medarbetare 
vilket hade kunnat skapa en mer dynamisk animation men valet har ändå varit att ta avstånd 
från hjälp av den anledningen då projektet inte krävt den dynamiken för att komplettera 
undersökningen och uppfylla dess krav. Det har snarare varit en vald effekt att ha 
animationen som en tecknad och mindre organisk animation eftersom syftet varit att 
undersöka uppfattningen av bilden och just därför inte skapa en helt naturtrogen animation.  
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5 Enkätundersökning 
Undersökningen gick ut på att visa, för studien producerade filmer, och ställa tillhörande 
frågor för att få fram hur upplevelsen och graden av trovärdighet uppfattades av valda 
respondenter, i animerad dokumentärfilm. 

Genus och ålder har inte tagits hänsyn till i bemärkelsen att den styrt urvalet av 
respondenter då detta mer eller mindre skedde slumpvis. Däremot har enkäten låtit varje 
respondent svara på frågor om kön och ålder för att kunna använda den variabeln i 
sammanställningen av resultatet om så skulle behövas. Enda förutsättningen var att 
respondenterna kunde uppfatta engelska och det uppgav alla att de gjorde.  

5.1 Utvärdering av metod 
Undersökningen använde sin planerade metod och struktur av hur enkäten skulle 
genomföras men praktiska hinder gjorde att det ej var möjligt att förlägga undersökningen i 
ett möte med respondenterna direkt, istället blev lösningen att göra en enkät över internet, 
men undersökningen behöll fortfarande sin planerade metod. Hänsyn togs även till att 
respondenterna på detta vis, i lugn och ro, kunde uppleva filmerna i den miljö dem känner 
sig hemma i och på så sätt simulera en undersökning implementerad i respondentens 
vardag.  
Undersökningen gav ett stort utslag på deltagare som i slutändan blev 17 st., vilket var 
ungefär vad studien hade räknat med från början. Enkäterna var helt anonyma vilket också 
kändes viktigt då vissa personer skulle kunna vara nära vänner, men dessa skulle inte 
uppleva en förväntan på en viss typ av svar eller att de själva skulle känna att de var jäviga. 
Dock tar studien hänsyn till svaren som ärliga svar, något annat känns omöjligt. 
Respondenterna skulle vidare helst ej besitta särskilda kunskaper inom medier och estetik 
för att kunna representera en uppfattning av vem som helst, utan att för den delen 
generalisera gemene man, men en överskådlig uppfattning eftersträvades som svar i denna 
enkät. Av de 17 deltagande, hade enbart 1 person eftergymnasiala kunskaper inom media, 
vilket var av förväntad och önskad frekvens.  

Den valda enkätutformningen var av triangulativ karaktär (Östbye m.fl., 2008, s.122) vilket 
vidare sammanfattas som en uppbyggnad av frågor med både öppen och stängd form, vilket 
är enligt tidigare diskussion av metod. Den var kort beskriven indelad i två delar, en frågedel 
tillhörande den första filmen (animerad) och en del tillhörande film 2 (kontrollfilm). 
Filmerna var tillgängliga för visning innan tillhörande frågor skulle besvaras. Frågorna 
utformades med ambition att få fram information om hur trovärdigheten i båda filmerna 
upplevdes, var för sig och hur dessa föredrogs, i förhållande till varandra. Enkätens titel var 
även den utformad på så sätt att den skulle informera respondenten om att det handlade om 
just dokumentär film, men inte att den skulle styra enkäten mer. Frågorna var även dessa 
formulerade för att undvika att på något vis låta respondenten uppleva att ett speciellt svar 
önskades. Enkäten strävade efter att vara så formell och ofärgad som möjligt men med 
tydliga frågor som ej heller skulle kunna tolkas, och vidare så misstolkas. 

Enkäten skickades ut till studenter via maillistor till olika utbildningar och klasser på 
Högskolan i Skövde samt till befintligt kontaktnät på Facebook.com, vilket Hartman 
beskriver som ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004, s.243). Detta gjorde att urvalet var av 
slumpad karaktär vilket också gett en ojämn fördelning mellan kön och ålder, vilket också 
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kan simulera det spridda urval av ”gemene man” som tidigare beskrivits som en strävan i 
undersökningsdelen.  

Av undersökningens 17 deltagare var 10 st kvinnor och 7 st män, vilket var ojämnt men ändå 
godtagbart för att kunna mäta och jämföra resultat.  

Det hade för studien varit fördelaktigt att antingen haft ett kommentarsfält i slutet där 
respondenterna själva kunde skriva kommentarer om filmerna eller undersökningen, 
oberoende av frågor eller att ha en diskussion med respondenter vid ett möte. Trots detta 
känns svaren från underökningen tillräckliga för att få svar på frågeställningen om hur 
trovärdigheten upplevdes i animerad dokumentärfilm. 

Enkäten använde sig mycket utav ett slags skal-system där respondenterna fick möjlighet att 
”poängsätta” sin upplevelse mellan enheterna 1 och 10, där 1 motsvarade ”inte alls” och där 
10 således motsvarade ”helt och hållet”, och där frågorna kunde lyda ”Hur trovärdig kändes 
filmen för dig?” (se Appendix A). Detta var för att få fram känslan och upplevelsen av 
trovärdighet då det lätt hade kunnat försvinna om alla svar exempelvis varit öppna, eller för 
den delen haft alternativsvar. Här var det alltså tydligt vad det var man skulle poängsätta, 
men samtidigt var det den egna upplevelsen som stod i fokus och som ville fångas upp av 
enkäten. Enkäten försökte även fånga upp upplevelsen som uppstod i skillnaden mellan de 
två filmerna, vilken som kändes mest trovärdig samt vilken som egentligen föredrogs 
framför den andra. De öppna frågorna hade som uppgift att fånga in de personliga åsikterna 
i varför skalsatta känslor uppstod och på vilket sätt filmerna påverkade varandras 
upplevelse. 

Undersökningen länkade till filmerna i den ordningen de skulle ses i enkäten och har utgått 
från att filmerna setts i denna ordning samt att svar från första filmen ej ändrats efterhand 
utan att istället formulerade frågor funnits i slutet på enkäten för att fånga upp dessa 
eventuella ändringar av uppfattningen och upplevelsen. 

De öppna frågorna resulterade som förväntat i en stor bredd svar och nyanser som varit 
väldigt värdefulla i analysen om hur den animerade bilden uppfattades och varför. Med 
tanke på, men ej en vidare analys utav, respondenternas referenser bakom svarens som 
sådana skiljer dem sig givetvis mycket åt och har i Appendix B sammanställt för en tydlig 
överblick.  

5.2 Utfall 
Tyvärr var fördelningen mellan män och kvinnor inte helt jämn, det var 10 kvinnor och 7 
män. Trots detta har studien lyckats få fram tydliga skillnader som senare i kapitlet kommer 
visas i grafiska tabeller. Det var även snedfördelat i ålder men även detta visas i kommande 
tabeller och ger ändå en tydlig bild av ett lika tydligt resultat. 

Vid sammanställningen av svaren på enkäten var det 17 fullständiga svar, bortsett från ett 
par som missat att fylla i svar på någon fråga här och där, men dessa tas hänsyn till i 
resultaten. Över lag var det engagerade svar och utförliga kommentarer på de öppna 
frågorna. Frågorna utformades efter studiens frågeställning och diskuterade 
problemformulering om trovärdighet och upplevelse av bildens indexikalitet.  

Det tog igenomsnitt 4 minuter för respondenterna att svara på enkäten, vilket innebär att 
hela filmerna inte setts utav alla eftersom de är 2 min vardera i längd. Istället har kanske ena 
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filmen, eller båda, avbrutits efter ett tag för att fortsätta med frågorna utan att spekulera i 
anledningen bakom. Men merparten av filmerna har ändå upplevts och studien kommer 
därför analysera svaren som fullgoda och fullständiga. Ett svar utöver de 17 nämnda togs 
bort då enbart frågorna tillhörande första filmen var besvarade vilket resulterade i en skev 
svarsfördelning och därmed skulle inge ett oärligt resultat i sammanställningen. 

Tabellerna är uppbyggda utifrån frågan om respektive films grad av trovärdighet hos 
respondenterna och visas här i tabeller jämförelsen mellan kvinnor och män i den ena 
(Tabell 2) och ålder i den andra (Tabell 1). Y-axeln visar skalan som poängsattes av 
respondenterna, där värdet 0 är inte alls trovärdig, och 10 således helt trovärdig. Tabellernas 
X-axel anger antal personer som svarat, i varje kolumnfärg. Alltså i detta fall (Tabell 1) har 11 
st. ljusröda personer svarat, vilket är kvinnor och 5 st. mörkt röda, vilket således är män. 
Totalt 16 svar. 

I den animerade filmen visade utfallet att den yngre gruppen respondenter (20-39) ansåg sig 
uppleva en större trovärdighet än den äldre (40-100), se Tabell 1. Utifrån alla svar, bortsett 
från ålder eller kön, var det 9 st som gett trovärdigheten ett värde mellan 1-5, alltså mindre 
trovärdigt, medan 7 st gett ett värde mellan 5-10 vilket skulle motsvara ett värde av mer 
trovärdigt. Det var 1 person som inte svarade denna fråga (Appendix B).  

Tabell 1  
Hur trovärdig kändes film nummer 1 för dig? (animerad version) 

16 svar – 1 obesvarad (kvinna 20-39) 

 

Tabell 2 visar också den upplevda trovärdigheten i den animerade filmen, men istället är den 
uppdelad mellan kvinnor och män. Detta visar att männen över lag hade större upplevd 
trovärdighet av den animerade versionen än vad kvinnorna hade, vilket visade sig sedan vara 
helt tvärt om i den andra filmen (kontrollfilmen) som visas i Tabell 3.  
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Tabell 2  
Hur trovärdig kändes film nummer 1 för dig? (animerad version) 

16 svar – 1 obesvarad (kvinna 20-39) 

 

 

Tabell 3  
Hur trovärdig kändes film nummer 2 för dig? (kontrollversion) 

17 fullständiga svar 
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Tabell 4  
Hur trovärdig kändes film nummer 2 för dig? (kontrollversion) 

17 fullständiga svar 

 

I tabell 4 ovan visar det sig att det var en genomgående hög grad av trovärdighet i båda 
åldrarna. Ett större antal respondenter i åldern 40-100 hade här varit intressant för att 
jämföra utfallet av åldrarna i jämförelse med varandra. Det var ändå fler av de yngre som 
upplevde maximal trovärdighet, hela 4 st.  

Tabell 5  
Trovärdighet hos samtliga respondenter, i båda filmerna 

 

I jämförelsen av de båda filmerna visade sig kontrollfilmen ha den största trovärdigheten 
och alltså inte i den animerade. Det var en tydlig ökad trovärdighet i film 2 hos alla 
deltagande respondenter, se tabell 5. 
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Vid sammanställningen av enkätens svar (Appendix B) visas en tydlig motsättning hos 
många respondenter i hur den animerade filmen upplevdes i sin utformning och estetik. För 
många var den mest ett störande moment som till och med försvårade upplevelsen av filmen, 
medan det samtidigt för vissa förväntats en annan typ av film i utifrån deras förhoppningar 
av filmen som presenterats som enkätens animerade film. Men vissa menar ändå att 
animeringen gjorde upplevelsen mer intressant, och någon har tittat mer än lyssnat vilket 
antingen kan tyda på ett stort intresse för animeringens estetik eller att den upptagit fokus 
och gjort det svårt att koncentrera sig på berättelsen. Trots detta var det lika många som 
tyckte att bilden passade filmens innehåll (Appendix A, fråga 8) men samtidigt var inte lika 
många övertygade om att bilden därmed kompletterade berättelsen (Appendix A, fråga 9).  

Det var ett betydligt större antal som kände att de kunde relatera till kontrollfilmen än den 
animerade, samma sak gällde trovärdigheten som också var högre i kontrollversionen. Det 
var dessutom en ny upplevelse för 88% av respondenterna att se film nummer 2 och beskrev 
känslor som gjorde det lättare att ta till sig berättelsen och lyssna till vad som sades samt att 
det verkade vara allmänt uppskattat att se mannens ”riktiga” ansikte och uttryck vilket också 
upplevdes som mer personligt. I jämförelsen mellan de två filmerna föredrog övervägande 
del kontrollfilmen samt tyckte att det även var den som hade bäst anpassad bild, se 
Appendix B och Tabell 5. 
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6 Analys 
Följande kapitel kommer bearbeta undersökningsresultatet i en djupare diskussion samt 
redovisa resultat i tydliga grafiska tabeller för att måla upp den bild av resultatet som nåtts, 
samt ta upp bristfälliga delar och förbättringar men också förslag till vidare studier inom 
ämnet. 

Vid genomgång av de öppna frågornas svar, angående den animerade bildens påverkan av 
filmupplevelsen, var det tydligt att det handlade om en övergripande motsättning i den 
animerade filmens utförande hos en stor del av respondenterna. Kanske finns det en viss 
förväntan i hur en animation skall se ut och vara eller så handlade det om en upplevelse i 
tycke och smak. Vissa tyckte faktiskt sig förvänta en annorlunda utförd film när den 
presenterats som en animation, medan vissa kunde se den som en tydlig representation av 
en större grupp, som om den talade för fler än en. Paul Wells (Wells, 1998, s. 89) håller en 
diskussion om hur en tolkning av någonting, är lika riktigt som en annan. Det just detta som 
känns viktigt här, att ingenting är rätt eller fel och att båda versionerna faktiskt är en 
representation av någonting som har hänt och den upplevda symboliken kan egentligen 
representera vad som helst och allting. 

Det är just saker som dessa som är intressant att få fram i denna studie, åsikter som 
beskriver var i evolutionen med animerad bild, vi befinner oss. Det skulle kunna gå att 
kritisera kvaliteten på studiens animerade version, eller att jämföra den med andra 
animationer och kontrollfilmen, men i slutändan är det trots allt en animation och en 
alternativ representation av en faktisk dokumentär berättelse. Det är upplevelsen av denna 
animation som gav en känsla hos respondenterna i denna studie, och det är dessa resultat 
studien fokuserar på. Eftersom det finns oändligt med tillvägagångssätt vad gäller animation 
hade heller inte flera typer av animation kunnat få ett mer överskådligt resultat vad gäller 
animerad dokumentär som en enda genre, eftersom det återigen handlar om trovärdighet 
och eftersom det alltid kommer finnas nya animationer att i så fall undersöka. I min analys 
av studien tar jag alltså hänsyn till egenproducerat material för att undersöka upplevelsen 
och graden av trovärdighet hos den animerade bilden i dokumentärt format. 

Vad som visat sig vara mycket intressant och uppenbart är hur respondenterna 
genomgående kände sig distanserade eller kanske kände sig främmande inför ljudet som 
animationen visades till, vilket inte var fallet i kontrollversionen. Här var det någonting som 
inte tillät åskådarna att bli omfamnade av berättelsen och bilderna, eller låtas acceptera 
bilderna som en representation av någonting verkligt. I sin analys av Waltz with Bashir (Ari 
Folman, 2008) konstaterar Schlunke (Schlunke, 2011, s.957) att filmens animerade bilder får 
åskådaren att uppleva och uppfatta en trovärdig och verklig berättelse bakom bilden. En 
annan jämförelse kan vara hur åskådaren i filmen Dogville (Lars von Trier, 2003) upplever 
scenografin som trovärdig trots att alla väggar ersatts av golvmarkerade linjer. Studiens 
respondenter kan knappast uppleva immersion från film 1, men däremot infinner den sig i 
film 2, vilket också förklarar varför trovärdigheten upplevdes som lägre i just film 1. Kanske 
hade immersionen infunnit sig om den animerade filmen varit längre, och gett plats och tid 
för upplevelsen att accepteras och för åskådaren att hitta berättelsen bakom. Kanske ser 
åskådaren filmen men hinner inte upplevaen immersion eller acceptera en trovärdighet 
innan den är slut.  
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I Appendix B presenteras de öppna frågornas svar och i fråga 7 så återges respondenternas 
svar i följd. Här visar det sig nästan vara en genomgående känsla av uteslutning, och att 
animationen gjorde att åskådaren kände sig bortkopplad från berättelsen och ljudspåret. Att 
respondenterna inte kom in i berättelsen utan hölls utanför med en känsla av avstånd. Detta 
kanske i vissa fall även ledde till ett medvetet avståndstagande från filmen och upplevelsen, 
som många gånger beskrevs som bortkopplad från bilden. Samtidigt som animationen tycks 
ha upplevts som störande av många säger andra att den gjorde berättelsen mer intressant 
och ingav en känsla av kontakt men också att den skapade en känsla av anonymitet, ett slags 
avståndstagande från mannen bakom berättelsen och likaså skaparen bakom filmen och 
istället kanske representerade ett större sammanhang. Åskådarens preferenser kommer 
alltid att ha färgat uppfattningen av filmen och dess berättelse, så är även här antagandet. 
Förväntningar spelar givetvis en stor roll i det här med animerad film, att man kanske just 
förväntar sig något specifikt eller ett speciellt utförande, något som inte beter sig som film, 
när man ser en animation. Intressant är också här att poängtera hur det är männen som över 
lag tycker att animationen var mer trovärdig än kvinnorna, samt hur detta konstaterande 
visade helt det motsatta i kontrollversionen, se Tabellerna 2 och 3. 

Den sista öppna frågan (Appendix B, fråga 17) var intressant och viktig i undersökningen då 
den kunde beskriva vilken påverkan kontrollfilmen hade på den animerade versionen och 
vad som hände med den när man sett referensbilderna till själva animationen. Där var det 
beskrivningar som ”helhet” och ”lugnare intryck” som redovisades, jämsides med korta 
förklaringar om att den inte alls upplevdes som annorlunda när kontrollfilmen visats. Men 
det var också omkring 5 st som inte tyckte att kontrollfilmen påverkade upplevelsen av den 
första filmen över huvud taget.  

På fråga 14 (Appendix B) var det en rad intressanta utlåtanden som angavs av studiens 
respondenter. Många tyckte att det var lättare att förstå och lyssna till vad mannen i filmen 
sade i kontrollfilmen än i animationen. Det var också genomgående att alla känslor infann 
sig lite mer och starkare här än i den första, som om respondenterna fått plats inuti 
filmupplevelsen och inte hållits utanför. För många verkade det vara viktigt att se personen 
som pratade och kroppsspråket samt mimiken som kom till, som om det var bron mellan 
berättelsen och empatin och likaså inlevelsen i vad som sades. Men vad förväntar vi oss 
egentligen av animerad film? Krävs det att den har en viss grad av dynamik? Eller handlar 
det om andra preferenser då det är en animation av människor, där preferensramen kanske 
är väldigt dominerande och snäv, av livet självt? Kanske hade det dynamiska och organiska 
inte alls varit lika viktigt för trovärdigheten om det handlat om en fantasi, eller en känsla 
eller varför inte en helt abstrakt bild. Eller är det bara en fråga om personliga preferenser 
och i slutändan, tycke och smak? Kanske hade upplevelsen till och med varit annorlunda om 
animationen varit helt skapad utifrån ett datorprogram. 

Minh-ha skriver om (Minh-ha, 1982, s.94). begreppet ”The real world” vilket skulle kommit i 
samband med att fotorafiet kom, och blev som ett fönster mot verkligheten, en direkt länk. 
Vidare skulle detta fenomen alltså ha påverkat oss i uppfattningen av verkligheten till den 
grad att verklighet blir denna endaste referens, en fixerad absolut verklighet. Kanske är det 
enbart de respondenter i studien som sett animationen som en typ av konstinstallation, eller 
en abstrakt representation av något verkligt där trovärdigheten varit om störst. För dem som 
sett animationen som en direkt avbild av något verkligt, en absolut association har kanske 
just denna uppfattning av ”the real world” således varit ”i vägen”. Minh-ha fortsätter med att 
förklara hur denna referens till vad som är ”verklighet” och ”riktigt” krockar lite med 
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utvecklingen av moderna teknologier som än mer avspeglar en definitiv reflektion av 
verkligheten och samtidigt påvisar tydligare vad som är ”rätt” och vad som är ”fel” i världen 
och vidare så även vad som är ”äkta” och vad som är ”manipulerat” i till exempel 
dokumentärfilm (Minh-ha, 1982, s.94).  

Och visst kan dokumentärfilm, utan att gå djupare in i denna diskussion, kännas just som en 
genre med tydligare ramar för vad som kan göras och inte. Denna diskussion för även 
Nichols och nämner den direkta återberättelsen av verkligheten, utifrån Giersons uttryck 
”creative treatment of actuality” (Nichols, 2010, s.7-8). Har vi som åskådare en klar 
uppfattning om vad en dokumentärfilm skall berätta och hur? Och påverkar detta i så fall 
uppfattningen av de filmer som kanske inte berättas på just detta förväntade sätt? Hade det 
varit fiktiv film som studien undersökte, hade kanske utrymmet för associationer öppnats 
upp och kanske hade åskådarna även upplevt trovärdigheten annorluna och störande 
moment kanske accepterats.  

Nedan visas tabeller (Tabell 6 och 7) för resultaten av hur trovärdigheten upplevdes hos 
samtliga respondenter i båda film 1 respektive 2. De visar skillnaden mellan kvinnor och 
män och att skillnaden var betydligt högre i den ena och lägre i den andra.  

Tabell 6  
Trovärdighet hos män/kvinnor i film nummer 1 (animerad). 

1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
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Tabell 7  
Trovärdighet hos män/kvinnor i film nummer 2 (kontrollversion). 

1=Inte alls , 10=Helt och hållet 

 
 

Kontrollversionen upplevdes som väsentligt mer trovärdig än den animerade versionen, hos 
kvinnorna men ej hos männen. Över lag var trovärdigheten lägre i den animerade versionen, 
medan den var genomsnittligt högre i kontrollfilmen, vilket åter igen har mycket att göra 
med de egna preferenserna menar även Katrina Schlunke (Schlunke, 2011, s.959). 
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7 Slutsatser 
Följande kapitel sammanfattar presenterade resultat och presenterar även förslag för 
framtida forskning inom ämnet.  

Svarsresultaten på tabellerna 1 (s.18), 2 (s.19) och 3 (s.20) visar ett tydligt genomgående svar 
på hur trovärdigheten här har upplevts när det handlar om animerad dokumentärfilm och 
hur denna upplevdes i förhållande till en filmad, ”klassisk” version. Det är helt klart en större 
upplevd trovärdighet i kontrollversionen än i den animerade. I frågan om den indexikala 
upplevelsen i den animerade filmen användes frågorna nummer 4 (s.20) och 7 (s.21) som 
frågade om respondenten kunde relatera till filmen samt hur den animerade bilden 
påverkade upplevelsen av filmen vilket snarare beskrev tydligt skilda känslor men med en 
gemensam nämnare som tydde på en störande animation och en harmonisk kontrollfilm. 
Men detta svarar snarare på frågan om vilka konsekvenser den digitaliserade bilden har när 
det kommer till dokumentära sammanhang. Kanske är vi inte riktigt där än då vi anser att 
allt animerat kan vara verkligt.  

Resultaten har dessutom påvisat en tydlig skillnad i upplevelsen av trovärdighet då det 
kommer till män och kvinnor samt yngre och äldre målgrupper, vilket också besvarar den del 
av frågeställningen som fokuserade på vilka konsekvenser den digitala bilden åstadkommit, 
åtminstone i detta specifika fall, samt hur den illusoriska delen uppfattas. 

7.1 Diskussion 
Över lag har studien varit framgångsrik med många bra fakta som resultat men det hade 
varit fördelaktigt med ett riktigt pilottest innan den definitiva undersökningen för att lyckas 
utforma frågorna optimalt. Det tyder ändå på att respondenterna uppfattat frågorna på rätt 
sätt och vidare gjort en ansträngning att försöka förklara med ord hur deras upplevelse var, 
vilket inte alltid är enkelt.  

Sammanfattningsvis har även metoden fungerat bra med avseende på utfall och resultat. 
Däremot hade det säkert varit mer tillfredsställande för det analytiska värdet i studien att ha 
genomfört själva enkätundersökningen tillsammans med respondenterna i samma rum för 
att möjliggöra följdfrågor och eventuell diskussion. Tyvärr blev det en svårighet som ledde 
till en modifierad metod men med bibehållen genomförandeform som trots allt gav ett 
strålande deltagarresultat men kanske med marginaliserad kvalitet i jämförelse. Det hade 
även så här i efterhand upplevts som ett mer stabilt resultat om det var en jämn fördelning 
mellan kön och ålder. 

Det svåra med denna undersökning har varit det faktum att det just handlar om egna 
upplevelser och smak kan vara svårt att beskriva vad det är man egentligen tycker, eller 
varför man tycker just på det sättet och inte det andra. Trots dessa svårigheter har 
respondenterna ändå gett utslag på dessa upplevelser genom antingen poängskalorna i testet 
eller med ord på de öppna frågorna.  

Över lag har studien lyckats åstadkomma den undersökning som var tänkt, och således även 
med ett mätbart resultat.  

Som Bazin (Bazin, 2005, s.xv) diskuterar och som även tas upp i bakgrundsavsnittet, om hur 
fotografiet satte hela verklighetsbegreppet i förhållande till målningen på ända, eller 
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åtminstone i en ny kontext, då fotografiet kom och tog plats kan här dras paralleller till hur 
fotografiet uppfattas när nya teknologier kommer och breder ut sig. Kanske får fotografiet 
ännu starkare trovärdighet och blir tydligare kopplat till genrer som i just dokumentära 
sammanhang, men kanske är det också så att vi börjar ifrågasätta fotografiets ”definitiva” 
verklighetsförankring när vi samtidigt kan se en trovärdighet i animerad bild. Lev Manovich 
(Manovich, 2001, s. 250) menar i samma diskussion hur filmen, som en effekt av den 
digitaliserade representationen av ”verklighet”, påverkat fotografiet så pass att det inte 
längre kan ses som den självklara indexikala länk till verklighet utan snarare ett uttryck av 
den, men kanske är vi som åskådare som står utanför den teoretiska analytikerskaran inte 
där ännu och kanske krävs det mer av animationen för att bygga bron mellan immersionen 
och känslan av den indexikala verklighetsåtergivelsen som behövs för att känna trovärdighet. 

7.2 Framtida arbete 
Den animerade bilden behöver definitivt undersökas mera och framför allt i förhållande till 
just indexikalitet och fotografiets verklighetsvärde. Det är en liten liten del som berörts i 
denna studie men dock viktig. Uttrycken inom film och media är i ständig rörelse och 
påverkar oss som åskådare och hur våra preferensramar ruggas och slipas. Kanske ser vi i 
framtiden all animation (handmålad eller datoranimerad) som ett lika indexikalt avtryck 
som ett fotografi eller kanske kommer fotografiet alltid att inneha den absoluta definitionen 
av upplevd verklighet. Intressant hade varit att undersöka andra typer av berättelser i 
förhållande till animerad bild och även med annan typ av animerad bild till, som exempelvis 
en helt abstrakt sådan. Finns det kanske en gräns för vart trovärdigheten går när det är 
animerat? Kanske skall fler djupgående intervjuer och diskussioner hållas i framtida 
undersökningar, för att tydligare få fram hur upplevelsen bestämts och avgjort sitt uttryck.  

Hur är det exempelvis med animation i lärande syfte? Hade denna animation varit mer 
trovärdig om berättelsen bakom varit av informativ karaktär i lärande syfte? Och i så fall 
varför?  
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Appendix A -  Enkätundersökning 
Film 1 (animerad) Svarsalternativ 

Är du man eller kvinna?  Man/Kvinna 

Hur gammal är du? 0-19/20-39/40-100 

Har du genomfört eftergymnasiala studier 
inom media? (Här visas film 1) Ja/Nej 

Känner du att du förstod vad mannen i 
filmen pratade om? 

Ja, helt och hållet/Inte vartenda ord men 
helheten/Nej, inte alls 

Kände du att du kunde relatera till filmen? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

Hur trovärdig kändes filmen för dig? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

Känner du att den animerade bilden 
påverkade din upplevelse av berättelsen? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

På vilket sätt påverkade den animerade 
bilden din upplevelse av filmen? Plats för skriftligt svar från respondent 

Känner du att filmens bild passade till 
filmens innehåll? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

Välj ett av följande alternativ som passar 
ihop med hur du upplevde den animerade 
bilden 

Bilden kompletterade berättelsen/Bilden 
kändes oanpassad/Annat, beskriv kortfattat 
(plats för skriftligt svar) 

Film 2 (kontrollfilm) Svarsalternativ 

(Här visas film 2)   

Kände du att du kunde relatera till film 
nummer 2? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

Hur trovärdig kändes filmen för dig? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

Välj ett av följande alternativ som passar 
ihop med hur du upplevde filmens bild 
denna gång 

Bilden kompletterade berättelsen/Bilden 
kändes oanpassad/Annat, beskriv kortfattat 
(plats för skriftligt svar) 

Kände du att upplevelsen av berättelsen var 
annorlunda denna gång? Skala 1-10 (1=Inte alls/10=Helt och hållet) 

På vilket sätt påverkade den dig annorlunda? 
Det gjorde den inte/Beskriv kortfattat (Plats 
för skriftligt svar) 

Vilken film tyckte du hade bäst anpassad 
bild? 

Film nummer 1/Film nummer 2/Ingen av 
filmerna 
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Vilken film tyckte du bäst om av de två? Film nummer 1/Film nummer 2 

Fick film nummer 2 dig att ändra 
upplevelsen av film nummer 1? 

Öppen fråga. Plats för skriftligt svar från 
respondenten 



 31 

Appendix B -  Sammanställning enkätundersökning 
 

 

Del 1 – Animerad version 

 

1. Är du man eller kvinna? 
Kvinna     10 st   58% 
Man     7 st   42% 

 

2. Hur gammal är du? 
Ålder 20-39     12 st  70% 
Ålder 40-100    5 st  30% 

 

3. Har du genomfört eftergymnasiala studier inom Media? 
Ja     1 st  6% 
Nej     16 st  94% 

 

4. Kände du att du kunde relatera till filmen? 
1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
1-5     11 st  65% 
5-10     6 st  35% 

 

5. Hur trovärdig kändes filmen för dig? 
1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
1-5     9 st  53% 
5-10     7 st  41% 
Obesvarad    1 st  6% 

 

6. Känner du att den animerade bilden påverkade din upplevelse av 
berättelsen? 
1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
1-5     3 st  18% 
5-10     13 st  76% 
Obesvarad    1 st  6% 

 



 32 

7. På vilket sätt påverkade den animerade bilden din upplevelse av filmen? 
Öppen fråga 
16 svar       94% 
Obesvarad      6% 
 

”Verkade  bli  mer  intresant  mha  animationen” 
”störande  då  man  försökte  förstå  vad  han  sa” 
”Sluta  lyssna  helt  och  hållet  på  vad  han  sa  och  började  titta  på  mönster. 
”rörigt” 
”Mer  intressant” 
” lyssnar  bara  på  vad  han  sa” 
”  Jag  kollade  mycket  mer  animerade  bilderna  än  jag  lyssnade  noggrann.” 
” Jag kände att jagi nte kunde koncentrera mig på vad mannen i filmen sa eftersom jag 
störde mig på aninmeringen.” 
”  förväntade  mig  ett  annat  innehåll,  mer  skoj” 
”Förhöjde  "arty"  känslan  men  stal  nog  lite  av  fokuset  på  berättelsen.” 
”Det  gav  mig  en  känsla  av  kontakt  med  människan  bakom  rösten,  och samtidigt kunde 
det vara vem som  helst.  Det  kunde  varit  jag.” 
”Det  blev  svårare  att  lyssna  när  man  tittade  på  den  animerade  filmen.” 
”Den  störde  mig  och  gjorde  att  jag  hade  svårt  att  koncentrera  mig  på  vad  som  sades.” 
”den  blev  tråkig” 
”De  korta  snabba rörelserna gjorde mig stressad. När jag tittade bort och bara lyssnade 
förstod jag honom  bättre.” 
”Anonymiteten, det kändes inte som om det var en individ, men en viss typ av grupp som 
talade genom  denna  animation” 

8. Känner du att filmens bild passade till filmens innehåll? 
1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
1-5     7 st  41% 
5-10     7 st  41% 
Obesvarad    3 st  18% 
 

 

9. Välj ett av följande alternativ som passar ihop med hur du upplevde  
den animerade bilden 
Bilden kompletterade berättelsen  5st  29% 
Bilden kändes oanpassad  9 st  53% 
Annat, beskriv kortfattat...  3 st  18% 
 

Annat, beskriv kortfattat – 3 svar: 
” han pratade om konst och detta var konst, men jag tycker att det kändes rörigt.” 
” Kändes stökigt....” 
” Bilden passar temat, men påverkar inte berättelsen” 
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Del 2 – Kontrollfilmen 

 
10. Kände du att du kunde relatera till film nummer 2? 

1=Inte alls, 10=Helt och hållet 

1-5     3 st  18% 
5-10     13 st  76% 
Obesvarad    1 st  6% 

 

11. Hur trovärdig kändes film nummer 2 för dig? 

1=Inte alls, 10=Helt och hållet 

1-5     2 st  12% 
5-10     15 st  88% 

 

12. Välj ett av följande alternativ som passar ihop med hur du upplevde  
filmens bild denna gång 

Bilden kompletterade berättelsen  15 st  88% 
Bilden kändes oanpassad  0 st  0% 
Annat, beskriv kortfattat...  2 st  12% 

Annat, beskriv kortfattat – Svar (1st) 
”Att  se  personen  gav  mer  känsla,  men  igen,  påverkade  inte  berättelsen  i  sig” 

 

 

13. Kände du att din upplevelse av berättelsen var annorlunda denna gång? 
1=Inte alls, 10=Helt och hållet 
1-5     2 st  12% 
5-10     14 st  82% 
Obesvarad     1 st  6% 

14. På vilket sätt påverkade den dig annorlunda? 
Det gjorde den inte   2 st  12% 
Beskriv kortfattat..    15 st   88% 

 

Beskriv kortfattat – svar (15 st) 
” förväntad film” 
”den  blev  verklig” 
” jag fick en bild av personen samt såg att han prata” 
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” Den var mer relaterad till honom som person, inte lika mycket till tankarna om konst som 
ju är mer allmängiltiga” 
” Jag lyssnade på ett annat sätt, roligare att se någons ansikte när personen pratar, mer 
levande” 
” Förstod den bättre och kunde leva mig in i den.” 
” starkare intryck, empati infann sig” 
” Nu kunde jag kunde jag lägga focus på vad mannen sa eftersom det var lättare att förstå 
honom då man  såg  hans  ögon  och  hans  kroppspråk.” 
” Lättare att ta in det som sades och följa monologen” 
” Lyssnade och förstod bättre  vad  det  var  han  pratade  om” 
”  Det  var  enklare  att  lyssna  och  förstå.” 
” Mannens kroppsspråk och sätt att tala i kombination fick mig att se denna filmen mindre 
trovärdig.” 
”  blev  mer  intresserad  eftersom  jag  kunde  se  hans  minspel” 
” Mer  personlig” 
”Personen  blev  mer  intressant  än  tidigare.” 

15. Vilken version av filmerna tyckte du hade bäst anpassad bild? 
Film nummer 1 (animerad version) 3 st   18% 
Film nummer 2   12 st   70% 
Ingen av filmerna   2 st   12% 

16. Vilken film tyckte du bäst om av de två? 
Film nummer 1 (animerad version)  5 st   29%  
Film nummer 2    12 st   71% 

17. Fick film nummer 2 dig att ändra upplevelsen av film nummer 1 ? 
Öppen fråga 
 
Svar (15 st): 
”nej” 
” förstod mer vad han pratade om” 
” ja den gjorde så att film 1 blev ännu sämre” 

” Ja något, men den var framförallt färgad av det jag sett innan...” 
” nej jag hörde lika bra, men film 2 kändes mer trovärdig” 
” Bilden var inte lika "hackig" utan man fick ett lugnare intryck och man kunde fokusera mer 
på vad han sa” 
” ja, man fick mer en helhet.” 
” Nej, båda var lika bra på att förmedla berättelsen” 
” Det blev mera verkligt och gav en bättre förståelse av det som sades.” 
” Ja!. Men ansiktsutryck blev han mer levade och lättare att förstå.” 
” ja, det blev enklare att förstå vad personen i filmen sa.” 
”nej” 
”Nej” 
” Lite. Det blev mer personligt även i nummer 1 när man fick mer personlig information” 
” Jag lyssnade noggranner till berättelsen.” 

 


