
Processbeskrivning av Gökungen
Av Isabel Fahlén

Examensarbete kandidat, 23 hp
Handledare Josefine Engström &
Kalle Sandzén

Grafisk formgivning & illustration
Konstfack 2017



2

Gökungen

Det här projektet har varit ett 
utforskande av animation. Jag har 

strävat efter en lustfylld och intuitiv 
process och efter min röst i mediet. 
Jag har också jobbat med att förena 
min tidigare utbildning i biologi med 

min utbildning här på Konstfack.

Slutresultatet är Gökungen – en 
animerad kortfilm gjord med stop-

motionteknik och analog animation.
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Jag gjorde min första animation under en stop motion kurs 
med Kalle Sanzén på Konstfack våren 2016. Målet var att 
skapa en kort animation med stopmotion-teknik – man lurar 
ögat att ett objekt rör sig genom att fotografera medan man 
förändrar dess position bild för bild som sedan visas i snabb 
följd. Jag valde att arbeta med lera och tillsammans med två 
klasskamrater skapade vi en animation på två minuter om 
medeltiden. Arbetsprocessen var oplanerad och lekfull med 
spontana beslut och intuitivt berättande som utgick från ett 
manusskelett. Vi hade väldigt roligt och processen tillät ett 
humoristiskt uttryck att växa fram. Kvalitetsmässigt så blev den 
inget mästerverk men själva processen, det intuitiva och kreati-
viteten som kom med arbetet var något som jag fastnade för.

Under mitt utbyte på Pacific Northwest College of Art under 
hösten 2016 tog jag två olika kurser i animation för att lära 
mig mer och hitta ett uttryck som låg närmare mitt illustrativa 
bildspråk. Jag utforskande därför analoga och digitala tekniker 
för att animera gouachemåleri. Jag gjorde rörliga illustrationer,  
GIFar och ett större projekt som resulterade i en två minuter 
lång animation i gouache om en fjärilslarv. Uttrycksmässigt 
kändes tekniken rätt, men processen var oerhört tidskrävande 
då varje sekund i film består av 25-30 stycken bilder. Det kräv-
des också planering av varje steg vilket ledde till en relativt låst 
arbetsprocess med lite utrymme för intuitivt skapande. 

I mitt examensprojekt har jag sökt efter ett sätt att kombinera 
de två animationsteknikerna stopmotion och analog animation 
i gouache för att hitta en process och ett uttryck som passar 
mig. Jag har strävat efter att jobba intuitivt och att överraska 
mig själv, ha en nyfikenhet och en lust genom hela processen. 
Målet har varit att hitta min röst i mediet. 





Stillbilder från Syndaren, 2.44 minuter 
lång leranimation av Isabel Fahlén,  
Sebastian Larsmo och Jennifer Bergkvist, 
Konstfack 2016.





Stillbilder från The Caterpillar, 1.46 
minuter lång analog och digital anima-
tion i gouache av Isabel Fahlén, Pacific 
Northwest College of Arts 2016.
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Filmens narrativ är förankrat i min tidigare utbildning. Våren 
2012 började jag läsa biologi vid Stockholms Universitet. Jag 
har alltid haft ett stort naturintresse men anledningen att jag 
sökte mig till utbildningen var att jag hade klimatångest. Jag 
ville göra något och lära mig mer. Mitt fokus under utbildningen 
låg på hållbar utvecklig, naturvård och ekologi. Men jag hade 
svårt att hitta min roll inom fältet och blev antagen till Konst-
fack under min sista termin. Intresset för natur och politiska 
frågor gällande hållbarhet har hängt med och det kändes 
därför som ett bra tillfälle att utforska ämnet genom visuellt 
berättande. 

I min film jobbar jag med humor och satir och med karaktärer 
och narrativ. Temat är människans påverkan och utbredning 
på jorden och en beskrivning av tidsåldern vi nu befinner oss i. 
Berättelsen lättas upp med surrealism och överdrifter men har 
samtidigt en politisk underton. 

I en artikel i Dagens Industri av en av världens främsta klimat-
forskare Johan Rockström (20/3 2017) görs en jämförelse 
mellan klimatförändringen och ett kommande asteriodnedslag. 
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Vi är på väg mot en global katastrof och 
vetenskapen är enhällig. Men det går 

att stoppa asterioden som kommer för-
ändra hela världen som vi känner den. 
Det krävs omställningar av system och 
teknologi och den beräknade kostna-
den är 1-2 procent av BNP. Trots att vi 
ännu har chansen att stoppa asterio-
den uttalar de främsta nationalekono-
merna sitt motstånd och avråder från 

att stoppa den. Detta är grundat på den 
samhällsekonomiska kostnaden som 
kommer bli stor kortsiktigt. De menar 

att det inte går att bevisa att det på kort 
sikt skulle löna sig att stoppa katastro-

fen utan att vi istället bör avvakta. 
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Johan Rockström och många andra forskare hävdar att vi nu 
befinner oss i Antropocen, ett ord som på senaste fått stor 
spridning, inte minst inom konstvärlden. Antropocen kan över-
sättas till ”människans tidsålder”, och är en geologisk epok 
– en tidsålder som kännetecknas av stora miljöhändelser och 
förändringar av klimatet. Den efterträder Holocen, den epok vi 
befunnit oss i de senaste 11000 åren som varit ovanligt sta-
bil med varmt klimat och utan istider. Att vi nu befinner oss i 
Antropocen beror på att människan nu är den starkaste på-
verkande kraften på jorden. Vi påverkar både ekosystem och 
klimat.

För att mäta människans påverkan har en forskargrupp ledd av 
Johan Rockström satt upp nio planetära gränsvärden. Ett slags 
ramverk för hur mycket mänsklig påverkan jordens system 
klarar av. Överskridande av de olika gränserna kan resultera i 
att vi försätter jorden i ett nytt oönskat tillstånd. Vad exakt det 
innebär är svårt att förutspå. Men följderna tros bli katastrofala. 
Fyra av gränserna är redan överskridna, varav Klimatförändring 
och Förlust av biologisk mångfald ses som särskilt riskfyll-
da. Detta är något som forskningen är enhällig om. Det finns 
fortfarande chans att vända utvecklingen. Men det finns också 
motståndare, varav vårt nuvarande ekonomiska system och 
dess fans är de allra mest fanatiska. De menar att kostnaden 
kommer bli för stor kortsiktigt.

Man kan fråga sig hur rimligt det är att ekonomin får gå före i 
en situation som denna. För på en död planet finns det ju ing-
en ekonomi. Här tar mitt narrativ avstamp.

Jag har skapat en berättelse genom associationer och humor. 
Huvudkaraktären speglar de egenskaper de främsta miljöhoten 
i världen har gemensamt, nämligen att dom är rika marknads-
fundamentalistiska män, medan den andra karaktären, fågeln, 
representerar den undanträngda naturen. 

Min animation handlar om människans påverkan och utbred-
ning på jorden, om tre planetära gränsvärden som överskridits: 
klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föränd-
rad markanvändning. Den handlar om hur vi påverkar klimatet 
och är oförmögna att stoppa det till följd av vårt ekonomiska 
system, hur vi expanderar, exploaterar, effektiviserar på bekost-
nad av natur vilket leder till utrotning av arter i en takt vi aldrig 
tidigare skådat. Jag vill berätta om passivitet och egoism i 
förhållande till miljöproblem, om överflöd och livsmönster, att 
distansera sig från naturen och visa det absurda i faktaförne-
kelse i vår samtid. 

Min process i den första fasen av projektet bestod i att hitta 
referenser, skaffa mig teknisk kunskap inför byggandet av 
karaktärer och miljö och animerandet, men också att hitta en 
arbetsprocess som tillåter ett intuitivt skapande av idé och 
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gestaltning. Jag försökte hålla så mycket som möjligt öppet så 
långt det var möjligt.

Jag inledde mitt projekt med ett studiebesök på animations-
studion Dockhus i Trollhättan. Eftersom jag är relativt ny inom 
animation och bara jobbat med leranimation en gång tidigare 
hade jag massor av grundläggande frågor. Hur bygger jag 
miljöer och karaktärer på ett sätt som är snabbt men ändå så 
att de håller genom hela animationen? Vad behöver jag tänka 
på? Vad är möjligt och inte möjligt? Jag fick förutom en inblick 
inom yrkesfältet även tips på konstruktioner och produkter 
som passade för leranimation. De visade miljöer till animatio-
ner de jobbat med, hur jag bygger skelett till karaktärerna och 
hur leranimationer med green screenade bakgrunder kan se 
ut. Med min tidsram fanns det enklare men också instabilare 
sätt att bygga en miljö att animera i. Själva underlaget där 
karaktärerna rör sig fick i mitt fall bli frigolit med nålar för att 
stabilisera, medan trä och borrade hål och skruvanordningar i 
karaktärernas fötter skulle varit att föredra. Jag bestämde att 
även skeletten fick bli en enklare variant av aluminiumtråd och 
epoxylim istället för de ledade i metall. 

Jag började därefter fundera kring manuset. Eftersom narrati-
vet är grund för hela den gestaltande processen fokuserade 
jag på att färdigställa det innan jag gick vidare till det praktiska 
arbetet. I mina tidigare animationer har jag inte använt mig av 
manus på samma sätt så processen var helt ny för mig. Efter-
som min tanke med projektet var att ha en öppen process med 
plats för intuitiva beslut tänkte jag att jag kunde förhålla mig 
ganska flytande till manuset och jag ville egentligen bestämma 
så lite som möjligt innan jag började animera. Att spika ett 
manus kändes så definitivt och avskräckande. Kanske berodde 
det även på att jag kände mig osäker och obekväm med att 
själv skriva en historia. 

För att hitta en metod för att skapa handlingen gjorde jag rese-
arch inom fältet för satiriker som berättar om samtida ämnen. 
Liv Strömqvist jobbar med satir i serieformat och har ofta en 
ambition av bildning och med karaktärer som grundar sig i 
verkliga personer. Serietecknaren Max Gustafson gör serieru-
tor med en tydligt politiskt agenda, ofta med miljö i fokus. Jag 
inspireras av deras sätt att berätta om allvarliga ämnen med 
hjälp av humor och satir. Jag ville hitta ett sätt att göra det-
samma inom animation och utan dialog. 

Jag ville därför undersöka hur fältet för animation och satir ser 
ut. Eftersom animationsfältet är otroligt brett har jag begränsat 
min reserach till animationer i lera och stopmotionteknik som 
delvis är de tekniker jag själv kommer använda. Jag hade tidi-
gare sett leranimationen Migrationsvärket 2006, som Marika 
Heidebäck gjorde tillsammans med Måns Nyman, en satirisk 
animation om utvisningarna som firades med tårta på Migra-
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tionsverket. Filmen är en och en halv minut lång och innehåller 
både humor och ett politiskt budskap. Jag blev också tipsad 
om Joanna Rytels film Moms on Fire från 2016, en rå humoris-
tisk animation om att inte vilja bli mamma igen med ett per-
spektiv vi sällan får se. Men både Heidebäcks och Rytels filmer 
innehåller dialog och därför ett annat slags berättande. En 
annan konstnär som jobbar med leranimation är Nathalie Djur-
berg. De är ofta skrämmande och surrealistiska och behand-
lar ofta mörka tabubelagda ämnen. Hennes animationer är 
ackompanjerade av musik och har ingen dialog. Musiken blir i 
hennes filmer därför central och viktig. Den görs av Hans Berg 
och växer fram tillsammans med animationen vilket gör dem 
oskiljaktiga. Om det varit en möjlighet hade jag gärna använt 
musik på samma sätt i mitt projekt. 

Parallellt så letade jag aktuella ämnen till mitt narrativ inom 
biologi och miljö som kunde kopplas till antropocen. Jag letade 
i dokumentärfilmer, forskningsartiklar och nyhetsflöden. Men 
det var svårt för mig att hitta och skapa ett narrativ av aktuell 
forskning och i synnerhet att göra det utan dialog. Att skapa 
ett manus med biologifokus som skulle vara vetenskapligt, 
problematiserande och samtidigt humoristiskt blev för mycket 
för projektets ramar. Jag kände här att jag tagit mig vatten över 
huvudet. Ett animationsprojekt innehåller så otroligt många 
delar och kräver mycket tid för det praktiska arbetetet. För att 
få ihop det kände jag att jag behövde begränsa mig ytterligare 
och hitta mitt fokus i projektet, vilket fick bli utforskandet av 
animation och mitt eget bildspråk och röst. Jag behövde friare 
tyglar för att kunna gå vidare och komma igång med det prak-
tiska. 

Jag valde då att börja i en annan ände genom att göra något 
jag tycker känns lustfyllt och skapade karaktärer och miljöer. 
Jag satte därefter spontant ihop en kort historia om en mark-
nadsfundamentalistisk finansman och en fågel i en dystopisk 
antropocen värld. Den handlar om ignorans, egoism och 
överflöd på naturens bekostnad och grundar sig i de mänskligt 
förvållade miljöproblemen klimatförändring, förändrad markan-
vändning och förlust av biologisk mångfald. 

Trots att jag hittat mitt fokus i storyn kände jag mig begränsad 
i skrivandet. Jag hade svårt att förmedla humor i text och det 
hela kändes ihåligt. 

Jag bestämde därefter att jag ville träffa Marika Heidebäck för 
att få lite hjälp. Jag ville veta hur hon jobbade med manus. Jag 
fick rådet av henne att skapa mitt manus i bild. Det textbase-
rade manuset byttes ut mot en storyboard av bilder, vilket låg 
närmare mitt sätt att tänka och kommunicera min idé och gav 
mig större frihet att ordna om och ta bort delar. 
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Fågeln gör sin entré i filmens första scen, sittandes på ett 
gulnat träd. Flygplanen trängs på den röda himlen. Någon-
stans spelas en käck och trevlig låt. Den visar sig i nästa scen 
komma från finansmannens hem. Det är överdådigt och ego-
centrerat inrett, fullt med avbildningar och tavlor av honom 
själv. I en fåtölj sitter finansmannen barfota, med sin surfplatta. 
Han swipear obekymrat förbi undergångsnyheterna, men 
reagerar starkt på en sjungande bebis och aktier som sjunkit. 
Han reser sig och går fram till ett fönster och blickar ut över 
den dystopiska världen utanför. Termometern visar 50 grader. 
Finansmannen blir glatt överraskad för han älskar när det är 
varmt ute. Han går ut i sin trädgård för att njuta av värmen 
och de stora marmorstatyerna av sig själv. Han lägger sig för 
att sola under det torra trädet där fågeln förut satt, men blir 
irriterad av trädets skugga som förstör hans solbränna. Det 
självklara för finansmannen är att bryta av trädet istället för att 
välja en annan plats. Nöjd lägger han sig ner för att sekun-
der senare konfronteras av fågeln. Den hugger honom hårt i 
skallen och finansmannen kryper förskräckt fram och tillbaks 
genom trädgåren med den arga fågeln efter sig. Han försö-
ker värja sig och sträcker desperat fram sin skjorta till fågeln. 
Fågeln rycker till sig skjortan och trampar sedan rakt över 
den skärrade finansmannen, som med tom blick ser fågeln 
försvinna ur bild. En dörr smäller igen. I nästa scen har fågeln 
tagit över och förstört finansmannens hem och rekonstrue-
rat sitt träd i fåtöljen. Den sitter med finansmannens skjorta 

Berättelsens huvudpersoner är 
finansmannen och fågeln som bor i 

hans trädgård. Världen har blivit fruk-
tansvärt varm och slutet är nära. Men 
det bekymrar inte finansmannen, han 

ser ljust på framtiden.
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och ipad och stirrar kallt, innan den sätter på en fågellåt. Den 
skiter på golvet. I sista scenen sitter finansmannen naken i det 
avbrutna trädet. I bakgrunden hörs fågellåten och fågelläten. 
Himlen är stilla och det har ljusnat. Han sätter långsamt på sig 
en näbb.

Storyboarden kom till en början att hålla vissa scener öppna, 
dels för att jag ville se vart karaktärerna skulle leda mig men 
också för att jag inte skulle fastna i detaljer. Det hjälpte mig att 
komma vidare i processen.

Jag började sedan bygga mina karaktärer. Eftersom animation 
och leranimation inte är speciellt stort i Sverige får man köpa 
en del material som egentligen är menat för helt andra ända-
mål. Aluminium för att reparera rostskador på bilar fick bli ske-
lett till fågelvingar, epoxyplastlim för att sammanfoga figurernas 
olika skelettdelar.

När jag skapade mina karaktärer i lera hade jag som ambition 
att hitta en ärlighet i uttrycket. Jag har därför försökt hitta det 
som jag tycker är mest lustfyllt i bildberättande genom att titta 
på vad som är återkommande i mina bilder. Det centrala är ofta 
färgerna, ljus och skuggor, konturer och det dekorativa. Jag 
valde därför att jobba med leran på ett likande sätt som jag 
gör i måleri och utgick från skisser och målningar. Annat som 
spelat in i designen av karaktärerna var hur de skulle kunna 
röra sig, utbytbara detaljer som mun och hur jag skulle kunna 
animera smidigt utan att förstöra deras utseenden. Leran jag 
valde att använda var en mjuk och lättformad plastelina som är 
enkel att animera, med nackdelen att den lätt kan råka miss-
formas. Jag valde därför att göra karaktärernas drag relativt 
enkla så att de lätt kunde återskapas och justeras om de skulle 
missformas.

I designen av miljön tänkte jag tidigt att jag ville ha ett tvådi-
mensionellt och illustrativt uttryck. Jag vill skapa en surrealistisk 
och målad värld med starka uttryck och roliga inslag. Jag har 
inspirerats av scenografer som jobbar måleriskt och tvådi-
mensionellt, men också konstnärer som arbetar med interiör 
på olika sätt. David Hockney började tidigt i sin karriär med 
scenografi och jobbade då på ett naivistiskt sätt jämfört med 
hans senare mer realistiska oljemotiv (Hockney Paints the 
Stage, 1983). Hans scendekor hade inte ambitionen att se 
verklighetstrogen ut utan hade ett måleriskt och tvådimen-
sionellt uttryck som låg nära de skisser han gjorde över sce-
nerna innan. Även Marie-Louise Ekman jobbar på ett likande 
sätt i scenografi med sina fantasifulla och absurda miljöer 
som ligger nära hennes målningar. Jag läser i en handout från 
Tensta konsthalls utställning Man får göra som man vill att 
”Den grundläggande metaforen i Ekmans konstnärskap är just 
teatern med rollspel, masker, korsklädsel, scenografier mm.”  
Hon rör sig på ett självklart sätt melan måleri, tittskåp och 
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scenografi. ”Även i det detaljrika måleriet byggs bilden ofta 
upp som en scen med karaktärerna, vare sig de är människor 
eller föremål, placerade frontalt och på annat sätt väl synligt. 
Bilderna tenderar att vara berättande men logiken följer sällan 
det som anses normalt. Istället inträffar det oväntade och det 
märkliga som i Ekmans händer dock framstår som både förstå-
eligt och självklart. ” läser jag i samma handout. 

Även konstnären Betty Woodman skapar tredimensionella 
målningar med ett tvådimensionellt uttryck. Hon blandar kera-
mik och måleri i sina verk som även i vissa fall är funktionsdug-
liga vaser. De ser ut som att de plockats rakt ut från hennes 
målningar. 

Innan miljöerna skapades hade jag ingen bild av hur de skulle 
se ut. Jag hade inte gjort något liknande tidigare och jag visste 
inte heller hur jag skulle gå till väga, men jag ville också avsikt-
ligt behålla en öppenhet och nyfikenhet som är avgörande för 
att jag ska ha en lustfylld process. Det ledde till osäkerhet i 
projektets början men har också bidragit med en möjlighet till 
utforskande. Jag tror att jag ganska ofta förhåller mig på lik-
nande sätt till större arbeten med bild. Trots att mitt manér nog 
är ganska tydligt så har jag oftast väldigt svårt för att se hur ett 
slutresultat skulle kunna se ut. Jag måste alltid pröva och söka 
mig fram och när bildlösningen kommer känner jag ett lugn 
och en tillfredsställelse. Då vet jag att jag hittat rätt. På samma 
sätt letade jag mig fram till uttrycket i min scenografi.

Miljöerna i min animation är tvådimensionella i den utsträckning 
det var möjligt. Då karaktärerna skulle kunna sitta på en del av 
rekvisitan fick den göras tredimensionell. Jag har jobbat med 
färgen i fokus och med dekorativa inslag inspirerade av renäs-
sansens prålighet med en modern tvist. Lusten har styrt själva 
arbetet, jag har letat efter färgkombinationer, mönster, histo-
riska och nutida referenser som inspirerar mig. Inredningen 
skapades som separata objekt och har sedan satts ihop likt 
ett pussel, med de färger och mönster och objekt som passat 
ihop. Jag har användt mig av tekniken jag främst använder i 
mina målningar, gouache, på papper med kartong för att sta-
bilisera. Jag har varken kunskap att jobba med textilier, kera-
mik eller skulptur men jag kan avbilda det i mitt måleri. Och i 
scenografins värld blir de naivistiskt verkliga. 

Scenografin och stämningen även inspirerats av en resa till 
Pompeji jag gjorde för snart ett år sedan. Staden förstördes 
av vulkanen Vesuvios utbrott 79 e.Kr och begravdes i enorma 
mängder aska. Namnet och platsen glömdes med tiden bort. 
På 1700-talet återupptäckte man staden och påbörjade 
utgrävningarna där man fann intakta skulpturer och väggmål-
ningar som kom att bidra till till födelsen av nyklassicismen.

Landskapet runt den forna staden var overkligt vackert, blom-





Processbilder från konstruktionen av karak-
tärerna. Till vänster skeletten bestående av 
aluminiumtråd och epoxylim. Till höger med 
plastelina.





Till vänster processbild från animationen av 
iPadscenen. Till höger delar av scendekoren.
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mande röd vallmo och höga blåa berg och Vesuvio som reste 
sig högt och lite hotfullt i bakgrunden. Skulpturernas placering 
skapade ett djup i landskapet, med en ytterligare dimension av 
bergen och vulkanen i periferin. Antika skulpturer stod till-
sammans med nya, vissa enorma och andra mycket små. De 
historiska väggmålningarna såg ut som slitna kulisser. Starka 
och fantastiska kombinationer av färger, korallröd, ljusblå, svart 
och guld. Det är bilder som stannat kvar i mitt huvud sedan 
dess. Och de har sedan följt med in i skapandet av miljöerna 
i min animation. Kombinationen av det mycket gamla och det 
moderna tycker jag är intressant att leka med och i Finansman-
nens konst finns historiska referenser i en absurd och modern 
tolkning. Bland annat har det liggande lejonet från Loutraki från 
560 f Kr fått Finansmannens ansikte, liksom skulpturer Pompeji 
och antikens Grekland. 

De tvådimensionella väggarna och interiören stadgades upp 
med kartong och ståltråd för att kunna stå någorlunda rakt. De 
placerades sedan på olika avstånd från kameran för att skapa 
ett djup i rummet. En ytterligare dimension av djup skapades 
av den andra animationstekniken som syns i fönster och i 
utomhuscenens himmel, där analogt animerade gouachemål-
ningar bildar rök och spår av flygplan. Jag vill att man ska tro 
på min miljö, trots surrealistiska och naivistiska inslag.

En annan betydande faktor i skapandet av miljöerna var humor. 
Jag ville berätta om huvudkaraktärens personlighet genom 
hans livsmiljö. Inredningen är överdådig, expressiv och ego-
centrerad. Överallt i finansmannnens hem finns avbildningar av 
han själv. Trots misären utanför fönstret och att slutet uppen-
barligen är nära har han investerat ordentligt i sin värld inn-
anför väggarna till sin enorma våning. Han njuter av att se de 
förskönade avbildningarna av sig själv trots att apokalypsen är 
stundande. 

Jag har hela tiden försökt behålla en öppenhet och en gräns-
löshet i mitt projekt. Men olika tvivel har följt processen. Att 
vara självkritisk är otroligt viktigt i kreativt skapande och leder 
oftast till något värdefullt. Men jag känner att det också kan 
innebära hämningar och att jag inte vågar ta i, överdriva och 
överraska. Rädslan över hur saker ska uppfattas och analyse-
ras och kritiseras har ibland tagit över och lett till beslut att ta 
bort och göra om scener och utformningar. Jag har gjort mitt 
bästa för att undvika att det händer. 
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Kroppsidealen i antikens Grekland var uppenbarligen andra än 
dagens. Men vad grundades de i? På bloggen svarar man att 
liten storlek ansågs bättre då egenskaper som som dumhet, 
lust och fulhet associerades med stora penisar. Det är också 
sådana personlighetsdrag de fått representera då de avbildats 
i antik grekisk konst och litteratur. Det stod i kontrast till den 
grekiska idealmannen som var rationell, intelektuell och kom-
petent. Han ansågs fortfarande vara en sexuell person men det 
var oberoende av hans penisstorlek som istället tillät honom 
att tänka och handla logiskt i situationer. Att avbildningarna av 
finansmannen ser ut som de gör kanske därför även kan avlä-
sas ur ett konsthistoriskt perspektiv.

De analoga animationerna av gouachemålningar gjorde jag 
separat för att sedan placera in i scenerna genom använd-
ning av greenscreen. En grön skärm sattes upp på de ytor där 
gouacheanimationerna skulle placeras. Jag målade bild för bild 
av röken och scannade in innan de sattes ihop till en sekvens 
i Photoshop. Uttrycket blev organiskt och skapade ett fint 
komplement till resten av scenografin. Den gröna ytan ersat-
tes sedan i After Effects av animationen. Även i fönster och i 
iPadens bildskärm användes greenscreen för att i After Effects 

Under skapandet av skulpturerna 
snubblade jag på en artikel om antika 
grekiska statyer och penisstorlek. På 
den konsthistoriska bloggen How to 

Talk About Art History, driven av konst-
historikern Ellen Oredsson, ställdes frå-
gan ”Why do all old statues have such 

small penises?”. 





Stillbilder från Gökungen, till vänster före 
redigering och ersättning av greenscreen.
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kunna animera målade bilder. Nyheterna som jag målade för att 
animera i iPaden inspirerades av blandningen av de nyheter vi 
ser varje dag: allt från undergång till så kallade clickbaits. Jag 
försökte överdrivna men de hamnade ändå nära verkligheten. 

Det kändes väldigt spännande att få se de illgröna ytorna bytas 
ut mot målade ytor och animationer. Den gröna färgen störde 
mig genom hela animationsprocessen, den skar sig mot de 
andra färgerna och gav ett väldigt platt intryck. En nackdel med 
att kombinera olika animationstekniker var att allt fick animeras 
för sig i separata lager för att sedan sättas ihop. Det innebar att 
timingen av vissa rörelser och reaktioner var väldigt abstrakta att 
iscensätta då den faktiska bilden ännu inte fanns där.

Förutom de animationer som lades in efteråt på greenscre-
enade ytor så var det inget som var beständigt. Scenerna som 
var uppbyggda av papper, lim och kartong rasade samman 
efter varje tagning. Ett riktigt fuskbygge, gjort för att hålla en 
dag. Interiören i finansmannens hem förstördes även inför sista 
scenen då fågeln flyttat in, saker klipptes sönder och leran läm-
nade fula oljefläckar på pappret. Karaktärerna i lera fick justeras 
och ommodelleras efter varje scen. En dag föll finansmannens 
huvud rakt i golvet och blev platt. Det var bara att ta ett andetag 
och skulptera om. I de sista scenerna började även skeletten av 
aluminiumtråd och epoxy ge efter. Allt höll bara precis så länge 
som det behövdes. Och det känns som att det var så jag ville 
ha det. Den världen existerar bara i filmen. Det är där den blir 
verklig. Utanför var det bara papper, lim, färg och lera. Tvådi-
mensionella ytor och döda objekt. 

Jag hade från början en tanke att jag ville visa upp figurer och 
scenografi tillsammans med filmen på vårutställningen. Men jag 
kände sedan att det skulle slå hål på magin med animation.  Jag 
vill gärna att folk ska undra hur den är gjord. 

Processen med att animera karaktärerna i sina miljöer gick rela-
tivt snabbt och jag kände att jag kunde ta spontana beslut och 
vara intuitiv till en viss del. Men tidspressen gjorde att jag inte 
vågade vika av och testa saker, göra extra scener eller tänka 
om. Osäkerheten över att jag inte skulle hinna klart eller få pri-
oritera bort vissa delar var närvarande till sista veckan. Det blev 
väldigt intensivt. Det var lite synd. Jag blev nog tyvärr lite en slav 
under mitt manus. Jag hade gärna haft tid till att hinna testa mer.

För att göra vissa scener fick jag med Kalles hjälp bygga kon-
struktioner för att flytta kameran jämt, som i scenerna med 
panoreringen. Med två millimeter mellan varje foto flyttade jag 
kameran längs en trälist. Själva animationen var stundtals otro-
ligt bökig, karaktärerna föll ihop, tappade balans och det var 
svårt att hitta rätt position för att kunna animera vidare efter ett 
fall. Jag hade glömt hur svårt det var att animera gång vilket 
ledde till en del stappliga och hackiga rörelser, och att scenerna 
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ser ut att hoppa till då och då. Det krävs mycket tålamod och 
koncentration för att animera bra, och ibland fanns varken det 
ena eller det andra. Att jobba intensivt på det här sättet med 
ett såpass stort projekt som jag bestämde mig för att genom-
föra innebär små marginaler för att stanna upp, ta pauser och 
fundera. 

När jag hade mitt fotomaterial kunde jag redigera och lägga 
ihop de olika elementen. Det var först sista veckan som jag fick 
se hur allt såg ut tillsammans. Under tiden jag redigerade fick 
jag hjälp av Theodora Flygt, en student från Stockholms dra-
matiska högskola, med att ljudlägga filmen. Jag hade många 
idéer om ljudläggningen själv men lämnade en del öppet för 
Theodora att själv bestämma. Jag kände dock att jag hade en 
såpass tydlig bild av hur ljuden och musiken skulle ligga att 
jag inte kunde ha det på något annat sätt, att det då kändes 
som någon annas verk. Det har en sån otrolig inverkan på hur 
stämningen sätts och hur saker uppfattas. Ljudet ger animatio-
nen liv, den talar ett ytterligare språk och adderar en ytterligare 
nivå. 

Jag var väldigt tacksam över att få professionell hjälp med 
ljudläggning. Men det innebar också att jag inte längre kunde 
ta bort eller lägga till något i scenerna då jag fick ljudet som en 
enda fil i filmens exakta längd. Jag kan efteråt känna att vissa 
delar kunnat kortas ner och redigeras om.

Min arbetstitel under processen var Finansmannen, men jag 
kände när filmen var klar att den inte tillförde något och att jag 
ville ha något som knöt ihop hela berättelsen. Jag började leta 
bland svenska ordspråk som innehöll fåglar, och hittade Gök-
ungen. En gök använder sig av såkallad häckningsparasitism 
och lägger sina ägg i andra fåglars bon. 

När gökungen kläcks tränger den ut alla 
andra ur boet, den är helt omättlig och 
lever på den andra artens bekostnad. 

En inkräktare utan hänsyn. Titeln syftar 
både på mannen och på fågeln.





Stillbilder från Gökungen på två inkräktare 
utan hänsyn.
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Om själva berättelsen och animationens budskap når fram har 
jag efter de här intensiva veckorna svårt att kommentera. Det 
är svårt att veta hur den kommer uppfattas av andra som ser 
den för första gången efter som jag själv sett den så troligt 
många gånger vid det här laget. Jag skulle behöva en paus 
och låta den vila för att få en klarare bild av själva slutproduk-
ten. Jag kan tycka att tempot stundtals känns något långsamt 
och att det är en följd av att animera i flera olika lager som 
sedan sätts ihop i efterhand. Det lättaste vore om allt i scenen 
fanns där när jag animerade, men det skulle vara på bekostnad 
av kombinationen av olika aimationstekniker som jag tycker är 
så spännande. Men i en utomståendes ögon kanske filmen 
snarare känns alldeles för snabb och intensiv, kanske är det 
svårt att hänga med i de sista scenerna och uppfatta miljöns 
förändring i bakgrunden. 

Projektet har varit väldigt lärorikt både tekniskt och metodiskt. 
Jag har behållt en nyfikenhet och öppenhet genom hela ar-
betets gång och hittat ett lustfyllt sätt för mig att arbeta med 
animation. Men nästa gång jag gör en leranimation hoppas jag 
på ett samarbete. Jag tycker det var svårt att ensam jobba med 
humor och jag gillar att bli överraskad av någon annans idéer. 
Jag blev lite blind av projektet och saknade att höra någon an-
nans perspektiv. För att hitta den öppna och intuitiva process 
jag söker så tror jag att jag behöver samarbeta. 
Kombinationen av de två teknikerna fungerade och jag tyck-
er att de tillsammans skapade det jag sökte efter. Jag tror att 
mitt projekt kommer underlätta för mig att kunna växla mellan 
illustration och animation på ett naturligt sätt med samma 
slags öppenhet inför resultatet. Jag känner också att jag hittat 
en ärlighet i mitt uttryck och en bildvärld av färg, kontraster och 
överrraskningar som jag vill fortsätta utforska.


