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The Cure of  All Fears 
En animerad kortfilm om rädslor 

INTRODUKTION 
Jag har under min uppväxt tampats med olika rädslor. Rädsla för döden. Rädsla för 

imperfektion. Rädsla för blötdjur. Rädsla för smutsiga fingrar. Rädsla för sociala 

sammanhang. Frågan du då kanske ställer dig; Vad är det att vara rädd för? Dö ska vi ju alla 

och inte har det drabbat någon med lite skit under naglarna. Än mindre av lite socialt 

umgänge? Vad är det för fel på dig? Ja, det är frågor jag också har ställt mig. Men jag bör 

först nämna att det inte är någon vanlig form av rädsla jag pratar om. De starka effekterna 

jag känner i samband med dessa rädslorna är ångest. I vårt vardagliga tal använder vi ofta 

orden ångest och rädsla för att uttrycka samma slags känslor, men en kan säga att ångest är en 

mer akut form av rädsla. En fråga om ordval, men de flesta är överens om att dessa dessa ord 

står för någon form av obehag. I många fall ett mycket starkt obehag. 

Ångest uppträder i många olika former. Bunden ångest, vi vet princip i detalj vad det är 

vi är ängsliga för. Fritt flytande ångest, motsatsen till bunden ångest där vi känner oss illa till 

mods och ängsliga utan att kunna säga varför där hotet kommer lika mycket inifrån oss själva 

som utifrån. Signalångest (även kallat antecipatorisk ångest), en slags varnande upplevelse där 

vi känner att vi håller på att hamna i en situation som inte utgör något omedelbart hot men 

som skulle kunna bli hotfull vid ett senare skede. Separationsångest, känslan vi upplever när vi 

måste skiljas från en person eller trygg plats i tillvaron. Sedan har vi då den typ av ångest som 

är kopplade till mina rädslor jag i början nämnde; fobisk ångest, som vi kan uppleva inför 

något som vi i själva verket vet är ofarligt men känner en stark rädsla för. Den här typen av 

rädsla är också något jag gradvis har blivit fascinerad av i takt med att jag har blivit mer 

medveten om mina egna. Både som den psykiska påfrestning det kan vara, men också hur det 

har gestaltats av olika visuella kommunikatörer. En medvetenhet och nyfikenhet som 

tillsammans inte bara banade vägen för mitt kandidatarbete i grafisk form och illustration, 

RAPPORT !1



men som också öppnade dörren för att själv producera något inom en lång förkärlek jag haft i 

hela mitt liv; animation. 

 
VAD ÄR EN FOBI?  

Termen fobi härstammar från grekiskans phobos som betyder flykt, panisk rädsla samt 

skräck och det var under 1800-talet som begreppet fobi och mer vetenskapligt förankrade 

beskrivningar började dyka upp. Psykiatern Ross Mitchell (1934–2016) beskrev i sin bok 

”Phobias” (1982) mycket utförligt om de olika typerna av fobier, deras orsaker samt 

behandling. Boken vänder sig till befattningshavare inom vården, fobiker och dess anhöriga. 

När jag läste den så ville jag först och främst förstå vad som skiljer en så kallad vanlig rädsla 

från en fobi. Mitchell delar upp ångest och rädsla i två block som vardera grenas ut i två 

kategorier. Ångest motsvarar nervositet och oro medan rädsla svarar för skräck och panik. 

Ångest har i sin tur att göra med hotfulla föraningar om vad som skulle kunna hända och inte 

så mycket med vad som faktiskt händer. Människor har en förmåga att tänka in i framtiden 

och bygga visioner och föreställningar om att något obehagligt kan hända (irrationell fara). 

Det är dock där rädslan tar över, när något obehagligt eller farligt händer oss eller just är på 

väg att hända (rationell fara). Det är alltså samspelet mellan ångest och rädsla som definierar 

en fobi. Fobisk ångest är ett förhärskande tillstånd som utmärks av en omåttlig fasa inför att 

behöva konfronteras med en viss sak.  Graden av ångest eller fasa saknar helt proportion till 

den situation som utlöser den. Den går heller inte att förklara eller resonera bort och står 

utanför en viljemässigt kontroll. En fobi är, till skillnad från vanliga rädslor, enbart 

förekommande hos vissa personer, mindre frekventa och inverkar ofta på personens livsföring. 

Under min vidare research ville jag förankra mina personliga rädslor och se hur de 

kategoriseras. Är t.ex. min fobi för sniglar densamma som den ångest som uppstår när jag 

måste interagera med människor jag inte känner mig säker med? Jag visste egentligen svaret 

på det innan (då mina reaktioner och handlingar är totalt olika), men inte deras exakta termer 

och uppdelning. Min rädsla för sniglar (vilket även involverar andra blötdjur som maneter) 

klassas som en specifik fobi och innebär stark rädsla för ett föremål, en aktivitet eller en 

situation. Rädslan kan framkallas vid blotta tanken på det som utlöser den, och personen gör 

vad som helst för att undvika den utlösande faktorn. Specifika fobier brukar delas in fem 

undergrupper beroende på vad rädslan är anknuten till: 

	  
   1. Djur (ex: spindlar, ormar, hundar) 
	 2. Naturlig miljö (ex: höjder, vatten, oväder) 
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	 3. Platsbundenhet (ex: flygplan, instängda utrymmen) 
	 4. Blodinjektioner, skador (ex: blodprov, operationer) 
	 5. Övriga (ex: kräkning, sätta i halsen, sjukdom) 

Specifika fobier kan ibland förväxlas med andra ångestsyndrom, som till exempel 

paniksyndrom/agorafobi (torgskräck), social fobi eller tvångssyndrom. Specifik fobi skiljer sig 

från de andra ångesttillstånden genom att rädslan är avgränsad till en eller några få olika 

situationer, medan rädslan och undvikandet ter sig mer generaliserat till exempel vid 

agorafobi och social fobi. Min rädsla för smuts eller imperfektion är med andra ord en 

tvångsmässig störning (OCD) och min sociala fobi går under just det begreppet (jag bör dock 

tillägga att jag till stor del tagit kontroll över den idag att jag kan leva ett liv som jag trivs 

med). Men frågan kvarstår, och det till mig själv; vad är det egentligen att vara rädd för? 

 

TEKNIK TON & INSPIRATION 
Under min uppväxt har jag konsumerat skräck i en ganska stor utsträckning, främst  

tv-spel och film. Blod, body horror, våld, mörker och monster är inget jag direkt undvikit, 

snarare tvärtom, jag har omfamnat det och har lärt mig att se det för vad det är; en 

verklighetsflykt. Det är en kuliss av något skrämmande där jag antingen varit en del av 

handlingarna i narrativet (tv-spel) eller en betraktare (film), men där jag är väl medveten om 

distansen till min vardag. Konsumtionen av film, tv-serier och spel med skräck som tema har 

blivit såpass inlärt och hanterbart för mig att det idag knappt skrämmer mig. Jag har fått söka 

mig till mer grafisk skräck med dåligt narrativ just för att bli mer äcklad än skrämd, där både 

emotionell och fysiologisk reaktion uteblir. Det förändrades dock när jag kom över något som 

fick mig att omvärdera skräck och vad som skrämmer just mig. Dessutom via ett medie som 

jag inte alls trodde kunde framkalla ångest hos mig. 

Det var när en vän till mig introducerade mig för den persons verk som inte bara fått 

mig att bli fascinerad av fobier som visuellt uttryck, men också en nytändning av skräck i 

berättande. Vi var hemma hos honom och han höll fram sin iPad och frågade om jag hade 

hört talas om ”Uzumaki” (うずまき, 1998–1999)? Jag tittade på skärmen och såg att det var 

någon form av manga i pdf-format. Jag började swipea vänster med fingret för att vända blad 

efter blad, samtidigt som min vän kortfattat berättade om seriens handling. Jag hörde inte så 

mycket av vad han sa, för jag var helt fast i det momentum som var mitt första möte med 
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mangakan Junji Ito (伊藤 潤⼆, 1963–). Jag kände direkt när jag läste att det här var något 

helt annat. 

Kortfattat handlar ”Uzumaki” om invånarna i den lilla Japanska staden Kurōzu-cho (黒

渦町) och hur dessa blir besatta av närvaron av spiraler runt omkring dem, både naturliga 

och konstgjorda. Besattheten orsakar en långsam förvandling till någonting omänskligt, vilket 

resulterar i ohyggliga och realistiskt skildrade dödsfall. Det som lyckades fånga mig var hur 

Ito tog något så vanligt som en geometrisk form och satte det i ett skrämmande sammanhang. 

I den första volymens andra kapitel, ”The Spiral Obsession Part 2" (うずまきマニア：その

2), utvecklar mamman till en av protagonisterna en stark fobisk ångest för spiraler (med 

anledning av vad som sker i det första kapitlet). Den blir så stark att hon inte klarar av tanken 

att vara i närheten av dem, så en kan ju föreställa sig de drastiska metoder hon tar till när hon 

gradvis blir medveten om olika spirala former som förkommer i och utanpå den mänskliga 

kroppen. Det var också med just det kapitlet jag förstod att Ito som berättare mer eller 

mindre utgår ifrån det som vi minst anser vara farligt. Saker som egentligen bör vara helt 

ofarliga, men som i Itos värld visualiseras till fobier med konsekvenser vi inte ens kan 

föreställa oss. Med min fascination för fobier och Junji Itos sätt att visualisera rädslor blev 

med andra ord utgångspunkten för vad jag ville undersöka i mitt kandidatarbete. De saker 

som vissa finner så skrämmande att de undviker det till den grad att det blir en påfrestning i 

vardagen. Frågan var bara hur? Jag ser mig som en visuell kommunikatör som både 

behärskar illustration av olika slag samt grafisk design och typografi. Jag har alltid varit lite 

rastlös av mig och gillar att hoppa mellan olika uttrycksformer. Serier är ett av dem, så det 

kanske vore det naturliga valet att försöka göra något som liknar Ito’s verk? Å andra sidan 

serietecknar inte jag som honom och det skulle snarare sluta med en humoristisk touch än en 

skrämmande. Samtidigt kände jag lusten för att lära mig något nytt som jag inte behärskar 

tillräckligt bra, så jag inte skulle gå på rutin och inte utforska nya metoder. Det slog mig 

sedan, att något jag tycker att vi haft för lite i undervisningen på konstfack, är animation. 

Animation har alltid varit en stor del av mitt liv, men samtidigt något jag varit en 100% 

konsument av och aldrig riktigt vågat förstå hur en skapar rörelse från idé till duk. Jag hade 

velat ha mer undervisning i ämnet, och med tanke på att det idag är tekniskt lättare att 

animera finns det ju ingenting som säger att det inte skulle vara värt att prova. Dessutom, 

skulle jag kunna göra den mer lutad åt humor så att temat fobier lättare skulle gå ihop med 

det sätt jag serietecknar. Idén kändes lika självklar som den var bestämd. 
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Bilder av Junji Ito. 

RAPPORT !5



ANIMATIONENS INGREDIENSER & KARAKTÄR 
Att animera en film involverar ofta en rad olika processer som en egentligen inte görs av  

en enskild person. Idé, manus, storyboard, karaktärsdesigner, bakgrundstecknare, animatör 

(både nyckel och mellan-tecknare), färgläggning, ljudläggning och all annan slags 

postproduktion, är ansvar som många personer delar på, inte sällan under flera år. Dock är 

det en kortfilm jag skulle göra, inte en långfilm som är i nivå med någon större 

animationsstudio. Som endast betraktare av animation är det lätt att tro att allt måste röra på 

sig i varje scen, 24 bilder per sekund och i ett högt tempo. Så är förstås inte fallet, men det är 

knappast något en tänker på om en inte börjar sätta sig in i hur animation produceras. När 

jag var liten hade animation blivit alltmer lättillgängligt i och med ett bredare tv-utbud samt 

vhs, både vad gäller långfilm och serier. Jag tog del av tecknat och stop-motion, från europa, 

öst och väst utan att egentligen reflektera var ifrån de kom eller hur de gjordes. Jag vet bara 

att jag älskade mina vhs-band och slukade egentligen allt och spelade dem om och om igen. 

Jag har heller aldrig tappat intresset för animerad film, så jag gissar att hantverket i sig har 

spelat någon roll från första början (somliga har tenderat att tycka att animation är för barn 

och ger upp det av den orimligt nedvärderande anledningen). Första gången jag fick en 

inblick av hur en animation gjordes var i en reklamfilm för en långfilm av Disney. Jag kommer 

inte ihåg vilken, men det var vanligt att de marknadsförde sina kommande filmer med längre 

trailers på vhs och då visades det ibland bakom kulisserna-material. Då fick en ta del av 

röstskådespelarinsatser, storyboards och inte minst animatörer i mustasch som satt och 

tecknade med en bunt papper över en upplyst skiva och flippade dem fram och tillbaka. 

Precis på samma sätt som jag ungefär 20+ år senare skulle göra mitt första riktiga försök på 

konstfack. I mustasch. 

I samma stund jag bestämde mig för att jag skulle behandla mitt tema med hjälp av 

animation, visste jag att jag var tvungen att begränsa mig. Det tar väldigt lång tid att animera, 

men är en nybörjare som jag och inte animerat något längre tidigare är det svårt att föreställa 

sig hur krävande det faktiskt är. Särskilt på egen hand, och ska en ha koll på alla moment så 

är det bra att veta i vilken ordning saker och ting ska göras för att göra arbetet så bra och 

effektivt som möjligt. Jag är en person som gillar att veta vad jag håller på med, men med ett 

starkt kontrollbehov så har jag lärt mig att inte planera eller styra upp saker och förväntningar 

för mycket. Så även i mitt arbete, så därför försöker jag att jobba intuitivt så gott det går. I det 

här fallet var det dock nödvändigt för mig att ha en historia och storyboard färdig för att 

fysiskt kunna se upplägget, både för mig själv och mina handledare. 
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Jag hade redan innan projektets början en ganska klar bild av vad jag ville berätta för 

slags historia med en början och ett slut, så därför bestämde jag mig för att teckna 

storyboarden och bygga den primära handlingen successivt. Scen för scen, allteftersom det 

kom till mig. Parallellt med detta satte jag upp tydliga begränsningar för hur historien skulle 

berättas. Dessa begränsningar blev sedan avgörande för var historien skulle utspelas och vad 

som skulle synas i bild. Jag ville hålla mig till endast en karaktär för att bara ha fokus på den 

istället för flera. Därför gick utomhusmiljöer bort och på så sätt kunde jag hålla mig till 

karaktärens rörelsemönster samtidigt som miljön inte kunde påverkas av väder eller andra 

karaktärer. En annan begränsning var även vinklar och speciella rörelser, då det är en väldigt 

stor skillnad att teckna en händelserik historia i serieform kontra animation – i varje fall om 

en ska tänka konventionellt. Därför bestämde jag mig för att nyttja ett mer seriebaserat tänk 

med panoreringar och lätta zoomningar över stillbilder, varvat med karaktärsanimation.  
Min storyboard blev på så vis mer tecknad som en serie (vilket det i princip är, men även i 

själva filmen). 

Eftersom jag valde att fokusera på endast en karaktär (förutom en bi-karaktär), så var 

det viktigt för mig att den skulle bli bra och någon jag kunde trivas med. I grunden så skulle 

det vara en karaktär som var baserad på mig och mina egna tvångs- och fobiska tankar, så 

valet att det skulle vara en man var ganska enkelt. Första utkastet blev dock något som inte 

riktigt stämde överens med historien jag ville berätta, än mindre hur jag brukar teckna. Det 

såg ut som en pojke, max i 17-årsåldern som såg väldigt ”Disney” ut. Hur kunde jag hamna 

här då? Var det omedvetet? Både ja och nej. I mitt projekt ville jag delvis undersöka ”12 

principles of  animation” som togs fram Disney-animatörerna Ollie Johnston (1912–2008) 

och Frank Thomas (1912–2004) och introducerades i deras bok ”The Illusion of  Life: 

Disney Animation” (1981). En av dessa punkter är ”appeal”, som huvudsakligen rör 

utformningen av karaktärsdesign. Att förenkla är en viktig aspekt då en karaktär ska tecknas 

flera hundra gånger i en animation, så att ta bort onödiga detaljer är ett måste. Därför blev 

hans drag mycket mjukare än om han hade varit en fristående illustration. En annan princip 

är ”exaggeration”, som mer eller mindre handlar om överdrifter och att om en imiterar 

verkligheten perfekt i en animation så kan det ge animationen ett ganska ointressant intryck. 

Jag hade från början tänkt att min karaktär skulle vara ganska överdriven och desperat i sitt 

sätt att vara, vilket på något sätt översattes i hans utseende. Då kände jag att ögon med 

pupiller och ögonvita var nödvändigt för att uttrycka reaktioner starkare, men ögonvita är 

samtidigt något jag vanligen inte brukar teckna utan håller mig oftast till bara pupiller. 
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Resultatet blev det egentligen inget fel på, men inte jag, och inte för min animation.  
Här bestämde jag mig för att bejaka principerna lite mer på avstånd. Dessutom skulle inte 

min animation kräva så mycket av min karaktär, så jag gjorde ett andra försök. 

När jag tecknade karaktären en andra gång blev han både äldre och mycket mer 

nedtonad. Han har fortfarande överdrivna drag som långa ben och armar, men i uttrycket 

känns han mer jag. En stark anledning till att jag vill att han ska vara äldre (runt 40-årsåldern)  

är för jag vill att betraktaren ska läsa in en livshistoria. Någon som har levt med sin fobiska 

ångest och sina tvångstankar i störren delen av sitt liv för att sedan vilja göra något åt det. Det 

skulle dessutom kännas mer naturligt varför han har en egen bostad (även om det inte är 

något konstigt för en tonåring). 

Jag hade från början tänkt applicera ganska många fobier i min karaktär, både egna och 

sådana jag finner intressanta, men jag insåg ganska snart att det är något för en långfilm. Jag 

behövde reducera om jag skulle få det att gå ihop. Jag valde därför ut en balansgång mellan 

specifika fobier och tvångstankar jag själv har för att på så sätt göra det mer underhållande för 

mig själv genom att dra dem till överdrift. Ett ångestbaserat förhållande till telefoner, speglar, 

sniglar, imperfektion, hål i oregelbunden komposition, offentliga miljöer, människor samt en 

osäker relation till klara färger. Då några av dem hos mig personligen inte riktigt är fullt så 

starka, valde jag att låta min karaktär få handskas med dem på ett lite mer extremt sätt. 

Övriga karaktärsdrag som kroppshållning och dominanta hand var också något jag ville att 

han skulle bära, särskilt det sistnämnda. Vänsterhänta karaktärer i fiktion är, precis som i 

verkligheten, en minoritet och ett undantag som jag ofta lägger märke till i visuellt berättande. 

Det känns oftast som ett aktivt val från skaparen när en karaktär har en dominant 

vänsterhand snarare än en högerhand. Det har förstås sina förklaringar, men personligen är 

det en detalj jag uppskattar oerhört. 
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 Några sidor av min Storyboard. 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Min karaktärsdesign.  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VERKTYG & ARBETSMILJÖ 
Jag är lika digital som analog i mina olika utföranden, vare sig det handlar om grafisk 

form eller illustration. Vad gäller animation har jag dock en romantiserad bild vad gäller 

stansade pappersbuntar och pegbars, men det beror på att det är vad jag betraktat under min 

uppväxt och det är lite så jag vill att teckningar ska få liv. Här fick jag dock åter väcka mig 

själv och försöka inse vad som metodiskt skulle bli minst krävande, hur mycket jag än 

beundrar animatörer som idag håller fast vid analog animation. Återigen, jag var ensam i det 

här, det skulle ta tid. Därför valde jag att skaffa mig en Wacom Cintiq så att jag kunde teckna 

direkt i det program jag valde att animera i. Det skulle spara mycket tid i att skanna, rengöra 

och eventuella ändringar av teckningar, vilket jag idag är otroligt tacksam för. Jag beslöt mig 

tidigt för att animera i Photoshop snarare än ett fullfjädrat animationsprogram som TVPaint 

animation eller Toon Boom, då jag är väldigt bekväm med Photoshop (en osäkerhet 

(animation) är bättre än två). Här skulle jag kunna kommunicera med After Effects smidigare 

samt att färgläggningen skulle gå mycket mer effektivt. När mitt manus och storyboard var 

färdigt satte jag ihop en animatic för att få en känsla för scenföljden, tempo och ljudbild. När 

jag tittade på den tillsammans med mina handledare kände vi att något saknades i slutet och 

hur jag knöt ihop historien. Det som tidigare kändes så självklart i mitt huvud var inte lika 

självklart på papperet. Vi bollade lite och kom fram till att jag skulle göra det lite mer 

hoppfullt och positivt och inte så hopplöst som jag hade tänkt. Jag ändrade det och det blev 

visserligen bättre, men inte fullt stå träffande som jag från början hade föreställt mig. Jag lärde 

mig dock en gång för alla hur viktig en animatic är för att kunna visualisera något på 

skissnivå, så det är något jag alltid kommer att bära med mig. Hur bra en historia möjligen ter 

sig i huvudet, är det alltid viktigt att plana ut den fysiskt. Om så bara för dig själv. 

Med osäkerheten att animera visste jag på förhand att jag behövde fullständig disciplin. 

När jag illustrerar eller formgiver så vet jag hur mycket tid jag kan avvara för annat innan jag 

planerar att något skall vara färdigt. Men nu visste jag inte ens om jag hade tid att äta lunch? 

Skulle verkligen de avsatta veckorna räcka till? Jag har inga problem med att arbeta hemma, 

men jag vågade inte chansa så jag intalade mig själv att jag skulle arbeta konsekvent i skolan 

för att inte ta överflödiga pauser som egentligen skulle innebära prokrastinering. Det valet höll 

i ungefär två dagar innan jag fick ge upp p.g.a. ett fysiskt hinder; ergonomi. Bänkarna i skolan 

är inte anpassade för att sitta och arbeta länge i ett monotont läge vilket min rygg raskt talade 
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om för mig. Hemma har jag höj- och sänkbart ritbord och stol, vilket blev bärande för att jag 

inte skulle bli fysiskt utmattad, så jag valde att arbeta helt hemifrån. En annan sak jag 

bestämde mig för väldigt tidigt var att jag inte ville att mitt projekt skulle gå ut över 

dygnsrytmen, så jag ville hålla fasta tider för när jag arbetade och varvade med fritid. För att 

få struktur och koll på min process och samtidigt bli effektiv satte jag upp ett litet system. Det 

bestod av ett färgkodat rutnät med 45 stycken numrerade kvadrater där varje scen i sig 

representerade en kvadrat. Varje kvadrat är sedan uppdelad i 4 mindre kvadrater som är 

kodade med var sin färg. Blått stod för bakgrund, magenta för animation, gul för färgläggning 

och grön för komposition. På så sätt fick jag en bra överblick vad jag hade gjort och vad jag 

hade kvar. När något var gjort så blockade jag helt enkelt av det, vilket var tillfredställande i 

sig och berättade att jag gjorde framsteg sakta men säkert. Systemet korresponderade 

dessutom med hela min storyboard så jag kunde få en visuell överblick vad det var för scen 

jag arbetade med. I slutändan visade det sig att detta upplägget var helt avgörande, in i det 

sista, då det verkligen talade om för mig hur allt hörde ihop och drog ner en eventuell 

stresspsykos avsevärt. 

Som novis så hade jag lite svårt att föreställa mig vad som var mest praktiskt att börja 

med. Skulle jag ta mig an de scenerna som hade lite mer tidskrävande animation, eller skulle 

jag försöka beta av enklare scener så att mer blev gjort för att känna av att processen gick 

framåt? Jag hade dessutom en liten lös plan om att försöka teckna alla bakgrunder först, men 

samtidigt skulle det vara onödigt innan jag faktiskt bestämt hur min karaktär skulle röra sig i 

dem. Återigen behöver jag tänka på samtliga delar i processen själv, vilket helt enkelt slutade i 

en mix där jag varvade mellan samtliga moment. Så länge jag behöll ett kontinuerligt fokus så 

visste jag att jag skulle klara det. 
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Mitt system för att hålla koll på processen. 
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LJUD 
En viktig avlastning jag tidigt bestämde mig för var att anlita någon annan att ansvara 

för min animations ljud. Jag har för vana att vilja göra allt själv, men min ena handledare 

Kalle rådgav mig att anlita någon med van hand som kunde göra det. Ljudbilden är trots allt, 

enligt mig, mer än halva intrycket i en animation. Både vad gäller balans och tajming, så det 

kändes som ett gjutet val. Efter lite letande efter en passande ljudläggare så slog det mig att 

jag faktiskt känner en som har det som levebröd; min gamla vän och kollega George 

Hagstrand. Jag kontaktade honom, visade min animatic och han var intresserad. Det skulle 

dessutom bli en ny utmaning för honom då han tidigare inte lagt ljud och effekter till en 

animerad kortfilm. När vi sedan kom till punkten att George skulle ljudlägga filmen så visade 

det sig att vi båda hade en liknande vision hur det skulle låta, friskt inspirerad av kortfilmer 

gjorda av Disney, Hanna-Barbera och Warner Brothers där musikinstrument inte bara sätter 

stämningen, utan även saker som rör på sig (t.ex. fotsteg). Dock märkte jag av att George ville 

ha mer tystnad än jag, vilket jag antagit att han är mer van vid att jobba med spelfilm. Han 

fick dock sin vilja igenom på sina ställen där en kanske inte förknippar tystnad med animation 

(i varje fall i kombination med den musiken vi valde). Jag ville helt enkelt att han skulle vara 

lika delaktig och litade helt på hans yrkesroll. I slutändan blev jag väldigt nöjd med hur det 

blev, kontra om jag hade gjort det själv. 

SUMMERING 
Under arbetet med filmen har jag på något sätt förvaltat mina rädslor och tvångstankar 

i ett berättande, samtidigt som jag har fått kämpa med några av dem. Filmens slutresultat är 

långt ifrån perfekt, men är så nära min vision jag kunde komma på cirka 12 veckor. Jag fick 

dra ner på bildrute-antalet i flertalet scener, jobba mycket med rörliga stillbilder samt slopa 

skuggning i bakgrunder. Jag upptäcker nu i efter hand konstant nya imperfektioner men 

samtidigt är det något jag försöker leva med och låta det vara som det är. Mitt mål var att 

skapa min första kortfilm som fungerar för äldre och yngre personer och även om mycket 

kanske inte är glasklart i handlingen, hoppas jag att den är tillräckligt underhållande för att en 

ska börja fundera lite, upptäcka saker i bakgrunden och andra små referenser jag smugit in. 

Jag har fått en stor inblick i animationens olika delar på egen hand, bara genom att våga och 

jag kommer garanterat fortsätta att animera framöver. Med mitt kandidatprojekt kan jag  
äntligen inkludera animation i min roll som visuell kommunikatör.  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Bild från ljudläggningen.  

Bild från utställningen. 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Scen ur kortfilmen.  

Scen ur kortfilmen.  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Scen ur kortfilmen.  

Scen ur kortfilmen.
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