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Inledning
 
När jag började fundera på vad jag ville göra som examensarbete, bestämde jag mig 
ganska tidigt för att jag ville jobba med film på något sätt. Animerad film. Något som 
är relativt nytt för mig.
 
Enda sedan jag började pröva på animation har jag velat lära mig mer och fördjupa 
mig inom området, lära mig om olika tekniker, om hur man kan tänka och vilka möj-
ligheter som finns inom ämnet. Jag ser mig själv som illustratör i grunden. Det är vad 
jag identifierat mig med under min tid på kandidatutbildningen, men när jag kom i 
kontakt med animation insåg jag plötsligt att det finns nya möjligheter för mig som 
illustratör att uttrycka mig.
 
Istället för en bild, som förvisso kan kommunicera flera saker, kan en animerad bild 
eller film hjälpa till att förmedla mycket mer. Mina illustrationer kan få ett liv och jag 
får möjligheten att berätta något mer komplext, med fler lager.
 
Under mitt sista år på Konstfack har jag har jag vid tre tillfällen testat att animera och 
jobba med rörlig bild. Dels en kort kortfilm, dels en video som var ett homage till en 
artist och en vinjett till SVT, alla under kortare kurser. Tidigare har jag även animerat 
kortare klipp. I kortfilmen hade jag mina egna känslor och minnen som utgångs-
punkt. Genom att minnas mina känslor kring att bo i ett år, ensam, i Los Angeles för-
sökte jag återskapa de minnena genom animation. Jag utgick från temat ensamhet, 
som faktiskt är en av de starkaste känslorna jag har med mig från det äventyret. I min 
homage-video låg mitt fokus på att försöka lära mig mer om hantverket, hur man kan 
jobba med rörligt material och sätta ihop det för att kommunicera det jag vill berätta. 
Vinjetten var en uppgift inför valet 2018, där animerade jag händer från olika perso-
ner, för att visa på mångfald i Sverige, som lägger ner en valsedel i en valurna.

Tidigare projekt. En liten kortfilm om ensamhet, homagevideo till artisten Jackie Shane och animation till en vinjett. 

Eftersom att jag gjort tre kortare projekt, känner jag att jag nu vill fördjupa mig mer 
i att arbeta med rörlig bild. Jag känner att jag touchat vid ämnet men att det finns 
väldigt mycket mer intressant att lära mig, allt från tekniska aspekter till konstnärli-
ga. Det ger mig också möjlighet att testa ett, för mig, ganska outforskat område. Ett 
tillfälle att få mer tid att ge mig in i något, ge mig ut på hal is och att få en ordentlig 
utmaning.

Idéprocess

Om nyfikenheten på animation och rörlig bild ledde mig till vilket tillvägagångssätt 
jag skulle använda mig av, så var det betydligt svårare att komma på vad själva arbe-
tet skulle handla om. Jag visste hur jag ville kommunicera, men vad ville jag berätta?
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En idé som i tanken kändes intressant, var bygga en berättelse på den s.k. fjärilseffek-
ten. Begreppet bygger på teorin om att en marginell påverkan i en del av ett system 
kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans i systemet. Hur kommer 
det sig att just den här situationen inträffade? Vad ligger bakom och hur kan hän-
delseförloppet och vägen dit ha sett ut? Tanken på att använda mig av fjärilseffekten 
som en mall i mitt bildberättande kändes spännande. Jag började formulera en idé 
om att göra en film med korta berättelser som började med en händelse och där man 
sedan fick se vad som låg bakom.  

Men en bit in i min research kring teorin om fjärilseffekten insåg jag att mallen, som var 
tänkt att begränsa mig på ett positivt sätt, begränsade mig negativt. Den research jag 
hittade var baserad på ganska komplicerad forskning som var teoretiskt svår för mig 
att ta till mig av. De idéer jag fick, de berättelser jag ville berätta var svåra att appli-
cera på fjärilseffekten och fjärilseffekten i sin tur var svår att applicera på berättelsen. 
Hela idén höll mig tillbaka kreativt. Jag var helt enkelt tvungen att tänka om kring 
vad jag ville berätta. Det var ganska jobbigt att så pass tidigt i arbetet ha en ”kris”. Jag 
tog en vecka och lät mig själv bara tänka, fundera och grubbla. Jag ville inte hasta 
fram en ny idé, jag ville ge mig själv lite tid. Som tur var hade jag sällskap av en hund 
den veckan, vilket betydde många långa promenader. Jag har märkt att jag tänker 
friare när jag rör på mig, av någon anledning. 

Jag försökte gå tillbaka till vad jag tyckt om att jobba med tidigare under utbildning-
en, vilka ämnen som engagerat mig mest och vad som fått mig att känna starkt för 
något. De ämnen eller teman som jag känt varit mest intressanta och som jag varit 
mest nyfiken på har ofta kretsat kring känslor. Som min film om ensamhet.

Skulle jag kunna försöka fördjupa mig mer i den känslan och samtidigt lägga till fler 
lager till en berättelse? Jag bestämde mig för att fortsätta på temat, men att också 
behandla ämnen som längtan och saknad, känslor som jag tänker kan kombineras 
på ett intressant sätt och som jag tror de flesta av oss kan relatera till. Man kan känna 
ensamhet, längtan och saknad på flera olika sätt.

Berättarteknik

Efter att ha funderat ganska mycket på hur jag ville behandla temat, bestämde jag 
mig för att jag ville försöka mig på att animera en kortfilm. Kortfilmsformatet visade 
sig, efter lite efterforskning, vara ett ganska fritt format och där man t.ex. inte nöd-
vändigtvis behöver förhålla sig till samma regler och berättartekniker som i en längre 
film.

Berättartekniken kändes viktig. Här fanns möjlighet att försöka berätta en historia på 
ett, för mig, helt nytt sätt. I stället för att utgå från en person, funderade jag kring om 
känslorna jag ville förmedla, på något sätt kunde förstärkas med hjälp av fler karaktä-
rer. I och med att just känslor ibland kan vara svårt att gestalta. Jag kände därför att 
det skulle vara spännande att prova att berätta en parallell berättelse, med tre styck-
en karaktärer istället för en huvudkaraktär.

För att karaktärerna skulle föras samman i berättelsen, kände jag att det behövdes ett 
lager till, ytterligare en parallell berättelse. För dramaturgins skull. Ibland kan det krä-
vas ganska mycket för att människor ska ta kontakt, det kan till och med krävas att de 
sätts i en viss situation för att de ska mötas. Jag tänkte då att en komet skulle kunna 
vara på väg mot jorden, mot staden där berättelsen utspelar sig. Något som kommer 
fram under berättelsens gång och som tillslut för samman karaktärerna.
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En komet kan också fungera som en symbol för en känsla av fara eller ondska. Tove 
Jansson släppte 1968 ”Kometen kommer”, en omarbetning av den år 1946 utgivna 
Kometjakten. Hon har berättat att hon blev påverkad av bl.a. andra världskrigets ka-
tastrofstämningar som rådde runt om i världen.1 Det känns som att de finns en stäm-
ning och ett hot även i dag, som kommer från bl.a. kärnvapenhot, rasistiska ström-
ningar, galna maktmän etc. 

Något som känns viktigt för mig och som jag vill förmedla i filmen är hopp. Vi kan 
känna oss ensamma, utsatta, en komet kan vara på väg mot jorden men känslan av 
att vi inte vill känna oss ensamma kan kanske till och med, i vissa lägen, vara starka-
re. Jag tror att det finns en drivkraft och ett hopp hos oss människor att inte vilja vara 
ensamma, att få vara med och att få känna samhörighet. Slutet på filmen fick därför 
vara hoppfullt.

Att lära mig om film
 
För att kunna göra en film behövde jag börja från början, eftersom att jag aldrig gjort 
en ordentlig kortfilm eller skrivit ett manus förut. Jag började med att försöka lära 
mig så mycket som möjligt om de regissörer jag tycker om. Vad är typiskt för dom? 
Vad har de för stil? Vad är det jag tycker om i det som de gör? Jag kikade på bl.a. Wes 
Anderson som jag rent berättarmässigt alltid tyckt varit väldigt skicklig. T.ex. hur han 
och Robert D. Yeoman jobbar med filmfoto, där nästan varje scen skulle kunna frysas 
och fungera som självständig bild. Med hjälp av filmklipp på nätet där folk bryter ner 
filmer och analyserar bl.a. regissörer och filmfotografer fick jag en hel del hjälp på 
vägen, med olika saker man kan tänka på gällande filmfoto, komposition, klippning, 
färger etc.

Jag hittade även en hel del instruktionsfilmer med generella tips hur man kan tänka 
och vad som är vanliga nybörjarmisstag. Som med t.ex. komposition, hur man kan 
försöka förhålla sig till tredjedelsregeln, ett slags rutnät för att hitta en balans i sin 
komposition istället för att lämna för mycket ”dead space” i en bildruta. 

Från Tove Janssons ”kometen kommer”.

Filmfoto från Grand Budapest Hotel och en instruktionsfilm om bl.a. tredjedelsregeln.
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Jag försökte studera och lära mig några grunder för att sen se hur jag medvetet kun-
de förhålla mig till detta genom att antingen följa eller bryta mot ”reglerna”.

Utifrån det researchmaterial jag fått ihop, skrev jag ner det som jag kände att jag 
kunde ha med mig. Det hjälpte inte bara tekniskt utan gav också en hel del idéer hur 
man kan jobba och tänka kring olika scener i stort.

Hur berättelsen växte fram

För att bygga mina karaktärer och skapa en berättelse gjorde jag tre mappar, en för 
varje karaktär. Där la jag in bilder, citat, skrev ner anteckningar etc. för att successivt 
skapa en personlighet åt varje karaktär. Vad tycker de om? Hur ser det ut hemma 
hos dem? Vad har de för bakgrunder? Vad jobbar de med? Jag kollade också på oli-
ka Instagramkonton som berör ensamhet och deppighet på ett mer humoristiskt 
sätt och fick där en hel del inspiration. Successivt växte personligheterna fram i varje 
mapp och jag kunde, med hjälp av det materialet, börja skriva ner karaktärsdrag och 
så småningom skriva scener för varje karaktär. 

Varje scen fick en rubrik, som jag sedan skrev ner på lappar som jag la ut över ett 
bord, för att fysiskt och analogt kunna ha en bättre överblick. På så sätt kunde jag 
sedan bestämma vilka scener som skulle komma efter varandra och para ihop de sce-
ner som skulle funka parallellt, det var så min berättelse började ta form.

Att berätta en parallell berättelse var, för mig, något helt nytt och väldigt svårt. I min 
research hittade jag en manusförfattare som heter Linda Aronson, som brutit ner de 
olika sätt som oftast förekommer i film, när det kommer till att berätta en parallell 
berättelse. Hon har skapat olika mallar, skulle man kunna säga. Sättet jag ville berätta 
på, passade in på modellen hon kallar ”Tandem narrative”, vilket hon beskriver som: 
”lika viktiga berättelser som utspelar sig tillsammans i samma tidsram och på samma 
tema”. 2 Det här hjälpte mig mycket, då jag kände att jag kunde ha en mall att luta 
mig mot och inte behövde uppfinna hjulet igen.

Efteråt återgick jag till mina lappar, med lite mer kött på benen, pusslade ihop dom 
igen och skapade vad jag kallar för ”block”, t.ex. ett kvällsblock där man följer karak-
tärerna samtidigt vid samma tid på kvällen, under samma kväll. Genom att skriva ner 
de olika blocken, kunde jag börja tänka ut olika passager, kamerarörelser och sätt att 
gå mellan de olika scenerna och göra anteckningar på hur det skulle kunna gå till. 
Här fick jag lite mer struktur på själva berättelsen, på manuset.

Det här arbetet fick sedan vara grunden för min ”animatic”, en slags storyboard där 
man skissar upp scen för scen och ser vad som funkar. Ibland säger två scener sam-
ma sak och ibland behövs det något mer för att kommunicera det som ska nå fram. 

Processbilder.
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En animatic kan vara ett bra sätt att få en överblick över hur filmen skulle kunna se 
ut. Det var ett råd jag fick av min handledare Bitte och det är något som jag är väldigt 
glad över att jag följde, då jag hela tiden återkommer till den.

Det här var min process för att få fram ett manus. Jag känner absolut att jag skulle 
vilja jobba mer med manuset. Det är något som är helt nytt för mig och min första 
erfarenhet av att skapa ett manus till en animerad berättelse. Om det funnits tid hade 
jag gärna fördjupat mig mer. Tillslut kom jag emellertid till en gräns där jag kände att 
jag var tvungen att släppa manusbiten, för att kunna ha tillräckligt med tid för att ha 
möjlighet att slutföra helheten. Men det är något som jag i framtiden skulle vilja lära 
mig mer om.

Bildberättande

Jag kände att jag ville försöka lägga mycket fokus på mina bilder, illustrationer, mitt 
manér och mitt bildberättande i filmen. Jag ville försöka skapa en bildvärld och en 
stämning. Eftersom tiden är knapp insåg jag tidigt att jag inte skulle kunna animera 
allt för avancerade animationer, då jag valt en teknik som kallas ”frame by frame”, 
ruta för ruta. En teknik där man målar bildruta för bildruta 25 gånger per sekund för 
att kunna få fram en rörelse. Jag valde därför att försöka fokusera på en mer subtil 
slags animation. Genom att jobba med kamerarörelser och mindre tidskrävande ani-
mationer och rörelser. Jag hoppas att jag samtidigt kunnat göra det till en spännande 
berättarteknik. Genom att arbeta med animationer som t.ex. en blick, att ögon blin-
kar, att en kamera går genom ett rum, kombinerat med miljöljud, försöker jag få fram 
känslorna jag vill förmedla. 

Jag har även använt mig själv som skådespelare, eller snarare min kropp. Genom att 
spela in mina egna rörelser i något som kallas för ”rotoscoping”. Rotoscoping är en 
animationsteknik där man använder rörelse från rörlig bild och målar ovanpå, ”frame 
by frame”, för att fånga en realistisk kroppsrörelse. Jag byggde ett stativ av en golv-
lampa, en selfie-stick och en affischklämma för att kompensera för den dyra appen 
jag fick ladda ner för att kunna spela in mig själv med bra kvalitet. Det var inte helt 

Bilder från min animatic.

Ett hemmagjort stativ för mobilkamera.
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optimalt men det funkade bra. Jag försökte att använda mig av olika kroppsspråk för 
de olika karaktärerna. 

I början experimenterade jag med mitt manér, jag ville försöka att inte illustrera allt 
för likt de sätt jag tidigare illustrerat på, men ändå ha kvar en slags grund. Detta för 
utmana mig själv när det kommer till själva illustrationerna. Efter ett tag kände jag 
att jag faktiskt utvecklades och hittade ett manér som kändes passande för filmen, 
men som kanske inte såg exakt ut som det manér jag använde mig av i början, i mina 
första scener. Något som  kanske känns lite inkonsekvent men jag hoppas ändå att 
helheten ska fungera ihop. Det kan vara saker som jag skulle kunna justera i efter-
hand för att få berättartekniken att hänga ihop på ett bra sätt. 

I min bildvärld vill jag att det ska finnas mycket detaljer, mycket att kolla på och saker 
som säger någonting om miljön. Ambitionen har hela tiden varit att man, precis som 
hos de regissörer eller filmer jag inspirerats av, ska kunna frysa en bildruta och att 
den ska kunna stå på egna ben som en illustration i sig.

Karaktärsdesign

Det kändes viktigt för mig att jobba med mina karaktärer och försöka göra medvetna 
val. Jag försökte skriva en bakgrundshistoria till varje karaktär, men samtidigt lämna 
mycket öppet för betraktaren att läsa in själv. Två av tre karaktärer är kvinnor, en är 
mörkhyad och en annan har rötter i mellanöstern. Vad de har för kultur eller exakt var 
de kommer ifrån framgår inte, men jag tyckte det kändes viktigt att olika utseenden 
skulle få representeras. En av karaktärerna är i min bakgrundshistoria queer, det hin-
tas om det i filmen men det görs ingen stor poäng av det. Jag kände att det inte be-
hövde vara en stor grej, ett stort ställningstagande, utan mer att det bara måste kunna 
få vara så eftersom att det är så världen ser ut. Jag tycker även att detaljer och variation 
hos karaktärerna känns viktigt. En av de kvinnliga karaktärerna är affärskvinna, högt 

En av de tidiga scenerna där jag testade en del texturer och lekte mer med perspektiv och en av de senare 
scenerna, där jag började hitta fram till mitt bildspråk i filmen. Ett, för mig själv, lite rakare manér.

Scener ur filmen.
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uppsatt och har det gott ställt, den andra kvinnan är konstnär. Den tredje karaktären, 
en ung kille, är i början av vuxenlivet och har det mindre gott ställt, i min berättelse 
fick han vara vit. Jag försökte även variera utseende och kön på t.ex. nyhetsuppläsare.. 
Det är inga stora poänger men små val som tillsammans, förhoppningsvis, bidrar till 
ett normkritiskt tänkande, just för att jag har möjlighet att kunna ta vara på tillfället.

Även här känner jag att jag skulle vilja hinna gå djupare i karaktärerna och tydligare 
visa på deras personligheter, för att skilja dom åt och med hjälp av t.ex. deras hemma-
miljö visa vilka dom är. 

Musik och ljud

Till min film har jag även komponerat musiken. Jag ville att relationen mellan mu-
sik, filmens handling och bildspråk skulle spela med varandra. I ackordföljden som 
är filmens signaturmelodi, låter jag tonerna gå mellan dur, moll och dur igen. För att 
försöka fånga filmens essens och känsla. Jag valde också att använda mig av miljöljud 
i filmen och ingen berättarröst, för att försöka lämna så mycket som möjligt för be-
traktaren att kunna känna in själv. Ljud är också ett effektivt sätt att kunna berätta en 
handling, ljudet av t.ex. en tidning som bläddras i kan få betraktaren att uppfatta vad 
som sker utan att jag just animerar det. Det var väldigt kul att göra filmmusiken och 
att tänka bild och musik ihop. Jag försökte jobba med dynamiken med musiken, med 
upprepningar och med olika crescendon. Jag ville att ljudet skulle öka i intensitet vid 
vissa betydande tillfällen i filmen. Jag skulle gärna mixa ljudet till filmen i efterhand 
och verkligen försöka få det att låta riktigt bra. 

Utställningen

Jag ville jag få upp element från filmen stort på väggarna för att binda samman fil-
men med rummet och skapa en relation mellan bild och rum. Jag använde mig av 
mycket texturer och olika mönster i filmen och det var något som jag ville få fram 
i utställningen. Jag gjorde ett stort kollage av elemeten och skapade nåt som kan 
liknas vid stora tapetvåder som jag satte upp bredvid varandra. Jag blev tilldelad en 
container att ställa ut i, strax utanför Konstfack. Det fanns både plus och minus med 
min placering. Containern var placerad så att många människor passerade platsen, 
jag kunde ha högt ljud från högtalarna, så att min musik verkligen kom fram och jag 
fick en yta på ca. 2,5x3m att använda mig av. En container med glasväggar var kanske 
inte optimalt för att visa en film, då det blev väldigt mycket reflektioner och ljus in i 
rummet, men jag hoppas ändå att jag nådde ut på ett bra sätt. I rummet placerade 
jag ut fällstolar, för att besökare som t.ex. har rullator enklare skulle kunna ta sig in i 
rummet och flytta på en stol om så behövdes.

De tre karaktärerna.
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Resultat

Det har varit spännande och väldigt utvecklande få skapa alla delar i filmen. Från ma-
nus, karaktärer till miljöer och musik för att sedan försöka få allt att samspela. Jag kan 
ha en tendens att jobba ganska långsamt och noggrant men nu var jag tvungen att 
göra snabbare val, vilket också var en bra erfarenhet. Det var ofta som jag kände att 
jag tidsmässigt låg steget efter och det var inte för än i slutet jag kunde klippa ihop 
alla scener. Jag kunde därför inte veta för än i sista stund hur scenerna skulle fungera 
ihop, hur allt skulle samspela och jag fick försöka lita på min intuition. Det var ibland 
en läskig känsla och jag kände att jag inte alltid hade kontrollen över projektet. Men 
det var en bra lärdom då jag i framtiden skulle kunna jobba mer med t.ex. min ani-
matic innan jag sätter igång med att skapa scenerna. Att göra ut skisserna mer detal-
jerat, med enklare animation och på så sätt få en bättre bild av hur helheten kommer 
att bli. Den animatic jag använde mig av till in film var ganska förenklad, med endast 
bilder och anteckningar. 

Jag är väldigt glad att jag tog mig an det här projektet. Att helt själv animera en kort-
film på ca. 10 veckor kändes, innan jag satte igång, som ett svårt projekt att ro i hamn. 
Jag tror att jag i framtiden, eftersom att jag gjorde alla delar själv, kommer att ha stor 
nytta av den här erfarenheten då jag fått en större förståelse för varje del i ett skapan-
de av en animerad film. Det kan vara nyttigt inför eventuella framtida samarbeten. 
Jag tror att det för mig kan underlätta i kommunikationen att förmedla min egen, 
eller förstå någon annans, idé eller vision. 

Det jag ville undersöka och det som varit min frågeställning under projektets gång, 
om jag skulle kunna uttrycka och beskriva känslor som ensamhet, saknad och läng-
tan i min film tycker jag ändå att jag fått svar på. Efter min opponering och mitt sam-
tal med både min kritiker och publik, men även efter samtal med besökare under 
utställningen så känns det som att mitt budskap och det jag ville förmedla har nått 
fram. Hela processen har varit otroligt lärorik för mig, en väldigt bra erfarenhet och 
jag är glad att jag vågade mig på att animera en egen kortfilm.

Bilder från utställningen.
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källhänvisning

1 Fellman, Ida. 2014. Tove Jansson läser hela Kometen kommer. Svenska Yle.
https://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/24/tove-jansson-laser-hela-kometen-kommer#me-
dia=103499

2 Aronson, Linda. Which parallel narrative structure suits my script? 
http://www.lindaaronson.com/what-type-of-parallel-narrative-suit-my-story.html#
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