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Salt, bittersalt är havet,
och klart och kallt.

På djupet multnar mycket,
men havet renar allt.

Vilt, rovdjursvilt
är bränningens glittrande språng,

men ingen människas tankar
är höga som havets sång.

Starkt, evigt och starkt
är vågornas väldiga tåg,

och stark av det eviga havet
var mjuk förgänglig våg.

Så ge ditt liv åt havet.
Det kräver blod av sin man,
men sist, djupt i det djupa,
får ingen en vila som han.

-Havet, Karin Boye
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inledning

Innan jag kom in på Konstfack var jag en ständig besökare på Konstfacks vårutställning. Jag 
fascinerades av de arbeten jag såg och drömde om att själv få ställa ut här en dag. Redan innan 
mitt antagningsbesked identifierade jag mig som illustratör och med åren på Konstfack har jag 
blivit ännu mer säker på att det är det jag vill satsa på. Tanken om ett examensarbete har hela 
tiden funnits med mig under de här tre åren. Även om jag inte visste vad det skulle handla om så 
ville jag utmana mig på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare.     

Sedan jag var liten har djur och natur varit ett stort intresse för mig. Genom att kombinera mitt 
skapande med dessa ämnen upptäckte jag att jag på mitt eget sätt kan vara med och påverka 
hur vår miljö ska se ut. 
Den problematiska situationen i Östersjön är något som länge har oroat mig. I flera år har det 
rapporterats om att Östersjön inte mår bra och jag tyckte det var svårt att få en uppfattning om 
vad det var som orsakade problemet. Att fertila kvinnor helst bara ska äta strömming två gånger 
per år pga miljögifter i havet, blev ett uppvaknande hos mig och jag kände att jag ville på något 
sätt vara med och bidra till att kunskapen om situationen i Östersjön når ut till fler. Detta resulte-
rade i en animerad kortfilm som behandlar ett av havets största problem, döda bottnar. 

Syftet med mitt arbete är att på ett enkelt och illustrativt vis få både barn och vuxna att förstå 
och få upp ögonen för vad det är som sker under ytan och hur det påverkar såväl djur som 
växter. Syftet är även att jag på samma gång ska få mer kunskap i rörlig illustration för att kunna 
bredda min profession som illustratör och bildmakare. 
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bakgrund 

Även om jag inte är uppvuxen kring Östersjön har intresset för havet på senare år växt sig allt 
starkare. Havets ekologi och speciella naturliv fick jag upp ögonen för efter att ha hjälpt till att 
fånga in Sillgrissleungar för ringmärkning på Stora Karlsö. Fågelungarna som dramatiskt kastar 
sig ut över klipporna för att komma nära vattnet, trots att de inte kan flyga, gjorde ett starkt in-
tryck på mig. Jag fascinerades av fåglarnas sätt att anpassa sig till de höga klipporna på Öster-
sjöns öar. Med hjälp av fet fisk får ungarna ett bröst som liknar en air-bag, vilket gör att de inte 
skadas av att slå mot den hårda marken nedanför klipporna. Naturen under ytan har även den 
anpassat sig till havets olika delar och förhållanden. Nu står alla arter inför nya utmaningar att 
klara sig i och med de föroreninger som finns i havet. 

Själva idén om filmen växte fram under hösten 2018 då jag under ett år var utbytesstudent på 
Pacific Northwest College of Art (PNCA), Portland, Oregon USA. Den andra terminen där hade 
jag kursen ”Independent study” där jag tillsammans med min mentor Zachary Rau skapade ett 
projekt för kursen. Jag valde då att utforska form, färg och teknik, samt fakta om Östersjön som 
research för arbetet som senare skulle bli mitt examensarbete. De frågeställningar jag formulera-
de för att ta mig an projektet om Östersjön var följande:

Vilka miljöproblem finns i Östersjön?
Hur påverkar det livet under ytan?
Hur jag kan förmedla händelseförloppet genom ett visuellt uttryck?

Varför film?
Det var från början inte självklart att jag skulle använda mig av animation i mitt slutprojekt då 
mina kunskaper i rörlig illustration var mycket begränsande. Att det skulle vara illustration i någon 
form var dock självklart. Med alla fotografier som i vår tid flödar i vardagen tycker jag personligen 
många gånger att illustrationer tjänar en snabbare och effektivare roll i att förklara något specifikt. 
Dock ska sägas att det ligger mycket i illustratörens manér, idé och kunskap, hur väl budskapet 
går fram, så illustration som budbärare av ett ämne eller en text ligger mig varmt om hjärtat.  
Ingången till att jag skulle ta mig an rörlig illustration har nog att göra med att bilder i dagens 
samtid ofta förväntas röra på sig, både i sociala medier som ute på gators displayer. Film som 
konstform, vilken låter mig skapa illusioner av rörelser, är något som driver mig att tänka i längre 
bildsekvenser. Jag upptäckte under mitt år på PNCA vilket liv och vilken rörelse denna konstform 
kan ge mina illustrationer och landskap. Detta ville jag utforska närmare för att på ett bättre sätt 
kunna förklara det som sker i Östersjön. Det magiska för mig med att skapa rörlig bild tycker jag 
är att det ger liv till något som inte funnits tidigare, vilket antagligen hänger samman med att jag 
satsar på en karriär som just illustratör och bildmakare. Jag upplever också att jag inte längre 
nödvändigtvis behöver anförtro bilden åt en text som tillsammans ska bilda en helhet, utan får 
utrymme att fylla berättelsens visuella aspekter desto mer. Därför hoppas jag min film som infor-
mationsbärare kan uppfattas som lätt att ta till sig för dem som ännu inte känner till orsaken till 
havets döda bottnar. 
Med film får jag även möjlighet att ge tittaren en större upplevelse tillsammans med ljud, som 
annars inte hade varit möjligt. Jag tror att ju fler sinnen som är inblandade, desto större intryck 
ger det betraktaren. 

Därför kände jag att i och med mitt examensarbete och Konstfacks vårutställning som lockar 
många människor, var det ett bra tillfälle att arbeta med Östersjön på ett rörligt plan och få fler 
att få upp ögonen för vad som händer i vårt hav. Samtidigt såg jag detta arbete som en chans att 
fördjupa mig mer i både såväl storytelling som animation. 
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bräckta tårar

Redan innan jag hade en klar bild av hur min film skulle utformas döpte jag projektet till ”Bräckta 
tårar”. Namnet kom jag på efter att ha förstått att havet var i kris. Jag valde att behålla namnet 
under hela projektet då jag ville att min film skulle beskriva en sorts sorg eftersom havet går mot 
en allt större död. Samtidigt ger namnet en hint till det bräckta vatten som finns i Östersjön. 

Sammanfattning av filmen
Filmens början tar sin plats över ytan, omringade av Sillgrisslor. För mig var det naturligt att börja 
här, dels för att fastställa en plats för dem som ser filmen, men också för att mitt eget intresse för 
Östersjön fördjupades i och med dessa fåglar.  
Tillsammans med en dykande Sillgrissla tar vi oss ner i vattnet. Väl nere på botten visar sig den 
torsk som subtilt kommer leda oss genom filmens berättelse. Den för oss vidare bland växter 
som frodas och utvecklas framför våra ögon. 
Plötsligt kommer ett mörker in och täcker bilden (som vi senare förstår är avrinningsvatten från 
djurhållning och åkermarker). I detta mörker börjar alger utvecklas, och som till slut bildar en grön 
massa. Efter en utzoomning från den gröna massan till simmande sillgrisslor förstår vi att det är 
algblomning som nu har bildats. Algerna dör efter hand och vi följer med de nu fallande algerna 
ner till botten igen. När partiklarna (algerna) i filmen nuddar växterna vissnar även de och dör. Det 
här skedet ska symobilisera den syreåtgång som går åt till att bryta ner algerna. 
Därefter visas ett dött bottenhav med spöklika vissna växter som täcker bottnen. Torsken kom-
mer åter igen in i bild, men den här gången blek och sjuk. Efter att den simmar ut i mörkret åker 
vi för sista gången upp över ytan och möts där av jordbruk och en traktor som står och sprutar ut 
gödsel på åkermarken. 
Detta jordbruk innehåller också en svinfarm, och grisar visas uppifrån i nästa scen. Från dessa 
åker vi vidare upp genom taket till en överskådlig vy över jordbruket. Vi ser hur avrinningen sker 
från åkermarken ner till havet. Här hoppas jag åskådarna nu förstår att mörkret som kom in tidi-
gare i själva verket är läckage av djurhållning och jordbruk. 
I slutet av filmen visas text som kortfattat talar om några av de åtgärder som kan göras för att 
minska övergödning i havet. 
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östersjön

Östersjöns historia
Under 12 000 år har havets miljö växlat från smältvattensjö, Atlantvik och insjö till brackvat-
tenhav. Då dess historiska arkiv finns att hitta på havsbottnen, är det lättare att förstå det som 
händer med Östersjön idag. På havet.nu förklaras det att bottnen har byggts upp av partiklar och 
skal från bland annat döda kiselalger som snöat ner och lagrats i djupa områden. Studier har 
gjorts på dessa sediment och på så sätt har utvecklingen kunnat rekonstruerats.  

Här förklaras också att då den senaste istiden smälte och drog sig tillbaka bildades en stor 
smältvattensjö, vilket blev förstadiet till Östersjön. Denna, nu Baltiska issjö, växte fram under 
nästan tretusen år. När iskanten hade dragit sig tillbaka till Mellansverige trängde vattnet igenom 
vid berget Billingens nordspets. En vattenvolym motsvarande en tredjedel av vattnet i dagens 
Östersjö forsade ut i Atlanten och på bara några få år sjönk vattennivån med 25 meter, ner till 
världshavens nivå. 
Isen fortsatte att smälta när klimatet blev varmare. Det stora utflödet av smältvatten hindrade 
saltvatten från att komma in, trots den ganska stora öppningen mot Atlanten. Under cirka 200 år 
blev det dock tillfälligt kallare vilket minskade avsmältningen. Salt vatten från Atlanten kunde, för 
cirka 11 500 - 10 700 år sedan, komma in och det så kallade Yoldiahavet tog form. Havet fick sitt 
namn från musslan Yoldia arctica, som var en av de saltvattensorganismer som invandrade under 
denna tid. Den tunga inlandsisen pressade ner jordskorpan, och när isen till slut smälte höjde sig 
landmassan över sundet i Mellansverige för att till slut stängas helt och hållet. Nu var Östersjön 
åter en insjö, och fick namnet Ancylussjön efter flodhättesnäckan, Ancylus fluviatilis. Då ytan 
steg snabbare än landhöjningen i söder blev resultatet av detta ett nytt utlopp, troligen genom de 
danska sunden. 

Inlandsisarna fortsatte att smälta och vattendjupet i de danska sunden kom därför att öka och 
Öresund öppnades, vilket ledde till att mer och mer saltvatten trängde in i Östersjön. Detta nya 
hav var något saltare än det är idag. Typiskt för denna period är de laminerade sediment med 
svarta ränder. Dessa kan endast bildas om det finns en syrefri miljö under en längre tid, annars 
förstörs lamineringen av de grävande djuren på botten. Det visar att döda bottnar har funnits tidi-
gare i Östersjöns historia. Det har även hittats tecken på blågrönalgblomningar i sedimenten. 

När världshaven inte längre tillförde något smältvatten upphörde höjningen av havsytan. Däremot 
fortsatte landhöjningen. Detta fick till följd att Öresund grundades upp och saltvattnet kom i min-
dre mängder in över de grunda trösklarna i sunden. Östersjön är idag ett brackvattenhav, då det 
är både sött och salt. I sedimenten från det senaste århundradet ses tydliga tecken på övergöd-
ning. Även miljögifter dyker upp i sedimenten under denna tid, som sträcker sig till vår epok idag.
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Döda bottnar
Östersjön är bland annat tack vare sitt bräckta vatten ett unikt hav med sitt speciella växt- och 
djurliv, men det har också kallats ett av världens mest förorenade innanhav och det har världens 
största område med döda bottnar. Då det är många faktorer som spelar in i detta känsliga hav 
var just döda bottnar en aspekt som jag kände extra starkt för. Dessutom märkte jag att det är 
väldigt få människor som känner till orsaken till dessa döda bottnar eller att Östersjön ens är i ett 
så dåligt skick som den är. Just nu är minst 1/3 av Östersjön helt död. Bottendöd är en relativt 
komplicerad process och min stora utmaning blev att översätta det som händer på ett både 
informativt, lättillgängligt och konstnärligt sätt. 

Den bottendöd jag vill förklara i bild orsakas av syrebrist och algblomning, som sker av över-
gödning i havet. Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor 
kommer ut i havet. Alla växter behöver dessa näringsämnen för att kunna växa. Därför gödslar 
många bönder sina åkrar för att få rikare skördar. Resultatet blir att en del av näringen rinner ut i 
vattendrag som mynnar ut i Östersjön. Jordbruket står idag för den största delen av växtnärings-
tillförseln från land. Även reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier bidrar till att näring 
förs ut i havet. Det gör att havets ekosystem förändras. Östersjön får för mycket näring, vilket 
leder till övergödning. Det tar sig i form av sommarens alla algblomningar. Då täcks stora områ-
den i Östersjön av mikroalger och blågröna bakterier. När algblomningen är över dör algerna och 
organismerna faller till botten där de bryts ned av bakterier. Det är en process som kräver mycket 
syre, vilket leder till att det blir syrebrist i vattnet vid botten. Varken djur eller växter kan leva där 
och bottnarna beskrivs då som döda. 
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Torsken 
I dokumentärerna Torsken -havets hopp och Vårt grisiga hav ges en bra bild av situationen för de 
djur och växter som lever där. Båda dokumentärerna tar upp torsken som viktig art i Östersjöns 
ekosystem. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig 
i allt yngre ålder, vilket är ett starkt tecken på att beståndet är stressat. 
Just den torsk som lever i Östersjön är unik, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Idag 
är torsken generellt liten och smal. Endast ett litet antal torskar växer till sig och blir stora. Arten 
är anpassad till att leva i Östersjöns saltfattiga förhållanden, och håller sig gärna nere på djupet. 
Algblomningarna har, tillsammans med syrebrist och döda bottnar, skapat en miljö där torsken 
får svårt att leva, föröka sig eller hitta föda.
När Östersjöns miljö blir allt sämre, mår alltså torsken sämre. Det gör också torsken mer känslig 
för angrepp av parasiter som sälmasken, en inälvmask som använder torsken som mellanvärd 
för att sprida sig vidare till sälarna i Östersjön. Torsken har dessutom fiskats hårt under lång tid, 
vilket gett den mindre och mindre möjlighet att återhämta sig.

På WWFs hemsida beskrivs också på vilket sätt torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. 
Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till växtplankton. Minskning-
en av torsken ger utrymme för skarpsillen att bli fler. Skarpsill äter djurplankton, som då blir färre. 
Eftersom djurplanktonen då inte kan hålla nere mängden växtplankton, leder det till algblomning 
och bottendöd.

Detta slår tillbaka på människan i form av att även vår hälsa hotas med de giftbildande alger som 
orsakar blomningen, eller att den fisk vi får i oss är förorenad. Trots detta har jag ändå valt att inte 
avbilda människan i filmen för att ge mer utrymme till processen och händelseförloppet i vatt-
net. Dock har jag visat på människans närvaro på annat sätt i form av en fyr i första scenen och 
ett jordbruk i sista. En fyr valde jag, förutom min förkärlek till dess arkitektoniskt vackra struktur, 
som en symbol för kunskapsspridning och upplysning. Den symboliserar passande nog även 
människans kamp mot naturen, som Victoria Chick skriver om i Lighthouses in art. Eftersom mitt 
projekt är inriktat på jordbruket som orsakan till problemet, visas åkermark och en svinfarm upp i 
slutet som en kommentar till hur övergödningen började. 
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inspiration
Tanken om att göra en film förstärktes efter ha sett Katie Scotts och James Pulley film ”Story of 
Flowers”, där Scott har illustrerat och Pulley animerat. Deras kortfilm beskriver växters cykler och 
var ett uppdrag av konstnären och floristen Azuma Makoto. Makoto saknade en förklarande bok 
eller film om ämnet för att beskriva processen till sin fyraåriga dotter. Det är något jag känner igen 
mig i då jag också saknat korta men samtidigt intressanta visuliserade illustrationer om övergöd-
ningen. Filmen har också hjälpt till att ge mig idéen till att själv skapa en informativ film utan ord. 
Den har även gett mig inspiration till bland annat scenbrytningar och animationslösningar. 

Andra konstnärer som har hjälpt mig genom projektet rent visuellt har varit Ernst Haeckel och 
Leah Fusco. Haeckel har visserligen än mer detaljer till sina mer vetenskapliga studier av arters 
uppbyggnad och utseende, men det har gett mig uppslag till lösningar på bland annat avbildning 
av microskopiska alger som visas i en av mina scener. 

Katie Scotts, 
James Pulley

Ernst HaeckelErnst Haeckel
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Fusco däremot har ett helt annat manér än de övriga två som jag fått inspiration ifrån. Hon arbe-
tar med olika medier som kol, blyerts och olja. Den rika svärtan och användningen av kolet får 
många av hennes bilder att andas en melankolisk stillhet. När jag har studerat hennes konstverk 
har jag slagits vilken kraft dessa blandningar av medier får. Med hjälp av stora penseldrag i olja 
mot blyertsstreck får det blyertsen att framstå som mer fragilt än om allt skulle vara gjort med 
blyerts. 
Då min film efter hand kommer att gå mot bottendöd och en mer negativ ton i bilderna passade 
det bra att, liksom Fusco, använda mig av andra tekniker än enbart akvarell. Med hjälp av blyerts 
och kol kunde jag fömedla detta på ett starkare sätt. 

Leah Fusco

Leah Fusco
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process

Tillsammans med min mentor på PNCA blev det även en research i nyanser, ljus och mörker till 
filmen. Min stora utmaning blev att lyfta fram mer färg till mina bilder, då jag annars har ett gan-
ska mättat uttryck i mitt manér. Detta för att på ett effektivt sätt kunna få till en kontrast mellan 
det glada och det sorgsna i filmen. 
Jag fick även utforska min teknik och manér i akvarell som grund till arbetet som skulle komma 
på våren. Stort fokus under mitt år på PNCA blev att tackla komposition och valörer på rätt sätt. 
Även om jag hade relativt bra känsla för det innan fick jag här en stark grund till hur jag skapar 
mina bilder. 

Metod
I konstsammanhang håller jag mina bilder till att vara enbart analoga. Men i mina illustrativa 
arbeten blir min metod att konstruera bilder ett sorts collage-liknande tillvägagångsätt. Det börjar 
med att jag i en enkelt ritad skiss testar mig fram till olika kompsitioner och bildlösningar. Jag 
försöker här tänka på vad som ska vara i förgrunden respektive bakgrunden och vad som bör 
komma i fokus för betraktaren. Därefter letar jag upp referensbilder till de bilder jag ska måla av. 
Sedan jag var liten har jag uppskattat att måla av objekt och hålla mina avmålade alster relativt 
naturtrogna, till skillnad från att rita på ”fri hand”. Efter att vanligtvis ha målat av innehållet till 
bilden i akvarell skannar jag in dem och frilägger dem sedan i Photoshop. Här redigerar jag dem 
också så de olika objekten passar ihop med varandra och därmed skapar en helhet. På detta 
sätt får jag en frihet att kunna förändra komposition och uttryck efter hand. Att dessutom kom-
binera mitt analoga arbete med det digitala gör också att jag får jobba på olika sätt i mitt arbete, 
vilket ger mig variation, något jag värdesätter högt. Mitt arbetssätt är dessutom till en fördel då 
jag tar in alla olika delar i programmet After effects där jag kan animera varje enskild objekt för 
sig. 

På PNCA blev jag ombedd att även göra mina skisser till mer färdiga verk, för att redan på papp-
ret vara mer medveten och metodisk i mina val med framför allt varma och kalla nyanser, samt 
ljus och mörker. 
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Storyboarding
Efter att ha satt mig in i Östersjöns ekologi och orsakerna kring dess miljöproblem formulerade 
jag händelseförloppet av övergödningen i berättande form. Texten jag utformade blev till ett ma-
nus för mig själv i arbetet med att översatta det till bilder som kom att bilda en storyboard. Den 
här storyboarden gjordes sedan om ett antal gånger, där scener togs bort och lades till för att få 
till så bra storytelling som möjligt. Storyboard för film var något som var helt nytt för mig och jag 
fick en insyn i hur jag bör visa på rörelser och scenbrytningar på ett förståeligt sätt. 

Jag började med olika alternativ till storyboard för filmen, och nedan syns ett av de första utkas-
ten. Jag lät den utsatta torsken fungera som en huvudkaraktär i filmen. Sillgrisslor fick även de 
vara med i början och hjälpa till att fastställa en plats var historien har sin början. Tillsamans med 
en dykande sillgrissla skulle det hjälpa scenen att på ett naturligt sätt ta oss ner under ytan. Väl 
nere på botten skulle ett friskt hav med en prunkande botten tona upp sig. I den första storybo-
arden tänkte jag mig här byta till en scen över ytan igen där vi ser hur gödsel, avfall och avföring 
från djur rinner ner i havet. Det täcker bottnen och torsken med svart mörker där mikroskopiska 
alger växer fram och bildar algblomningen på ytan. Vi ser sedan hur algerna dör och faller ner till 
bottnen, där de konsumerer syre från växterna som nu är döda. Även plast och skräp syns på 
bottnen för att ge en hint till fler miljöproblem som Östersjön står inför. Sedan kommer en nu sjuk 
torsk insimmande i bild och försvinner i mörkret. Min tanke var sedan att vi åker upp för ytan och 
ser jordbruk i form av nötkreatur, för att ge en hint till orsaken för övergödningen. 

Detta fick jag dock göra om efter möte med min mentor. Scenen med dräneringsvatten och växt-
näringsämnen som rinner ner i vatten behövde istället visas i slutet för en större effekt för tittaren. 
Idén om skräp på botten tog jag också bort för att enbart hålla mig till ett problem, då det annars 
kunde tänkas uppstå förvirring. Jag började även arbeta efter en bättre mall för storybaord för att 
förenkla processen. 

1.

5.

9.

13. 14. 15. 16.

10. 11. 12.

Above the surface. Guillemots fly in and out of the 
water. 

Wased is flushing out to the water/rivers.

We see nutrition increases. Particles.
Nutrition increases the growth of phytoplankton and 
fast-growing macroalgae.

The cod is weak. Surrounded by dead plants. The cod is swiming into the darkness. Dissapears. Abouve the surface. Dead bird on the shore. Cow 
eating grass.

More cows. Agriculture/farmhouse in the back-
ground. Smoke eventually covers the image. 
The end. 

Algal bloom occurs. Plant algae covers the bottom.
Reduced sunlight. Plants and species withers.

The algae dies and fall to the bottom. Layers of old algae lie on the bottom. Breaks down 
to bacteria. The acid is consumed on the bottom. 
Dead plants togther with a fishing net and a can.

2. 3.
Under the water. Sun is shining through. Cod 
swiming by. 

A seal is swimming by.

4.
Bird catching fish.

6. 7. 8.
View from above. Agriculture buildings and farm-
land. Rivers transporting the wased to the sea. 
(Motion of dark water coloring the sea).

Dirt comes in (waste) from the left. Coloring the 
water dark. Cod swims out of the picture.

Dark water.

Storyboard 1
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Scene No. Shot No.

Scene No. Shot No.
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Nedan syns mer detaljerade skisser och utforskande av färg och valörer till filmen som jag gjorde 
i samband med kursen ”Independent Study”. Jag fick nu chans att studera bland annat hur ljuset 
beter sig i vatten med solens reflektioner och vågorna på ytan. 
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Väl tillbaka på Konstfack gick jag åter igen igenom storyboarden med mina handledare Catherine 
Anyango Grünewald och Kalle Sandzén och gjorde en del ytterligare ändringar. Jag valde att ta 
bort de första och sista scenerna som utspelar sig bland molnen, då dessa inte direkt bidrar till 
filmens story. För att få mer variation på perspektivet i mina bilder lät jag också ta in några scener 
från ovan. Efter att ha reflekterat över jordbrukets inverkan kom jag på att det skulle bli mer effek-
tivt att byta ut kor mot grisar, då svinfarmar redan har ett dåligt rykte och inte är lika naturroman-
tiska som en äng full av kor.

Jag gjorde även en så kallad animatic för att se ungefär hur långa scenerna kunde tänkas bli. 
Det är en enkel filmatisering av min storyboard som hjälpte mig med hur scenbrytningarna kunde 
tänkas passa med varandra. Jag fick då uppskattat att filmen kunde tänkas bli ungefär tre minu-
ter lång. 
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När storyboarden väl var satt började jag snabbt sätta igång med att börja göra ut scenerna. Att 
behöva måla alla objekt, redigera dem och sedan komponera ihop dem skulle, förutom själva 
animeringen, ta mest tid i projektet. 
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Som illustratör får jag en chans att skapa mig egen verklighet för att främja berättelsen. Jag 
gjorde till exempel alla växter mycket mer färggranna än de annars är. Jag har även placerat 
arter bredvid varandra som egentligen inte växer på samma ställe. Detta gjorde jag främst för att 
förstärka den sköna och friska bilden av Östersjön, och för att kunna visa upp så många olika 
växter som möjligt på en kort tid.

Nedan syns hur jag använt mig av både akvarell och kol, för att få ett mer fientligt och sorgset 
uttryck. 
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Rörelser
Några av rörelsena hade jag, genom att testa mig fram på PNCA, förstått att jag kunde göra di-
rekt i After effects. Andra rörelser däremot var jag tvungen att måla varje vinkel för att få till en så 
naturlig rörelse som möjligt. Ett exempel är torsken som jag ville skulle kunna vända på sig i en 
av scenerna. Visserligen kunde jag även manipulera några av dem i datorn för att ändra fenans 
perspektiv och liknande.
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Växternas förvandling från akvarell till blyerts och slutligen kol var också tvunget att ske stegvis. 
Jag kunde manipulera och förvrida min målning i akvarell i datorn men var sedan tvungen att 
göra övergången till blyerts och kol analogt med hjälp av ett ljusbord. Därefter kunde jag återigen 
manipulera kolteckningen ytterligare i datorn.  
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Förutom att animera rörelser analogt och i datorn använde jag mig vid ett tillfälle av film. För att 
få det manér jag ville ha för dräneringsvattnet, som skulle komma in i bilden i form av mörker, fick 
jag använda mig av bläck och filmkamera. Genom att vinkla ett blött akvarellpapper kunde jag 
droppa på flytande bläck som sedan spred sig över pappret.  
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Den klara storyboarden
Nedan visas färdiga bilder av scenerna i min storyboard 
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Början och slutet 

För att slutet på filmen inte skulle ha en alltför dyster avslutning valde jag att ha med text som en 
epilog till filmen. Den berättar om de åtgärder som kan göras för havet. För att texten inte skulle 
vara för frånkopplad från filmens manér valde jag att handskriva texten. Jag lät också filmens 
början och slut få inleda och avsluta scenerna i linjeteckningar, för att matcha linjerna i min hand-
skrivna text. 
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musik och ljud

Genom att inte ha någon berättarröst till filmen var min tanke att betraktaren skulle få mer tid och 
uppmärksamhet till scenerna. Eftersom jag inte har avbildat någon människa med i filmen ville 
jag heller inte ha röster som påminner om mänsklig närvaro, utan låta naturen tala för sig själv. 
På så sätt kan tittaren eventuellt få en något otydligare bild av vad som händer, men och andra 
sidan tror jag den då kan uppfattas som en tänkvärd film där förhoppningsvis en nyfikenhet kan 
infinna sig.

Därför var det viktigt för mig att ljudet både skulle vara melodiskt och stämningsfullt. Jag och min 
vän och musiker Felix Wickman hade tidigare pratat om att göra något tillsammans och filmen 
kändes därför som ett givet tillfälle. Efter att Felix skapat en grund till musiken satt vi tillsammans 
och redigerade den för att passa scenerna. Även här hade vi en tanke att musiken skulle vara 
något gladare i början för att sedan bli mer melankolisk. 

Ljudeffekter laddade jag ner från freesound.org. För mig var dessa ljud just bara effekter, för att 
få mer liv i mina animationer. Svårast att hitta ljud till var växterna som gradvis dör. Jag ville ha ett 
kras-liknande ljud och fick till slut leta efter olika plastföremål som gav sken av denna effekt. Det 
framkallade inget verklighetstroget ljud eftersom läten under vatten dämpas, men däremot beto-
nade det den effekt jag var ute efter. Jag upplevde en betydligt mer kraftfull scen med krasljudet 
till växterna än utan det.    
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resultat och utställning
Min utställningsplats blev i salen Zickerman, som jag delade med Ishtar, Ester och Mathilda. 
Vi fick mycket plats att fylla och förutom filmen hade jag två stora väggar att fördela min häng-
ning på. Fyra stora tavlor med scener och växter från filmen fick hjälpa till att bära upp utställ-
ningen. Jag dekorerade även med vass och stenar för att få till en stämningsfull plats med käns-
lan av att vara nära havet.
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sammanfattning 

Från att endast ha gjort några enkla animationer tidigare till att göra en film på över fem minuter, 
känner jag mig stolt över att ha knytit ihop alla delar i filmen under dessa 12 veckor som projektet 
varade. Det har varit utvecklande att få kasta sig in i ett för mig så pass okänt projekt som anime-
ring. Att få göra alla delar själv, från målandet till animeringen och klippning av scener, har varit 
både spännande och frustrerande. Men det har också gett mig variation i mitt skapande, som 
gjorde att jag sällan tröttnade på projektet. 

Jag har medvetet inte skapat något tidsschema för mig själv. Då jag inte haft en aning om hur 
lång tid scenerna kunde tänkas bli, har jag resonerat att jag antagligen bara skulle bli stressad 
över att ha ett schema där jag hela tiden låg efter i planeringen. Istället fick jag jobba på så 
mycket det gick och lita på min intuition till att scenerna skulle fungera ihop. Att ha gjort den 
mesta av researchen redan innan projektet började har varit till stor hjälp. Men efter att ha tänkt 
på det här projektet under så lång tid gjorde att jag tröttnade något på de bilder för filmen, som 
florerat endast som tankar. Detta ändrades dock så fort jag började sätta igång med själva må-
landet av scenerna. 
Under våren befann jag mig i en situation där jag både kunde och ville ta så mycket tid jag be-
hövde till projektet. Därav har metoden ”att jobba så mycket det bara går” fungerat. Jag har känt 
under veckornas gång att projektet även har fungerat i ett terapeutiskt syfte för mig, då jag har 
behövt ta mig an ett utmanande ämne som varit viktigt för mig. Det gav mig ett fokus, en stark 
vilja och en övertygelse över att min vision om en film skulle bli verklighet.    
Under projekets delpresentationer för filmen har det kommit upp om jag inte borde tänka på att 
göra en plan B för projektet, då många av animationerna inte ens varit påbörjade. Det var något 
jag avfärdade i stunden, men som jag däremot kommer ta med mig in i framtida projekt, då det 
kanske inte alltid finns tid eller kraft att ge all sin tid till ett enda projekt.  

Det intensiva arbetet har också bidragit till en tomhet, när filmen väl var klar. En känsla liknande 
otillräcklighet infann sig, när jag inte längre hade möjlighet att fortsätta jobba på filmen och den 
nu var en del av utställnigen. Jag upptäckte hur även jag som skapare till filmen fick stå på andra 
sidan med de övriga besökarna och med oförmågan att göra något annat än just betrakta. Dessa 
känslor hos mig avmattades dock mer och mer under utsällningens gång. Dels för att jag under 
tiden fick mer distans till mitt verk men också över besökanas fina reaktioner över filmen. 
Därför har det varit givande att få stå i utställningen och ta del av besökarnas kommentarer och 
diskussioner kring Östersjön. Många har kommit fram och berättat hur berörda de blivit av filmen 
och flera har varit nyfikna på både mitt skapande och på själva situationen i Östersjön. 
Jag kände under utställningen hur mitt mål med filmen, att sprida medvetenhet och engagemang 
om miljöförstörelsen i havet, var på väg att uppfyllas.

Det är mycket jag kommer ta med mig från det här projektet, framför allt en bättre förståelse för 
animation i stort och det arbete som ligger bakom varje förflyttning av ett objekt. Varje ny rörelse 
i animationerna har krävt sin egen solution och metod. Därför har mitt arbete i After effects ofta 
känts som en typ av problemlösning där jag får leta mig fram till det bästa alternativet för mitt 
skapande. Projektet har även prövat mitt tålamod som jag med stor förvåning inte haft några 
större svårigheter med i animeringen. Tvärtom har det istället varit nästan trollbindande att få 
bestämma vad som ska ge liv och rörelse i mina illustrationer. Att få följa hela processen från 
början till slut har även varit både lärorikt och viktigt för mig. Jag kommer ha nytta av det i fram-
tida arbeten som animatör och även som illustratör för att kommunicera bättre i samarbete med 
andra animatörer. 
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Just projektet om Östersjön kommer jag försöka få ut både till miljöorganisationer och till olika 
animationsfestivaler runt om i Europa. Jag känner att syftet med mitt arbete, att på ett illustrativt 
vis informera om situationen i Östersjön är på rätt väg, men att filmen även behöver komma ut till 
en bredare publik. Enligt min opponent råder det ett visst tvivel om detta är en konstfilm eller en 
informationsfilm. Men då min intention var att göra en kombination av ett konstnärligt och infor-
mativt budskap skulle jag gärna ha diskuterat mer kring detta, och hur den uppfattas i de båda 
fälten. 
Mitt mål var att göra en informativ film med konstnärlig verkshöjd, men hur filmen uppfattas tror 
jag också kan ha att göra med i vilken kontext filmen befinner sig i och vilka som är målgruppen. 
Detta kan eventuellt göra att filmen är svår att kategorisera för en organisation, men kan på sam-
ma gång passa i många olika sammanhang. Jag har fått berättat från besökare att de skulle vilja 
se denna film på allt från biograf till väntrum och skolor. 

Min avsikt att få mer kunskap i rörlig illustration har verkligen uppfyllts. Även om jag bara är i bör-
jan av min utveckling inom animation har projektet gett mig mersmak i bildpedagogik, rörlig bild 
och en djupdykning i Östersjöns bräckta vatten. 
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källor

Havet.nu
https://www.havet.nu/

Baltic Sea 2020
http://balticsea2020.org/

WWF
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/

Vårt grisiga hav
https://vimeo.com/89600497

Torsken - havets hopp
https://www.svtplay.se/video/21832166/torsken-havets-hopp
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Konstfack 2019

https://vimeo.com/336609895


