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I INLEDNING

1. Vad?

Mitt projekt handlar om symboler vanliga i drömmar, sagor och myter. Jag utgår från de fyra 
elementen och psykiatern Carl Jungs arketypteori, som jag sen tolkar utifrån mina egna 
associationer och kombinerar fritt i bild.

Jag har gjort en trailer för ett slags digitalt pussel. Det består av fyra interaktiva bilder som man 
kan gå på upptäcktsfärd i. Pusslet ska i framtiden publiceras på en egen sida på nätet och vem 
som helst kommer att kunna spela det. Jag vill att upplevelsen ska vara drömsk och surrealistisk, 
men att spelstrukturen ändå kommer att kunna förmedla en sorts logik. Trailerna visar hur man i 
stora drag ska kunna interagera med bilderna. På utställningen projicerades trailern på en vit vägg 
i ett mindre, mörklagt rum. 

Tanken är att jag i framtiden ska utveckla manus och scener ytterligare, för att sedan samarbeta 
med en programmerare som kan hjälpa mig med själva spelstrukturen. Trailern kommer jag kunna 
använda när jag presenterar idén för programmeraren.  

2. Syfte och frågeställningar

Syftet är att utveckla en metod för mig själv i mitt bildskapande, där jag använder symboler som ett 
sätt att konkretisera abstrakta idéer. I projektet vill jag också undersöka hur man går till väga för att 
skapa interaktiva illustrationer.

• Är symboler ett bra sätt att förmedla abstrakta idéer på?
• Är interaktiva bilder något jag vill jobba med i framtiden?

3. Varför?

Det jag uppskattar mest med bild är dess förmåga att direkt kunna uttrycka sådant som är svårt att 
förklara i ord, t ex känslor, stämningar och andra abstrakta tillstånd. Det är som ett sorts 
teckenspråk eller visuell poesi. För mig är de bästa bilderna de som kommunicerar med känslorna 
snarare än med intellektet. Jag vill att mina illustrationer ska upplevas, de ska gå direkt in och 
förstås intuitivt innan förnuftet har någon chans att analysera det.

När jag får en idé börjar den oftast med en känsla som jag sen försöker visualisera på något sätt. 
Bilder har som ett eget språk och om jag fick välja själv skulle jag aldrig behöva förklara mina i ord. 
Det synsättet blir dock problematiskt om jag ska illustrera på uppdrag åt andra. Då måste jag 
kunna prata om mina bilder så att personen vet på ett ungefär vad det är den får. Därför började 
jag fundera på vilka motiv det är jag väljer att göra när jag vill få fram en viss stämning. Vad står de 
motiven för? Vad symboliserar de? Hur ser en känsla ut i bild?

De här tankarna gjorde att jag började intressera mig för symboler. Om jag lärde mig mer om 
symboler kanske jag i framtiden kan skapa bilder som är lättare att förklara? Jag bestämde mig för 
att mitt examensarbete skulle handla om att utveckla en metod för mig själv, där jag använder 
symboler som ett sätt att konkretisera abstrakta idéer.

Jag har länge varit intresserad av att kombinera ett traditionellt medium - som t ex handmålade 
illustrationer - med den digitala tekniken och göra en interaktiv bildberättelse. I de digitala 
berättelserna kan man stiga in i historien och hjälpa till att styra den. Utforska bildens alla lager på 
ett helt annat sätt än i en bilderbok. Jag ville göra något som var som ett mellanting mellan 
bildberättelse och spel. Dessutom ville jag lära mig enklare programmering och satsade på att 
använda en del av tiden till att pröva på det.
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4. Hur?

Jag har använt mig av ett drömlexikon och ett symbollexikon för att hitta kortfattade beskrivningar 
av de fyra elementen. Jag skrev sedan listor över de symboler jag var intresserad av att använda i 
mina bilder. Ur boken Arketyper och drömmar av C G Jung har jag hämtat information om 
arketyperna. Dessa har jag sedan tolkat fritt utifrån min egen fantasi.

Alla bilder är tecknade och delvis färglagda för hand, var och en för sig, för att sedan fogas 
samman till fyra scener i Photoshop. Jag försökte först animera dem i Flash för att göra dem 
interaktiva, men p g a tidsbrist bytte jag sedan till After effects och gjorde om projektet till en trailer 
för en interaktiv värld. Alla ljud är hämtade från sidan freesound.org, där man kan ladda ned 
audiofiler gratis för fri användning.

 
II RESEARCH

Jag spenderade nästan halva tiden med att läsa och skriva om symboler. Det är ett stort ämne och 
jag har varit tvungen att göra många avgränsningar. Jag började med att göra research kring de 
fyra elementen för att sedan komma in på Jungs teorier. Emellanåt har jag letat inspiration på helt 
andra håll och gått igenom mina gamla dagboksanteckningar och idéskisser för att inte glömma 
bort mig själv i all ny information.

1. De fyra elementen

 ”Man has been called by the ancients a lesser world and indeed the term is well applied, being that if 
 man is composed of earth, air and fire, this body of Earth is similar. While man has within him bones 
 as a stay and framework for the flesh, the world has stones which are the support of Earth. While man 
 has within him a pool of blood wheerin the lungs as he breathes expand and contract, so the body of 
 the Earth has its ocean, which also rises and falls every six hours with the breathing of the world. As 
 from the said pool of blood proceed the veins which spread their branches through the human body, 
 so the ocean fills the body of the Earth with an infinite number of veins of water. Man and the Earth are 
 very much alike.” 1

Leonardo da Vincis poetiska anteckning ovan hittade jag av en slump för lite mer än ett år sedan. 
Liknelsen mellan människans kropp och jorden fascinerade mig. Tanken på en inre värld med 
samma typ av kretslopp som jorden gav mig flera idéer till bilder. Jag började tänka på kroppen 
som ett landskap och hittade ännu fler liknelser än dem da Vinci räknar upp. Jord, luft, eld och 
vatten är starka symboler i alla kulturer och religioner. De är världens byggstenar som både ger 
och tar liv. Jag ville att mina fyra scener skulle ha dem som tema. Bakgrunderna skulle bygga på 
jord, eld, luft respektive vatten. Jag började slå upp orden i mina lexikon och göra listor över dem 
för att få en överblick.

1.1 Jord

Symbolism 
Moder Jord är den universella symbolen för fruktsamhet och näring. Jorden står för materien och 
himlen för anden. Enligt kinesisk tro har den kvadraten, tigern och färgen gul som symboler. Hos 
indianerna är hyddans cirkelrunda golv en bild av jorden. 2

Drömtydning 
Jorden står för de saker vi tar för givna. Det är vår bakgrund, våra aktiviteter och vår verklighet. 
Det kan stå för kärleken till våra föräldrar, vår egen verklighet som en person, den sociala 
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ordningen och alla de tusentals saker vi omger oss med. Jorden är även grunden vi står på, 
attityder och relationer vi tar för givna, vardagslivet och det förgångna. Mjuk jord representerar 
modern, de livsprocesser som skapar oss och fortsätter ge oss näring. Att bli slukad av jorden/vara 
under jorden står för de vanor, drifter och psykobiologiska processer som existerade innan vi blev 
till några medvetna jag och vad vi kanske återgår till när vi dör. 3

1.2 Luft 

Symbolism 
Vinden står för anden och är ”universums andedräkt”. Eftersom vinden symboliserar andens kraft 
att bevara och hålla samman livet förknippas den med rep, trådar och andra bindande ting. Den 
står också ofta för sinnebilden för det opålitliga, förgängliga och undflyende. Symbolparet vind och 
eld brukar förknippas med bergens och de vulkaniska krafternas gudar. I Kina betyder fengshui 
”vind och vatten” och är konsten att tyda naturens tecken inför ett beslut eller företag. De fyra 
vindarna brukar avbildas som blåsande barn eller barnhuvuden bland molnen. De kan också vara 
unga människor som blåser i horn. Ibland symboliseras vinden av ett vingpar eller en solfjäder.

Virvelvinden är en skapande, cirkelrund rörelse som är förknippad med solens uppgång och 
nedgång. De är en manifestation av naturens energi och brukar tolkas som en förbindelse med 
gud. Övernaturliga krafter och varelser som rider på vindarna eller talar från dem. Stormar kan 
komma före regn och brukar därför förknippas med regn-, storm- och åskgudar. I den indiska 
vedan har åskans och stormvindens gud håret flätat i en spiral. Guden som härskar över allt som 
rör sig har sitt hår flätat som en snäcka. Spiralformen brukar stå för de stora skapande krafterna, 
för dynamik och alla växlingar och cykler i naturen. 4

Drömtydning
Vinden representerar medvetandet eller intellektets rörelser. Det är de dolda inflytandena i livet, 
idéer och föreställningar som påverkar oss. Att flyga med vinden står för energier som lyfts upp i 
medvetandet och ger oss en vidare syn på livet. Storm betyder känsloutbrott, vrede och att känna 
sig misshandlad av händelser och känslor. Att se en storm närma sig är att känna av svårigheter 
som närmar sig, ilska eller passion som byggs upp. 5

1.3 Vatten

Symbolism 
Vatten är materiens första form, även kallad prima materia. Det är källan till allt liv på jorden. Det 
ständiga flödet och föränderligheten. Vatten betyder födelse, det befruktande och uppfriskande. 
Det förenar, upplöser, renar och återföds alltid, men det kan också döda och skilja. Vatten används 
i olika religiösa invigningsceremonier för att skölja bort det gamla livet för att göra plats åt det nya. 
Att sänkas ned i vatten symboliserar en återgång till det rena urtillståndet, en nedsänkning av 
själen i den synliga världen. Att dyka ned i vatten är att leta efter livets hemlighet, det yttersta 
mysteriet.

Upprörda vatten står för livets skiften, illusioner, upplevelsernas och idéernas flöde. 
Översvämningar betyder slutet på ett skede och början till ett annat. De vållar död men bringar 
också förnyelse. Djupa vatten förknippas med de dödas rike och är hemvist för övernaturliga 
varelser. Eftersom det både har förmågan att ge liv och att döda, skilja och förena, brukar de 
symboliska varelserna ofta vara sammansatta av två olika delar, t ex krokodil och val. Den närande 
och befruktande egenskapen symboliseras vanligen av fiskar. Livets flod, källa eller brunn brukar 
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3 Crisp, Tony, Drömlexikon - tolkar dina drömmar i detalj, sökord: jord

4 Cooper, J. C., Symboler - en uppslagsbok, sökord: vind, virvelvind, spiral

5 Crisp, Tony, Drömlexikon - tolkar dina drömmar i detalj, sökord: vind, storm



betecknas av en våglinje, spiral eller en meander (slingrande flodådra). Inom alkemin är symbolen 
för vatten en upp-och-nedvänd triangel. 6

Drömtydning 
I drömmarna står vattnet för känslorna och hur vi förhåller oss till dem. Man kan drunkna i eller 
svepas bort av vissa känslor, men också känna sig renad och uppfriskad. Eftersom vatten kan ta 
vilken form och röra sig på vilket sätt som helst representerar det också vår förmåga att uppleva 
flera känslor samtidigt. Att gå ned i vatten betyder alltså att gå in i sina starka känslor. 7

Hav

Symbolism 
Havet står för kaos, formlöshet, ändlös rörelse, det outgrundliga, allt livs källa som besitter alla 
möjligheter. Det symboliserar också livets hav som man måste färdas över. 8

Drömtydning 
Det undermedvetna. Havets enorma yta visar den enorma inre världen. De inre djupen och det 
kända och okända när det gäller jaget. Havet innehåller outtömliga skatter och vår historia med 
sjunkna skepp och stränder som nu ligger under vatten. När dessa återfinns väcker det minnen. 
Havet representerar gränsen mellan det medvetna och det omedvetna. Det är en symbol för den 
oändliga energin full av liv som funnits där långt innan människan fanns. Att dyka ned i havet 
betyder att man gör inre konflikter medvetna, låta vårt ego ge upp lite, se på döden. Ebb och flod 
står för starka känslor som kommer och går som tidvatten. 9

1.4 Eld

Symbolism 
Elden representerar både det gudomliga och demoniska, det skapande och destruktiva. Den förgör 
allt levande och får det att återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Den har två aspekter. Den ena är 
hettan som brukar betecknas med raka linjer eller strålar. Den andra är ljuset, som symboliseras 
av böljande strålar. Ljus och hetta kan stå för intellektet, känslorna och den tröstande husliga 
härdens värme. Eld står också för omvandling, rening, solens livgivande kraft, förnyelse, 
befruktning, kraft och styrka, energi, potens, försvar, skydd, det synliga, förödelse, 
sammansmältning, lidelse, offer, förändring eller övergång från ett tillstånd till ett annat, ett medel 
till att skicka budskap eller offergåvor till himlen. Eld i form av flammor symboliserar andliga krafter, 
upplysning, hjärtat, själen och inspirationen. När människan dör lämnar en flamma kroppen.
Tillsammans med vatten representerar elden de två stora principerna i universum. Den aktiva och 
den passiva. De är sinnebilderna för Himmelsfadern och Jordemodern och för alla motsatspar 
bland naturkrafterna. Eld och vind är tillsammans symbolen för berg och vulkaner. Symboler för eld 
är alkemins triangel med spetsen vänd uppåt, senapskornet, lejonets man, människans hår, vassa 
vapen, tallen och azalean. 10

Drömtydning 
Elden är passionen, sexualiteten, åtrån, vreden, bitterheten och frustrationen, vår längtan att 
förstöra. Flamman representerar själva livsprocessen som brinner för evigt som en låga genom 
varje generation men bara lämnar aska efter sig. Den står för vår livsenergi och kan ibland referera 
till fysisk sjukdom. Om flammorna kommer från underjorden står de för omedvetna känslor eller 
drifter som man kan vara tvungen att möta för att uppnå verklig mognad. Om elden kommer från 
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6 Cooper, J. C., Symboler - en uppslagsbok, sökord: vatten, översvämning

7 Crisp, Tony, Drömlexikon - tolkar dina drömmar i detalj, sökord: vatten

8 Cooper, J. C., Symboler - en uppslagsbok, sökord: ocean
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himlen betyder det att det sker stora förändringar i synsättet och förmågan att möta nästa steg i 
utvecklingen. Eldstaden är modern och hemkänslan. 11

2. Arketyper och drömmar enligt Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en schweizisk psykiater som i många år samarbetade med 
Sigmund Freud. De gick med tiden skilda vägar och Freud utvecklade psykoanalysen medan Jung 
grundade den analytiska psykologin. Jungs teorier har inte bara haft inflytande inom psykiatri och 
psykologi, utan även på områden som konst, litteratur, film, religionsforskning och naturvetenskap. 
12

Många av hans idéer hade likheter med gnostikernas föreställningar om att man genom drömmar 
och visioner kan komma till insikt om sin inre gudomliga natur. Därför har Jung kritiserats för att 
vara mer mystiker än vetenskapsman. 13 Men skillnaden mellan Jung och gnostikerna var att han 
studerade drömmar utifrån en naturvetenskaplig psykologisk synvinkel. Han utvecklade en teknik 
för att beskriva och tolka mönstren och symbolerna i drömmarna. Förutom alla de människor som 
under tusentals år velat läsa in ett profetiskt budskap i drömmarna är Jung den första som försökt 
att reda ut drömmarnas verkliga betydelse. 14

Jag valde Jung för att jag tyckte att just hans tolkningar av symboler i drömmar och myter passade 
med stämningen jag ville ha i mitt projekt. Ifall teorierna är vetenskapligt korrekta eller ej har inte 
varit väsentligt, eftersom det ändå inte går att bevisa vad drömmar egentligen betyder. Allt är bara 
spekulation. I sina beskrivningar kopplar Jung ihop det ologiska med det logiska, verklighet med 
fiktion, ungefär så som drömmarna i sig är uppbyggda. Det fanns också en sorts dramaturgi i hans 
beskrivningar av arketyperna som gav mig idéer om när i spelet varelserna skulle dyka upp, i 
vilken scen och vilken uppgift de hade i processen.

2.1 Drömtydning

Enligt Jung hör drömmarna till det undermedvetna. De skiljer sig från det medvetna logiska sättet 
att tänka genom att de kopplar ihop föreställningar på ett mer associativt sätt. Förutom 
mardrömmen har inte drömmar några typiska, regelbundna beteendemönster. Däremot finns det 
typiska drömmotiv som återkommer, t ex ormar, att man flyger, tappar tänder eller står naken mitt i 
en folkmassa. 15

En drömberättelse kan innehålla många olika sinnesstämningar. När man tyder den måste man 
göra det tillsammans med drömmaren. Om en person drömmer om ett hus är det oftast ett 
specifikt hus som drömmaren har känslomässiga kopplingar till. Betydelsen av det huset kan man 
inte förstå utan att veta vad för slags kopplingar drömmaren har till det. 16

Jung ansåg att man för att tyda drömmar också måste ha en viss kunskap om mytologi och folktro. 
Utan att jämföra med primitiva folkstammars psykologi och religion kan man inte tolka drömmarna 
under olika tidsepoker på ett riktigt sätt. Våra kopplingar till vissa symboler faller i glömska i takt 
med att vårt förhållande till religion och andra gamla trosuppfattningar förändras. För den primitiva 
människan fanns alla dessa symboler i omgivningen. De beskrev olika processer och 
sinnesstämningar. För den moderna människan har naturvetenskapen tagit över rollen som det 
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15 Ibid. s. 81
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som beskriver världen. Psykologin har ersatt religionens mysticism och förklarar de inre 
processerna. 17

Även om de flesta av våra drömmar är ”små” och ”oviktiga” när vi mår bra, händer det att vi då och 
då drabbas av ”stora” och ”viktiga” drömmar. Särskilt i tider då vi går igenom livsavgörande 
förändringar. Dessa kan göra stort intryck och påverka oss även i vaket tillstånd. Man kan få en 
känsla av ”att det måste betyda något”. Minnet av drömmen kan finnas kvar resten av livet. I Jungs 
undersökningar berättade människor om sina starkaste drömmar. Han upptäckte att många av 
dem skedde tidigt i barndomen, mellan tre och fem års ålder, då man i regel inte har så stor 
kunskap om symboler och myter. I dessa drömmar dök det upp symboler som också återfinns i 
människans andliga historia. Jung valde att kalla dessa symboler för arketyper. 18

Det som utmärker dessa drömmar är att de är ovanligt svårtolkade, har mytologiska drag och en 
poetisk kraft och skönhet. De bottnar i en sorts allmänna föreställningar och har knappt alls något 
med de personliga erfarenheterna att göra. De står för mer allmänmänskliga problem som 
drömmaren kanske inte har uppmärksammat, eller en ny del av personligheten som håller på att 
växa fram. Drömmen använder sig av kollektiva figurer för att manifestera dessa mänskliga 
problem. De här drömmarna brukar uppträda under de perioder i livet då människan automatiskt 
går igenom stora förändringar. Alltså under tonåren, den tidiga medelåldern och när man närmar 
sig döden. Man kan tolka det som att man inte längre bara är ett ”jag” utan en del av det mänskliga 
kollektivet. I drömmen visar sig symboler som är desamma för hela mänskligheten istället för att 
bara ha betydelse för den enskilda individen. Exempel på sådant som kan dyka upp i dessa 
drömmar är hjälpsamma djur, halvt gudomliga personer, farliga äventyr, brunnar, skatter, den 
muromgärdade trädgården, alkemiska substanser och förvandlingsprocesser. Alltså, sånt som inte 
hör till vardagen. 19

2.2 Arketyper

I alla kulturer över hela världen återkommer samma mönster i sagor, myter och drömmar. Det går 
inte att säga med säkerhet vad det beror på; ifall det är något medfött eller kommer från berättelser 
som härstammar från en och samma källa. Den symboliska processen är ett upplevande i bild och 
av bild. 20

Jung ansåg att det finns ett kollektivt medvetande oberoende av ras, kultur och religion som 
genom symboler ger uttryck för det han valde att kalla arketyper. Liknande beskrivningar av 
urbilder som uttrycks i drömmar och visioner hos människan fanns också inom filosofin hos bland 
andra Platon. Själva ordet arketyp betyder ursprunglig prägling och har till uppgift att beskriva hur 
olika formprinciper påverkar vårt liv och kommer till uttryck genom bland annat myter, symboler 
och drömmar. De dyker också upp hos människor med vanföreställningar. 21

I det gamla primitiva samhället fanns dessa arketyper med i det vardagliga livet. De hörde inte till i 
psyket utan var myter som återberättades från generation till generation och blev till hemliga läror. 
Att se solen gå upp och ned var för dem inte bara en naturföreteelse utan också ett själsligt 
skeende. Man uppfann inte myterna utan upplevde dem. De representerar och är urmänniskans 
psykiska liv och religion. Ett annat uttryck för arketyperna är myter och sagor. De har också 
skapats medvetet och skiljer sig från arketyperna i drömmens värld. I drömmen blir de mer naiva 
och svårtolkade. Arketyperna uttrycker sig i första hand i metaforer. De kan prata om solen och 
gestalta solen med ett lejon men meningen med det är något helt annat. 22
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Arketyperna nedan handlar om personligheterna i drömmar och fantasier. Det finns andra 
arketyper som behandlar själva processen. De handlar mer om typiska platser, situationer, medel 
m.m. och symboliserar den typ av förvandling det gäller. 23 (Se research om symboler.)

SKUGGAN
Skuggan är en levande del av personligheten. Den är motsatsen till den person vi visar upp för 
omvärlden, alltså alla våra mörka delar som vi försöker dölja. Att upptäcka sin Skugga beskriver 
Jung så här:

”Den som blickar ned i vattnets spegel ser först sin egen bild, det är sant. Den som går till sig själv 
riskerar mötet med sig själv. Spegeln smickrar inte, den återger troget det som tittar in i den, 
nämligen det ansikte som vi aldrig visar för världen, därför att vi döljer det bakom vår persona, 
skådespelarmasken. Men spegeln ligger bakom masken och visar det sanna ansiktet. Detta är det 
första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de allra flesta, ty 
mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt 
negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen 
om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt 
omedvetna till medvetandets nivå.”

Mötet med Skuggan är alltså den första delen i processen att lära känna sig själv. Skuggan är som 
en smal passage som man måste pressa sig igenom fastän det gör ont. Efter denna trånga port 
öppnar sig en ny värld där allt är flytande, det finns inget upp eller ned eller gott och ont, man ser 
sig själv i omgivningen och omgivningen ser sig själv i dig - det kallas för vattnets värld. Det är det 
kollektivt omedvetna där man lätt kan glömma bort vem man är. Man är ”förlorad i sig själv” och får 
syn på alla de saker som hotar ens psykiska välbefinnande. Men i det undermedvetna vattnets 
värld finns också skatter. Man blir till en fiskare som försöker dra upp dem till den medvetna ytan. 
När vi blickar ned i vattnet ser vi vår egen spegelbild men också hur levande varelser simmar i 
djupen. De är förmodligen helt ofarliga fiskar men eftersom vi ofta förknippar vatten med spökerier 
tror vi att det lurar något stort och skrämmande där nere. 24

ANIMA-ANIMUS
Anima är den kvinnliga delen av det manliga psyket och Animus den manliga delen i det kvinnliga. 
Orden betyder själ och härstammar från grekiskans ord för ”i rörelse” eller ”brokigt skimrande”. För 
den primitiva människan och även i kristendomen står anden också för en magisk vind eller en 
eldslåga som härstammar från gud. Utan anden skulle människan bli trög och stillastående. Anima 
och Animus är alltså vår androgyna ande. De fungerar som budbärare från det kollektiva 
medvetandet och gestaltar det okända feminina och maskulina i oss. De är dem som lockar men 
samtidigt skrämmer. En typisk Anima-variant är Madonnan/Horan. Dessa arketyper är 
sammansatta av två motsatser eller olika delar. Hälften människa, hälften djur till exempel. De är 
”görare” och förmedlar stämningar, reaktioner, impulser och andra psykiska uttryck. Allt som har 
med Anima/Animus att göra står för det ovillkorliga, farliga, tabubelagda och magiska. Genom att 
förstöra skydden man byggt upp mot det omoraliska kan man börja leva på ett annat sätt. Anima/
Animus vill både ont och gott, död för att ge nytt liv. Hen är konservativ och hör till äldre tiders 
uppfattningar och brukar därför visa sig i historisk klädnad, främst från Grekland och Egypten. Ett 
möte med denna arketyp är ett eldprov när det gäller att lära känna sig själv. Ju mer man lär känna 
kaoset och lär sig hantera det desto svagare blir arketypen. Anima/Animus vill uppmärksamma att 
det finns en ordning dold bakom oordningen. 25
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MAGIKERN/DEN VISE GAMLE MANNEN
Den här arketypen härstammar i rakt nedstigande led från de primitiva samhällenas medicinman. 
Han bringar ljus och insikt i det mörka kaoset. Han är den upplysande läraren och mästaren. 26

BARNET
Det här är den vanligaste arketypen och är en blandning av alla olika sorters mytologiska 
föreställningar vi har om barnmotivet. ”Mindre än liten och större än stor” är en passande 
beskrivning av det. Jesusbarnet är en av de mest kända och i folktron dyker det oftast upp i form 
av en dvärg. Hjältemyter som Goliat som dödar jätten är en annan typisk variant. Hjälten 
övervinner mörkrets odjur, det vill säga det medvetna segrar över det omedvetna. Det är vanligt att 
barnet visar sig i en blomma eller kryper fram ur ett guldägg. I drömmar uppträder det ofta som son 
eller dotter eller andra typer av ynglingar. Det kan också föreställa något dyrbart som är svårt att 
nå fram till, som en ädelsten, pärla, blomma, guldkula osv. Barnet representerar det ursprungliga, 
omedvetna, instinktiva tillståndet inom oss. När man i olika kulturer återberättar myter som handlar 
om ett barns födelse är det ett sätt att hålla fast vid förbindelsen bakåt. Men barnet står inte bara 
för det förgångna utan också framtiden. Det är alltså början och slutet. Det brukar vara ett förebud 
för den framtida utvecklingen och omvandlingen av personligheten. Det är därför som mytiska 
frälsare ofta är barngudar och nästan alltid hermafroditer (en sammanblandning av motsatser). 
Barnet är en symbol som förenar motsatser, som medlar och helar. Symbolen för helhet och 
fulländning är en rund form som cirkeln eller kulan. När barnet visar sig brukar den peka på det 
som behövs för att nå målet och ta sig ur kaoset. Barnet betyder att något håller på att växa till 
självständighet. Man behöver lämna sitt ursprung - fastän man då känner sig ensam och övergiven 
- för att kunna växa och bli självständig. 27

3. INSPIRATION

Under arbetets gång har jag hämtat inspiration från flera olika konstnärer, främst filmskapare. Jag 
har mest varit intresserad av att veta mer om deras arbetsprocess och idéer. Ofta har 
filmmakarnas inställning till sin konst stämt väl överens med min egen när det gäller hur jag vill att 
mina bilder ska uppfattas. Det handlar mycket om ens förmåga att förstå saker intuitivt - en sorts 
känslomässig förståelse. Det som är det där ”något” i ett starkt verk, som inte kan bevisas i 
vetenskapliga fakta eller med förnuftet, bara upplevas känslomässigt. Två genrer som jag 
inspireras mycket av är surrealism och spökhistorier, som också till stor del bygger på att få fram 
vissa stämningar.

På nätet hittade jag en filmad föreläsning där regissören David Lynch pratar om sin kreativa 
process. 28 Han berättar om hur han blir förälskad i vissa av sina idéer, men att de ofta är väldigt 
abstrakta och svåra att förklara i ord. Ibland vet han inte själv vad han menar med dem. Det finns 
bara ”något” där och det tjänar ingenting till att förklara detta abstrakta för utomstående. Den 
känslan har bara betydelse för Lynch själv och det är den han bygger sina historier kring. Lynch 
säger att det har med intuitionen att göra - du vet känslomässigt vad det är detta abstrakta betyder. 
Filmen Mulholland Drive är uppbyggd av en mängd olika abstrakta scener som tillsammans skapar 
en historia. Många verkar förstå den men ingen kan riktigt förklara handlingen. Kanske för att den 
kan förstås på en mängd olika sätt beroende på åskådarens personliga referenser och 
erfarenheter?

I en annan video säger även filmskaparen Robert Bresson att han vill att människor ska känna 
snarare än förstå hans arbete. Det gör han genom att skapa en viss stämning runt omkring 
karaktärerna och situationerna. 29 
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28 David Lynch explains Ideas and Mullholland Drive, publicerad 11 juni 2007, tillgänglig på 
www.youtube.com, citerad 1 juni 2012

29 Bresson (on Cinema), publicerad 26 januari 2008, tillgänglig på www.youtube.com, citerad 1 juni 2012
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En av mina favoritfilmer är Utflykt i det okända (Picnic at Hanging Rock) av Peter Weir från 1975. 
Den är baserad på en roman av Joan Lindsay och historien cirkulerar kring ett par flickors mystiska 
försvinnande vid klippan Hanging Rock år 1900. Det presenteras inga svar på de frågor som ställs 
i boken. Kvar finns bara en stark och mystisk känsla. Många av de detaljer som finns med i 
berättelsen sägs vara hämtade från olika myter runtom i världen. Det finns flera sidor på nätet med 
olika möjliga förklaringar till mysteriet. 

Dessa sätt att berätta historier på inspireras jag av. När jag arbetat med mitt examensprojekt har 
jag haft den påstådda symboliken i Utflykt i det okända i tankarna. Jag lockas av blandningen av 
starka symboler, personliga upplevelser, myter och legender.

Visuellt har jag inspirerats av folkkonstens skeva perspektiv, blandat med mer strama former som 
man kan se i modern illustration. Jag har också tittat på målningar av konstnärer som Wilhelm 
Hammershøi, vars bilder är fulla av känsla men som skulle verka helt ointressanta om man 
försökte förklara motiven i ord.

De typiska digitala spelen brukar vara gjorda i färgglad vektorgrafik. Jag ville därför att mina bilder 
skulle vara mer måleriska och gå i jordfärger. Detta för att förstärka skillnaden mellan det 
traditionella mediet och det digitala. När jag var liten önskade jag att det var möjligt att gå in i vissa 
tavlor och uppleva världen där inne. Det är den tanken jag haft när jag gjort mina scener. De ska 
inte se datoriserade ut utan vara mer som tavlor att gå på upptäcktsfärd i.

När det gäller interaktiva berättelser - som appar, eböcker och digitala spel - är tekniken 
fortfarande så ny att de visuellt blir likriktade. Det går dessvärre inte att göra bilderna på så många 
andra sätt eftersom programmen inte klarar av att hantera tyngre grafik än vektor. Jag tror ändå att 
det kommer att komma nya lösningar snart och hoppas då kunna bidra med ett eget uttryck inom 
interaktivt bildberättande. Jag ser mitt examensprojekt som ett första steg i att lära mig anpassa 
mina illustrationer för animation och interaktivitet.

III PROCESS

Jag har varit tvungen att ta ställning till en mängd olika saker under projektets gång. Inte allt fick en 
lösning. Här är några av de frågor jag ställt mig:

Vilka symboler ska jag använda?
Hur anpassar jag det symbolerna berättar med det jag själv vill säga?
Vad vill jag själv säga?
Hur kopplar jag ihop detta med arketyperna och deras betydelse i sammanhanget?
Hur ska scenerna utformas för att dels knyta samman symbolerna, dels spelet i sin helhet?
Hur anpassar jag illustrationerna till att vara interaktiva?
Och senare: Hur ändrar jag de interaktiva bilderna för att passa för animation?
Vilka ljud passar till bilderna?
Hur programmerar man i Adobe Flash?

Jag fick många idéer under tiden jag gjorde research. Mitt projekt växte och jag skrev manus som 
innehöll flera komplicerade lager. Miljöerna skulle baseras på de fyra elementen. Varje scen 
representerade varsitt element. Man skulle också möta arketyperna som hade till uppgift att guida 
spelaren genom rummet. Jag blev tvungen att skapa ett sammanhang för alla dessa symboler. En 
plats där de kunde mötas och fungera tillsammans, inte bara var och en för sig. Det tog lång tid för 
mig att hitta en sådan röd tråd. 

Till en början var de fyra elementen rena landskap, men det var något som fattades i dem. De var 
alldeles för platta och trista eller så passade de inte ihop med nästa scen. Efter mycket skissande 
gav jag upp och försökte ta mig an problemet från ett annat håll. Jag försökte komma på en ny 
historia där elementen inte var så tydliga och där huvudkaraktärens drömmande stod i centrum 
istället. Jag tänkte mig en person som föll i sömn i sitt rum men sedan vaknade och upptäckte att 
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hemmet inte längre var som det brukade. Spelet var en dröm där arketyperna var olika versioner 
av huvudkaraktären. Det tog dock alldeles för lång tid att skriva klart ett fungerande manus, så jag 
lämnade även denna idé för att göra något ännu mer förenklat. 

Men det var någonting med huset jag fastnade för. I drömmen blev de som en sorts inre rum där 
märkliga saker hände. Det var ett besök i det undermedvetna på något sätt. Jag bestämde mig för 
att behålla den idén och kombinera den med landskapen. Varför inte placera landskapen inuti 
rummen? Elden i köket, jorden i vardagsrummet, vattnet i sovrummet och luften på vinden. I dessa 
rum kunde jag sen sätta arketyperna, som en sorts boss som man är tvungen att ta sig förbi. 
Tanken var att mötet med denna skulle förändra huvudkaraktären men det insåg jag att jag inte 
skulle hinna utveckla på så kort tid. Därför fick interagerandet i scenerna bli väldigt enkelt. 
Arketyperna fick bara visa på ett ungefär vad de stod för.

1. Scenerna

Scen 1 
JORD - SKUGGAN
Jag placerade Skuggan i Scen 1 eftersom mötet med den är det första steget i att lära känna sig 
själv. Jorden symboliserar grunden till allt och blir därför också steg ett. Scenen föreställer en 
trädgård där det är meningen att man ska få saker att växa, röra sig och även upptäcka att alla 
färgglada växter har en mörk skugga. Tigern förknippas i vissa kulturer med jorden och eftersom 
jag inte har någon huvudkaraktär just nu blir det därför tigerns skugga man får möta som arketyp.

Scen 2 
VATTEN - MAGIKERN
I vattenvärlden är alla symboliska varelser sammansatta av två slag. Därför gjorde jag min Magiker 
till hälften fisk, hälften människa. Han förmedlar ledtrådar till spelaren genom vattenbubblor så att 
man ska förstå var i scenen man ska klicka härnäst. Vatten har med känslorna att göra och jag ville 
att min vattenvärld skulle förmedla lugn. Man ska hitta små skatter som Jung säger ligger under 
ytan i vårt omedvetna.

Scen 3 
ELD - ANIMA/ANIMUS
Eld och arketypen Anima/Animus hör ihop. I min tolkning är Anima/Animus en tudelad antik 
skulptur med manlig kropp och kvinnligt huvud. De ska sättas ihop och förvandlas då till den 
androgyna själen som Jung pratar om. Det manliga och kvinnliga sammanfogat. Anima/Animus 
brukar dyka upp i drömmen klädda i antika grekiska kläder och det associerar jag till skulpturer. De 
visar att det finns en ordning i kaoset. De är både vackra och skrämmande samtidigt, så skulpturen 
ska spruta eld. Eld står för energi och aktivitet så alla rörelser sker med snabb hastighet.

Scen 4 
LUFT - BARNET
Barnet får representera luften, eftersom luft står för föränderlighet precis som barnet. Då luft är 
kopplat till ande har jag gjort arketypen till ett transparent spökbarn. Repet, solfjädern, fågeln, 
draken och det spiralformade hornet är andra symboler kopplade till luften som finns med. Barnet i 
scenen kommer ut ur ett ägg precis som i mytologiska berättelser.

När jag till slut ritat färdigt det mesta ville jag testa scenerna i Flash. Jag visste att det skulle bli 
krångligt men inte så krångligt som det visade sig vara. Efter flera veckors kämpande med 
programmering, datorer som inte orkade med grafiken och flera ombearbetningar av scenerna för 
att rörelserna inte fungerade insåg jag att jag måste ändra min idé igen. När det var två veckor 
kvar till presentationen bestämde jag mig för att göra en trailer för spelet istället. I After Effects 
kunde jag lättare visa hur jag tänkt mig slutresultatet. Filmen visar de fyra scenerna och hur 
spelaren i stora drag ska interagera med dem.
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2. Handledningen

Under de första veckorna av examensarbetet fick jag mycket handledning. Samtalen kretsade 
mestadels kring researchen, för att försöka reda ut vilka de viktigaste delarna var i mitt projekt. 
Varje gång lyckades jag besvara flera av mina frågor, men lika många nya kunde dyka upp som 
krävde ännu mer research. Ibland kände jag att jag satt fast i läsandet och att det bästa vore om 
jag bara fick jobba på i några veckor. Låta svaren dyka upp i samband med att jag byggde bilderna 
istället för att läsa mig till dem. Men, eftersom jag kan fastna i vissa detaljer ibland fick 
handledningen mig ändå att komma vidare snabbare.

När det gäller programmeringen i Flash var det meningen att jag skulle få handledning av en 
utomstående. Tyvärr hade den som skulle hjälpa mig en väldigt otrevlig och oengagerad attityd 
vilket gjorde att jag drog mig för att be om råd. Det hade jag verkligen inte tid med. Istället 
bestämde jag mig för att göra om spelet till en trailer, eftersom jag redan vet hur man gör enklare 
animationer. I det fick jag en massa tips och handledning som gjorde att jag lyckades göra färdigt 
trailern i tid. Om jag hade lyssnat på mig själv tidigare hade jag haft någon vecka till på mig att 
animera, eftersom jag märkte nästan direkt i användningen av Flash att varje moment var alldeles 
för tidskrävande. Men, det var nyttigt att försöka lära sig programmering ändå genom att 
experimentera. Nästa gång kommer jag dock lämna över de mer avancerade bitarna till en 
programmerare.

VI SLUTRESULTAT

Efter de stora tekniska problemen i slutet blev jag tvungen att göra många förändringar. Jag har 
låtit scenerna kretsa kring endast ett fåtal symboler och strukit vissa delar som hade tagit för lång 
tid att animera. En hel del har gått förlorat i övergången från interaktiv bild till animation, men jag 
tycker ändå den drömska känslan jag var ute efter finns kvar. Trailern visar endast ett kort 
sammandrag av vad som är viktigt i varje scen. Meningen är inte att utomstående ska förstå 
betydelsen av symbolerna, utan istället få en känsla av att de vet vad det hela handlar om. Ungefär 
som David Lynch beskriver meningen med sina filmer (se Inspiration).

Jag tycker att researchen kring symbolerna har hjälpt mig att prata om och förstå mina egna bilder. 
Jag kan förklara i stort sett alla val jag gjort. Det finns en tanke bakom allt. Idéerna är inte så 
abstrakta som de kanske verkar. Samtidigt försöker jag hålla fast vid min övertygelse om att inte 
allt ska behöva förklaras. Det måste finnas något gåtfullt kvar. Efter det här hoppas jag kunna 
förklara mina idéer tillräckligt väl utan förstöra den där oförklarliga känslan i dem.

Trots att jag inte hann lära mig att göra mer avancerade interaktiva bilder under projektets gång 
kommer jag absolut att fortsätta experimentera med det i framtiden. Jag tror att det sättet att 
berätta historier på passar mitt bildspråk. 

På nästa sida visar jag hur scenerna i min trailer ser ut. 

I turordning: 
Jord - Skuggan
Vatten - Magikern
Eld - Anima/Animus
Luft - Barnet
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V REFLEKTION

Det har varit ett stort jobb att försöka hitta dels ett nytt bildspråk anpassat för spel och dels lära mig 
programmeringsspråket. Jag har börjat stort för att sedan begränsa mig mer och mer. 
Slutresultatet blev inte riktigt som jag tänkt mig, men för mig har det viktigaste ändå varit att få 
experimentera, teckna och jobba med ett projekt som jag kan bygga vidare på efter examen. Jag 
har lärt mig otroligt mycket om min egna kreativa process och om hur man kan kommunicera 
genom bilder. Drömmar och mytologisk symbolik är som en outtömlig källa för inspiration för mig. 
Jag kommer att använda det jag läst under arbetets gång i andra bildprojekt. Jag vet också vad för 
slags grafik som de digitala programmen klarar av att hantera nu och kan anpassa idéer till enklare 
interaktiva bilder i framtiden. Mitt projekt kan förhoppningsvis introducera ett nytt bildspråk i den 
annars så vektoriserade digitala världens alla appar, eböcker och datorspel.
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