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Förord 
Under våren 2005 gjorde jag ett kandidatarbete i medieteknik motsvarande femton 
högskolepoäng. Denna uppsats är en sammanfattning av och en reflektion över de processer som 
ledde fram till arbetet, här kan du läsa om en del av de slutsatser jag dragit och om erfarenheter 
som jag gjort.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till Olu Axelsson för hennes fina musik och ljudläggning av 
animationen. Hon har också funnits där som både en god vän och någon att bolla idéer med under 
projekttiden.   
 
Tack till min handledare Johan Claesson för väldigt bra råd och hjälp. 
 
Till några personer vill jag rikta ett speciellt varmt tack för råd, stöd, kärlek och tålamod under 
den här våren, utan er hade det aldrig gått: 
Olle Karlsson 
Berit Hilmersson 
Lina Hilmersson 
Torsten Hilmersson 
 
Tack Miriam Nilsson för din proffsiga medverkan som röstartist och för att du lyste upp min 
tillvaro med din vänlighet och närvaro under en hel del arbetsamma veckor. 
 
Peter Giger och Karin Asplund-Rignell, tack för hjälpen med att hitta bra och passande böcker 
som varit till hjälp vid produktionen. 
 
Tack också Peter Ekdahl för tålamod, hjälp, stöd, vänlighet och intresse närhelst jag har dykt upp 
och krävt det. 
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Abstract 
My objective for this project was to create a short but thrilling 2D-animation intended as 
promotion for an online comic book. The purpose of the project was to learn more about 
animation and graphics, to further my artistic skills and to learn how to work in Adobe After 
Effects. I also wanted to learn more about scheduling, project methods and how to handle stress. 
During the ten weeks of the project I have created the story, the storyboard, the character design, 
the backgrounds and the animation. The voice over was recorded with the help of a fellow 
student who also made the music and the sound effects. In all else I have worked on my own. 
During the work I have principally learned more about graphics and animation, both classic 
animation made on paper and digital animation. I have also gained more knowledge concerning 
technology as it is used in artistic processes, criticism and self criticism, personal development 
and learning, working alone as an opposite to working in a group, how to handle problems, 
setbacks and conflicts, time and planning, various ways of analyzing working processes and 
methods, the creative process and the balance between work and relaxation. I discuss and reflect 
on these and more phenomena in the end of this study. It has been a demanding but exciting 
journey. 
 
Sammanfattning 
Mitt mål med kandidatarbetet var att göra en kort men fantasieggande 2D-animering, som 
promotion för en online serietidning. Syftet med arbetet var att lära mig mer om animation och 
grafik, utveckla mina estetiska kunskaper och att lära mig arbeta med Adobe After Effects. Jag 
ville också lära mig mer om tidsplanering, stresshantering och projektmetoder. Under projektets 
tio veckor har jag gjort story, storyboard, karaktärsdesign, bakgrunder och animation. Voice-
overn har spelats in med hjälp av en annan student, som också har gjort musik och ljudeffekter 
till animationen. I övrigt har jag arbetat ensam. Under projektet har jag främst lärt mig mer om 
grafik och animering, både vad gäller klassisk animation på papper och digital animation. 
Jag har också lärt mig mer om teknik som med- och motarbetare i konstnärliga processer, kritik 
och självkritik, utveckling och lärande, att arbeta ensam kontra att arbeta i grupp, hur man 
hanterar problem, motgångar och konflikter, tid och planering, olika sätt att studera sin 
arbetsprocess och sina metoder, den kreativa processen, balans mellan arbete och vila. Jag 
funderar och reflekterar över dessa och andra företeelser i slutet av den här uppsatsen. Det har 
varit en krävande men spännande resa.  
 
 
 
Nyckelord: 
Animation, kreativ process, datorgrafik, vila, återhämtning, 2D, tecknad serie, manga, anime, 
lärande process 
 
Keywords: 
Animation, creative process, computer graphics, rest, recovery, 2D, comic book, manga, anime, 
learning process. 
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Kapitel 1 – Arbetsbeskrivning 
 
Som kandidatarbete har jag gjort en kort animation som intresseväckare för en kommande 
internetbaserad tecknad serie. Jag har använt mig av en blandning av traditionell animation, 
bildruta för bildruta på papper, och digital animation. Seriens tema är en blandning av mina 
favoritgenres; dystopi, fantasy, ockultism, skräck och science fiction. 
 
Till mina stora intressen hör: film, att skapa serier, illustrationer, karaktärsdesign, grafisk 
konceptdesign - speciellt till serier, spel och animationer - och att skriva storys. Jag har länge 
drömt om att få göra min egen 2D-animation, så till kandidatarbetet tog jag genast chansen. 
 
Som grafisk stil valde jag att avlägsna mig lite från den klassiska färganimationen med få detaljer 
och istället närma mig det grafiska uttryck som kommer att finnas i den tecknade online serien. 
Jag valde att utföra mina teckningar i blyerts och att låta strecken vara lite mer levande än vad 
som är vanligt i animation. Jag har snarare eftersträvat en känsla av en rörlig väggmålning än 
uttryck för tredimensionell form och tyngd. 
 
Titel och undertexter är på engelska för att nå en större publik och för att underlätta publicering 
på nätet. 
 
Musik och ljud har producerats av Olu Axelsson. Olu har även spelat in voice-overn, vilken 
framförs av Miriam Nilsson. Översättningen från engelska till japanska står Martin Törnqvist och 
Miriam Nilsson för. 
 
Då tidspress uppstod tog jag till vissa moment hjälp av några vänliga medsjälar: 
Till sekvensen i början av animationen, som föreställer en hand som ritar tog jag hjälp av två 
gästkonstnärer med cleaning och färgläggning. Till titeln hade jag hjälp av Lina Hilmersson som 
brainstormade fram en rad förslag varefter jag valde ut det jag tyckte bäst om. I övrigt står jag 
själv för idéarbete och grafisk produktion. 
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Kapitel 2 – Projektplan 
 
Examensarbetets mål, arbetsmetod och examination 
 
Kandidatarbetet ska vara kunskapsutvecklande inom ämnet medieteknik. Studenten ska använda 
sig av sina kunskaper i projekt- och produktionsprocesser inom ämnet medieteknik i en 
gestaltande produktion. 
 
Studenten ska när produktionen är färdig reflektera över projekt- och produktionsprocesserna i en 
slutreflektion. Tankarna i reflektionen ska även relateras till och knytas samman med andra 
människors tankar och idéer inom ämnet. 
 
Varje projekt ska ha en handledare, som studenten ska ha regelbundna möten med under kursen. 
Varje vecka ska en veckorapport lämnas in för att det ska gå att följa utvecklingen i idéarbetet 
och produktionen. I veckorapporten besvaras och beskrivs följande: 
 
• Vad har jag gjort? 
• Varför har jag gjort det? 
• Hur har jag gjort det? 
• Framgångar – väntade och oväntade 
• Motgångar – väntade och oväntade 
• Saker jag ville göra men inte hade tid eller kraft till 
 
Studenten ska också skriva en projektplan till sitt projekt. Planen ska fungera som ett 
styrinstrument under arbetets gång och också fungera som en utgångspunkt när kandidatarbetet 
sedan ska examineras och utvärderas. 
 
Examinationen består av tre delar. Under våren ska det hållas delexaminationer för att se vad 
studenten lärt sig. Sedan ska produktion och tillkomsthistoria examineras offentligt med en 
opponent. Till sist ska slutreflektionen examineras. 
 
Projektplan för examensarbetet finns tillgänglig som bilaga (Bilaga 1). 
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Kapitel 3 – Veckorapporter 
 
Att hitta balans mellan arbete och vila 
Jag tycker att det där med en lagom arbetstakt fungerade ganska bra under den första veckan. Jag 
slet inte ut mig totalt men jag lyckades ändå få en god start. Jag försökte att inte stressa så 
mycket, att ta det lite lugnare och ta en sak i taget. Jag pysslade också med lite andra projekt och 
saker vid sidan om. Jag tycker det hjälpte mig att inte stirra mig blind på kandidatprojektet. 
Dessutom blir det ofta så att vilt olika projekt och företeelser inspirerar och befruktar varandra. 
Att se på det som man gör i relation till andra ämnen är också intressant och man hittar fler 
vinklar och förhållningssätt till sitt eget ämne. Under denna period jobbade jag med storyboardet 
till animationen, karaktärsdesignen och storyn till serien. Jag kunde inte ägna all tid åt 
kandidatarbetet då jag jobbade på slutprojektet i en annan pågående kurs. 
 
En trött grafiker in action  
Jag gjorde layouten till de två återstående scenerna, men inte någon slutversion av dem. Jag 
arbetade vidare på den övergripande storyn och förhållandet mellan karaktärerna.  
Hade genomgång i Adobe After Effects, fick en liten aning om vad man kan göra med 
programmet. Funderade över att göra förändringar i min animation med hänsyn till de nya 
möjligheterna. Lite trött på grund av det fortsatta jobbet med parallellkursen. 
 
En liten bit till 
Började skissa på en del av de scener som jag tänkte ut förra veckan, en blev klar. Jag scannade 
in allt som jag hade tecknat dittills, så att jag kunde börja jobba med bilderna i After Effects och 
så att jag hade dem på back-up ifall något hände med originalen. Gjorde ett storyboard med 
bilderna som de ska vara i den färdiga versionen. Fick nu en överblick över hela storyn. Nu 
kunde jag jämföra olika scener och klipp, kolla över tempot i de olika delarna. Jag gjorde en lista 
över de keyframes som fanns kvar att göra. Bestämde mig för att göra några mindre ändringar. 
Vad som återstod att tänka ut var hur klipp/övergångar skulle se ut mellan vissa scener.  
Funderade över hur jag skulle höja tempot och spänningen i vissa delar av animationen med hjälp 
av effekter. Provade olika metoder för att lägga ljus och skugga på frames i Adobe Photoshop. 
Provade även att skissa in effekter i dessa. Handledarmötet på fredagen var väldigt givande. Nu 
fick jag lite mer koll på hur jag kunde gå vidare och lite olika förslag på metoder för att veta hur 
mycket som måste göras varje vecka. Jag  arbetade så mycket jag kunde och orkade i veckan, 
men var tvungen att använda en del tid till att vila så att jag skulle orka fortsätta.  
 
Mitt uppe i röran 
Gjorde upp en plan för timeing av ljudeffekter till scener. Kollade över alla kameravinklar och 
bildutsnitt. Timeade repliker. Gjorde ett skrivet storyboard för animationen bit för bit med back-
up-plan, plus ljudschema. Tänkte ut de återstående scenövergångarna/klippen. Researchade för 
uttryck och poser till keyframesen. Funderade ut bakgrundseffekter. Funderade över 
känsla/stämning och musik. Började fundera över typsnitt/färger till textningen. Tittade på 
veckoplaneringen, räknade på hur många scener jag behövde göra i veckan och per dag. Skrev in 
storyboardet på datorn, gjorde några små ändringar. Ritade keyframes. Påbörjade diskussion om 
musik och ljud med Olu, lyssnade på lite skivor, funderade. Började fundera på titel och 
eftertexter, hur de skulle se ut/animeras. Tog lite referensfoton till några keyframes för att lösa 
anatomigåtor. Ritade/fixade bakgrunder för hand och på datorn, testade hur karaktären såg ut mot 
bakgrunden. Drog mig lite för att börja animera i After Effects.  
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Gjorde en back-up på allt jag gjort ditintills. Kände mig något stressad under veckan på grund av 
att det var så mycket att göra och att allting tog så lång tid. 
 
Motsträvig långsam förändring 
Tecknade keyframes. Gjorde en lista på effekter som skulle göras. Började designa det ”militära 
märket”, researchade på nätet inför detta. Tecknade detaljer/rekvisita till bandageringsscenen, 
plåtade referensfoton på vapen m m. Fotade referensfoton till en del keyframes och poser. 
Brainstormade fram titel med hjälp av min syster, bad om hennes åsikter på karaktärer/story. 
Ville ändra på monster boy då det var ett tag sedan jag gjorde den och jag nu såg en del brister. 
Men jag bestämde mig för att det fick bli en senare fråga om jag hann. Scannade in färdiga bilder, 
sorterade/bytte namn i mapparna för att få lite mer ordning. Fick luskat lite mer på 
storyn/karaktärerna till serien, hjälper när man ska teckna scenerna, samlade ihop mina spridda 
anteckningar i ämnet. Frågade Olle om vad han tyckte/associerade till vad gällde karaktärer och 
bakgrunder. Han är väl kanske inte inom min exakta målgrupp men inte långt ifrån. Han hade en 
del åsikter om karaktärerna som jag tog fasta på. I början av veckan var jag trött efter att ha 
arbetat hårt under påskhelgen, var stressad men lyckades på tisdagen stressa ner. Under resten av 
arbetsveckan gick allting som på räls. Jag kände att jag trivdes och hade roligt, fick massor gjort 
och det blev bra. Räknade ut att jag gjorde ca 25 bilder, inte riktigt alla var keyframes, men 
nästan, så det var ett definitivt rekord. ”Grunden” för animationen var nu färdig. 
 
Oväntat bakslag 
I början av veckan gick allt bra, jag var inte så stressad och det kändes roligt att arbeta, jag kom 
en bra bit på medaljongrotationen. Både ritade, scannade in och lade in i redan existerande 
digitala versioner av framesen. Byggde en lermodell för att bättre förstå hur medaljongen skulle 
se ut i 3D. På onsdagen vilade jag. På torsdagen upptäckte jag att jag klantat mig och valt fel 
format på de bilder jag gjort färdiga till medaljongrotationen. Det hela var så illa att jag blev 
tvungen att göra om allt arbete jag gjort på måndagen och tisdagen. När jag väl reparerat det 
mesta av skadan var jag både trött och stressad. På fredagen spelade vi in voice-overn, det gick 
fint och smärtfritt. Jobbade med blinkningar och blåst-animationer. Beställde lite böcker som kan 
komma till användning under detta projekt. Visade mina senaste bilder för Miriam och Olu. De 
tyckte de var bra, tillräckligt bra för att de tyckte att jag skulle göra en serie och ge ut, vilket de 
föreslog. Det betydde väldigt mycket för mig att höra. 
 
Veckan som försvann i ett virrvarr av papper och blyerts 
Jobbade med cuteboyOnBridge-animationerna. Tog back-up på allt igen. Gjorde ett misslyckat 
försök med att få scytheboy att vända på huvudet. Bestämde mig för titel: Darkside of 
Wonderland. Kom på idé till dvd-meny och titel/texter: att låta monstrets händer arbeta/trolla/fixa 
fram dem. Lyckades få scytheboy att vända på huvudet. Kollade upp titeln med ett antal 
sökmotorer på nätet för att kolla så att det inte redan finns en serie med det namnet. Researchade 
inför närbildsanimation. Slarvade bort ljudinspelningen, var rädd att jag hade förstört den. 
Hittade ljudinspelnings-cdn, tack och lov var den inte förstörd.  Gjorde inbetweens på datorn 
istället för på papper som omväxling. Började jobba på att fixa alla bilder så att de skulle vara 
färdiga att animera. Hade fortfarande några inbetweens kvar att göra. 
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En bra vecka 
Olu hjälpte mig att cleana handen som ritar scenen. Drog ut på tiden att göra vid bilderna inför 
animation. Lade till scen 9,5. Uppdaterade skrivet och ritat storyboard därefter. Gjorde snabba, 
grova skisser av de idéer jag har till en affisch. Fixade så att alla bilder fick ungefär samma 
kontrast och ”färg” (dvs. ingen färg alls, desaturate på alla gråskalebilder). Det var en bra vecka. 
Det gick relativt smärtfritt att teckna, stressen var närvarande men inte överväldigande. 
 
En ständig kamp 
Letade upp lämpliga gratis texttypsnitt i gothic stil, gjorde ett snabbt test. Jobbade vidare på att få 
alla bilder klara, slet med medaljongrotationen. Lite orolig att jag inte skulle hinna. Började 
animera. Blev förskräckt över hur dålig kvalité det blev på resultatet på grund av formatet. Insåg 
att den sortens bilder jag gjort egentligen inte lämpar sig för att visas på TV. Tunna streck 
försvinner, detaljer syns inte, helhetsintrycket blir helt annorlunda för bilderna när man inte kan 
se dem i samma upplösning och storlek som de är gjorda i.  
 
Snart, snart, snart 
Kände verkligen av att jag hade jobbat hårt med få vilodagar en längre tid. Jobbade med 
animationer i After Effects. Gjorde en back-up på allt jag hade. Fick synpunkter både från min 
syster och Olle om vad de tyckte om animationen. En del saker ändrade jag på och en del lät jag 
vara. Längtade till att det skulle vara över. 
 
Slutet är nära ;) 
Kände att jag hade lyckats göra så pass långt på animationen att jag åtminstone hade en chans att 
klara att göra den klar. Stressen gjorde att tröskeln för att komma igång och arbeta blev väldigt 
hög, jag visste inte riktigt i vilken ände jag skulle börja. Men jag kom igång och jobbade från 
morgon till kväll hela veckan, men ibland var det segt som klister och kändes jobbigt. När 
torsdagen kom hade jag inte lyckats göra klart animationen som det var meningen. Jag satt 
hemma hos Olu, som gjorde ljudet och musiken, och animerade samtidigt som jag gav 
synpunkter. Ljudet och musiken blev mycket bra. Animerade klart allt utom löven som skulle 
blåsa mellan två scener. Fixade undertexterna. Hann aldrig lägga in titel och eftertexter.  
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Kap 4 - Reflektion 
 
Teknik som med- och motarbetare i en konstnärlig process 
Det är snarare tekniken som sätter gräns än mina konstnärliga kunskaper. Det känns viktigt att 
höja nivån på mina teknikkunskaper så att tekniken inte blir alltför styrande i projektet.  
 
När man använder teknik som hjälpmedel i konstnärliga processer finns det vissa fällor; t ex att 
använda sig av färdiga effekter så att verket förlorar sin personliga prägel och istället ser likadant 
ut som alla andras som jobbar i samma program. Jag kunde ha sparat mycket tid och arbete på att 
studera formatet och programvaran tidigare. Exempelvis lade jag ner mycket tid på att göra 
bilderna med en hög kvalitet som ändå inte syntes sedan jag gjort om dem till PAL DV 720x576-
formatet. Jag kunde också ha fått uppslag och idéer till storybordet och klipptekniken.  
 
Enligt min erfarenhet är det lättare att lära sig ny teknik om man redan har kunskap inom 
närliggande teknikområden. Har man lärt sig ett grafikprogram går det lättare när man ska lära 
sig nästa. Man måste också ha ett visst tankesätt. Ofta kan man lösa ett problem eller en uppgift 
på många olika sätt. Man får inte köra fast i en viss lösning, om ett sätt inte fungerar får man 
försöka hitta andra sätt. Detta gäller speciellt när man ska lära sig en ny programvara. Istället för 
att harva med en detalj eller en speciell lösning i två timmar, är det bättre att använda ett annat 
angreppssätt eller  gå vidare och försöka med nästa problem så länge. 
 
Om man känner ett motstånd inför att lära sig ny teknik är det bättre att sätta sig ner direkt och ta 
itu med det. Det är svårt att beräkna hur lång tid det tar att lära sig t ex ett nytt program, därför är 
det bättre att göra det i början av projektet för att undvika stress och tidsbrist i slutet. 
 
Jag har upptäckt att vissa metoder för lärande är speciellt lämpade för när man jobbar med teknik. 
Veckorapporten, blir ett slags regelbunden reflektion av de metoder man använder sig av. Detta 
kan ses som en form av aktionsforskning. Aktionsforskning innebär, enligt Judith Bell (2000), 
författare till ”Introduktion till forskningsmetodik”, att man hela tiden analyserar sitt sätt att 
arbeta och översätter resultatet till förändring, anpassning och modifiering av metoden. 
  
Att registrera idéer, uppslag, tankar och erfarenheter är även en bra metod att bevara kunskap 
inom en skola eller ett företag, eller för en enskild person att ta till vara det som dyker upp under 
projektets gång. 
 
För att underlätta reflektion kunde jag ha varit mer noggrann i mina dokumenteringar. Enligt Bell 
kan man ställa sig följande frågor: 
 
 ”Vad behöver jag veta? Varför behöver jag veta det? Vad ska jag göra med informationen när jag väl fått tag på 
den?” (Bell, 2000, s.146). 
 
Att observera sig själv kan innebära vissa problem. Som Bell (2004) påpekar: 
 
”Varje observatör har sitt eget fokus och tolkar händelserna på sitt eget sätt”(Bell, 2000, s.138)  
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Det är en av anledningarna till att det är extra svårt att studera sig själv. Observatören påverkar 
också det ”normala” beteendet anser Zimmerman & Wider enligt Bell (2000). Zimmerman & 
Wider använde en form av dagböcker för att studera olika kulturer. 
 
Ett sätt att studera sin arbetsprocess är att göra en så kallad probleminventering. Man observerar 
vilka problem som uppstod och hur de blev lösta. På detta sätt får man även reda på vad den 
studerade personen räknar som problem eller inte, förklarar Bell (2000). Själv tycker jag att det är 
viktigt att även titta på vad som gick bra och varför, annars riskerar man att endast fokusera sig 
på det negativa i projektet. 
 
Råd, kritik, utveckling och att tro på sig själv och sina idéer 
Om man vill utvecklas, tekniskt eller konstnärligt, är det viktigt att ”inte uppfinna hjulet en gång 
till”, att kunna lära sig av andras misstag och erfarenheter. Råd från människor runtomkring kan 
vara värdefulla speglar för hur man jobbar i en process, och deras synvinklar komplement till de 
vinklar man själv har på sitt arbete. 
 
Det är också viktigt att kunna lyssna på andra och ta till sig deras idéer och kritik, utan att förlora 
sin förmåga till självständigt tänkande eller tulla på sin självkänsla. Man måste också våga tro på 
sina egna idéer, lära sig att hitta egna lösningar, hitta sina egna arbetsmetoder, sin egen 
konstnärliga stil, och sina egna vägar för lärande för att kunna utvecklas och bli bättre. Det är en 
ständig balansgång att sålla bland de åsikter och den kritik man får, att välja vad man håller med 
om och vad man inte håller med om. All kritik är bra som man lyckas använda sig av till att 
utvecklas och bli bättre, det är alltså inte bara fråga om vad för slags kritik man får, utan också 
vad man själv har för syn på den och vad man själv gör av den. 
 
Det kan vara svårt att arbeta ensam med ett projekt, då man inte får samma kreativa smältdegel 
som man kan få när man jobbar i grupp. Det gäller att hitta personer utanför projektet att 
diskutera och bolla idéer med för att höja kvaliteten på arbetet. Jag har också upptäckt att det 
finns många begränsningar med att arbeta ensam med just animation, då det är ett område som 
egentligen är väldigt arbetsintensivt och kräver många delaktiga människor, som var och en har 
sin speciella uppgift inom animationsprojektet. Om man arbetar ensam har man både fördelen 
och nackdelen att fylla alla dessa roller själv. Å ena sidan får man total frihet att själv bestämma 
allt ner till den minsta detalj och å andra sidan blir det väldigt mycket jobb för en ensam person 
att klara av och animationen blir därför ofta väldigt kort. 
  
För mig har det varit viktigt att hela tiden främja den kreativa processen, att inte låsa mig 
tankemässigt och metodmässigt, utan berika mina idéer med influenser från många olika slags 
områden och tankesätt. Att vara mer tvärvetenskaplig sätter dessutom in ens arbete i ett större 
sammanhang, man kan se det i relation till andra områden. Jag försökte därför att pyssla med små 
projekt vid sidan om och på andra sätt ta till mig influenser från andra områden. Det har också 
varit en viktig strategi för att lätta på stress, få andra perspektiv, bli friare i min inställning och 
mitt tänkande angående vad jag vill prestera eftersom jag är väldigt självkritisk. Detta har hjälpt 
mig att frigöra energi som annars går åt till att oroa sig eller stressa, vilket jag också har varit 
alldeles för bra på under projektets gång. 
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Att jobba på detta sätt gjorde dock att jag ibland tappade lite av mitt fokus på det egentliga 
projektet, det gjorde det också svårare att hinna med tidsmässigt. Jag tycker ändå att det har varit 
en positiv strategi då det är bättre att man jobbar långsamt och är lite ”flummigare” än att man 
känner sådana prestationskrav och sådan stress att man kör fast helt och inte kan arbeta alls. Jag 
tycker att kvaliteten på mitt arbete höjs avsevärt när jag lyckas slappna av och ha roligt. 
 
Självkritiken tjänar dock även ett syfte, i rimliga mängder kan den få mig att ständigt granska och 
förbättra mitt arbete, att alltid sikta högre. Jag har funderat mycket på den svåra balansgången 
mellan att vara alltför självkritisk och att vara alltför slapp, kanske tjänar en hård självkritik ändå 
till sist sitt syfte? Som Peter Martinsson (2004), 3D-animatör, frågar sig: 
 
”Är det egenskaperna som självkritiker som driver många stora konstnärer att prestera stora saker?” (Martinsson, 
2004, s.13)  
 
Liksom när det gäller arbete och vila tror jag att lösningen ligger i att hitta en balans. 
 
Jag har lärt mig att det inte fungerar att vara perfektionist, det går ofta inte ihop med de resurser 
och den tid man har till sitt förfogande, man kan inte hänga upp sig på detaljer utan måste ofta 
kompromissa och se mer på helheten. Detta har jag inte alltid lyckats med i det här projektet då 
jag lagt ner en stor möda på att även detaljerna ska hålla en hög kvalitet. Jag har vid många 
tillfällen beslutat mig för att inte tulla på kvaliteten, vilket fått som följd att jag inte helt kunnat 
hålla mig till de tidsramar jag satt upp för mig själv. Som Martinsson (2004) påpekar: 
 
 ”Det är svårt att kunna få jämvikt mellan kvalitén och kvantitet speciellt med en överhängande deadline. Jag kan 
tänka mig att detta är ett stort problem inom bl.a. spel- och filmbranschen. Det viktigaste är att bli färdig i tid men 
man vill inte bekosta kvalitén allt för mycket.”(Martinsson, 2004) 
 
Detta är den avvägning som jag tyckt det har varit allra svårast att göra under projektets gång. 
Detta har ändå gett mej mer erfarenhet i saken vilket absolut kommer att hjälpa mej att fatta 
beslut i nästa projekt. 
 
Vilken kvalitet är det på gestaltningen? Det är svårt att själv bedöma animationens kvalitet, det är 
lätt att stirra sig blind på sitt eget arbete, man behöver fler perspektiv för att kunna se sina egna 
projekt och processer och kunna utvecklas. Konstnärliga insatser kan också vara svåra att 
bedöma, även för andra. Som Martinsson skriver: 
 
”Det estetiska går inte att bedöma utan att vara subjektiv.” (Martinsson, 2004) 
 
Vad jag säkert kan säga är att jag bekostade animationens kvalitet något för att den inte skulle bli 
alltför kort. Många av de animerade sekvenserna är inte gjorda som 25 bilder per sekund, utan 
som betydligt färre, vilket gör animationen aningen ”hackigare” i sina rörelser än om man har tid 
att göra fler bilder per rörelse. Jag har inte heller haft möjlighet att jobba så länge på varje rörelse, 
ofta har jag blivit tvungen att använda mig av det första utkastet utan ändringar trots att bilderna 
behövt ändring för att rörelsen ska bli riktigt bra. Bildernas kvalitet har jag däremot inte tullat på. 
Jag gjorde sammanlagt 218 bilder till den här animationen, och då räknar jag bara de bilder som 
är med i den slutgiltiga versionen, så de krävde en ganska stor del av projekttiden. 
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Utveckling och lärande i förhållande till problem och motgångar 
”Det högsta är inte att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall” 
            ordspråk 
 
Under projektets tid har jag försökt att lära mig en arbetsprocess som fungerar, inte bara när man 
är på topp, vilket man naturligtvis inte är, utan även när allting går segt och man är nere. Man kan 
inte räkna med att man alltid jobbar i 100% när man gör sina planer, ork och lust varierar 
naturligt, det kan vara klokt att tänka på detta när man planerar. 
 
Jag har insett att vägen för att nå fram till ett mål- i detta fall en färdig produktion - aldrig är en 
rät linje från start till mål. Vägen är alltid knagglig, det går bra och det går dåligt, det går lätt och 
det går trögt, ständigt växlande tills man når fram (och ibland gör man faktiskt inte det) Hur 
misslyckat ett projekt än blir så kan man alltid lära sig något. Faktum är att man brukar lära sig 
mer när man utsätts för problem och konflikter. Det hela beror mycket på ens egen inställning 
och förmåga eller oförmåga att utvinna positiva saker ur det som händer en, vare sig det gäller en 
arbetsprocess eller livet i allmänhet. Det handlar inte om vilka eller hur många problem som 
dyker upp, utan hur man hanterar dem och vad man för med sig för kunskap tills nästa gång man 
råkar ut för något liknande. Som det sägs i en film jag såg nyligen: 
 
”In every problem lies a hidden opportunity” (Ocean´s twelve, 2004) 
 
På ett sätt kan man säga att det inte är negativt med problem och konflikter, varje missöde som 
man kan lära sig av eller få ut något positivt av kan ju egentligen sägas vara en gåva. Det är ju 
emellertid inte så lätt att påminna sig själv om när man sitter där på pottkanten så att säga. 
 
Att lära sig är att tillåta sig själv att förändras, man får ständigt kämpa mot att göra saker av 
gammal vana eller för att det är tryggt. Man får försöka övervinna rädslor för nya saker och 
ibland stanna upp och fråga sig varför man jobbar på ett visst sätt, ibland kan man då komma 
fram till att det finns bättre eller snabbare sätt. 
   
Det är inte alltid man direkt ser resultatet av att ha jobbat med ett projekt. De nya kunskaperna är 
ofta inte påvisbara i det aktuella projektet utan först i nästa projekt man utför.  
 
Förhållandet till andra runtomkring mig 
Handledaren är en resurs som jag för första gången verkligen har utnyttjat. Det är skönt att ha 
stöd av någon som är mer erfaren än en själv i ämnet, att känna att man inte är helt utlämnad till 
sina egna resurser endast. Som människa arbetar man inte ensam i ett vakuum, man blir påverkad 
av och påverkar människor runtomkring sig, även om de inte är direkt inblandade i projektet blir 
de det indirekt. Jag har blivit påmind om vikten av att visa hänsyn till de människor man 
samarbetar med. Om man inte själv är i tid kan man inte kräva av andra att de ska vara med och 
ta igen förlorad tid. 
 
Vila och återhämtning 
Bilder och skapande är mer än ett yrke för mig, det är en passion. Lika mycket som detta är en 
styrka ställer det till en del andra problem som jag måste hitta lösningar på för att kunna jobba 
och utvecklas, t ex mitt eviga problem med att skilja på arbete och vila, arbete och fritid. Något 
som jag vet att jag delar med de flesta människor som jobbar inom kreativa yrken.  
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För det mesta ser jag mina projektarbeten mer som en passion än som ett måste-göra. Jag har 
väldigt svårt att göra bara precis vad som krävs för att en uppgift ska bli godkänd och ingenting 
mer. Istället har jag lätt för att kasta mig huvudstupa in i varje projekt och konstruera enorma 
idéer och planer som kan vara svåra att anpassa till projektets tidsram. 
 
När man jobbar med kreativa och konstnärliga projekt är det också, enligt min erfarenhet, 
egentligen endast under en väldigt liten del av tiden som man känner sig inspirerad, då idéerna 
kommer naturligt och arbetet bara flyter på. Därför känns det viktigt att verkligen ta till vara de 
där tillfällena när de väl kommer, jag vet att det är under dessa stunder som jag får de bästa 
idéerna och resultatet blir bättre än under resten av tiden. Dessvärre är det just under sådana här 
”inspirationsrus” som det är som lättast att bara jobba på, timme efter timme, utan tanke på 
varken mat eller pauser. Man går helt upp i arbetet och glömmer bort allt annat, vilket jag ser som 
både ett positivt och negativt fenomen. Men man måste komma ihåg att det faktiskt finns gränser 
för vad man orkar med fysiskt och psykiskt. Det finns också gränser för hur mycket information 
man kan ta in under en viss tidsperiod. Ibland behöver man tid för att smälta kunskap eller 
intryck, t ex genom att sova på saken eller ta en paus och göra något helt annat. 
 
En viktig erfarenhet för mig under det här projektet är hur viktigt det är att planera in även 
återhämtning och vila i sitt arbete. Speciellt om man ska jobba med ett projekt under en längre 
tid. Sofia Brax (2004), skribent i tidningen Studentliv, uttrycker det i en artikel så här:  
 
“Det svåra är inte att läsa på i 140, det svåra är att hålla en rytm där du även lägger in mat, sömn och återhämtning.” 
(Brax, 2005 )  
 
Det är också viktigt att lyssna på kroppens signaler, om man är helt slutkörd brukar man inte 
prestera något vidare bra resultat. Jag har också lärt mig en del tips för hur man skulle göra för att 
återhämta sig så mycket som möjligt under den tid man har att vila.  Det är bättre att verkligen 
använda lördagar och söndagar till att varva ner och vila än att ta en dags vila då och då, det är 
inte säkert att man hinner varva ner tillräckligt för att återhämta sig om man tar endast en dags 
vila. Fysisk aktivitet är en förutsättning för återhämtning, det hjälper inte att bara ligga och sova 
en helg om man är trött och slutkörd. För att lätta på stress och vila både kropp och tankar kan det 
vara bra att ta korta pauser då man går runt och pratar med folk, fikar eller något annat. 
   
Diverse erfarenheter och lärdomar 
Ibland gör man små viktiga erfarenheter som det är lätt att glömma tills nästa projekt. Jag blev än 
en gång påmind om följande: 
 

• betydelsen av en fungerande back-up 
• betydelsen av att dokumentera förändringar. Kom på att jag borde ha gjort en log för alla 

ändringar jag gjort, speciellt när jag lagt in något nytt eller ändrat i storyboardet. Det hade 
varit lättare att följa alla förändringar i efterhand då. 

• betydelsen av att ha ordning på mappar och dokumentnamn 
• att skriva ner idéer man får direkt annars är det stor risk att man glömmer bort dem. 
• betydelsen av att datummärka dokument  
• att inte skriva inte både på fram- och baksida när man för anteckningar 
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Ibland kan det vara svårt att få en bra rytm i sin animation. Det är lättare att få en bra rytm om 
man först färdigställer musiken och sedan animerar till den än tvärt om. Om man inte ska ha 
någon musik, kan man ändå välja ett musikstycke med lagom rytm och animera efter detta för att 
få ett mer professionellt uttryck och bättre rytm i sin animation. 
 
Animation är väldigt tidskrävande, för att berätta samma sak som en seriesida kan man bli 
tvungen att teckna hundratals bilder, det kan vara bra att slå sig ihop med några kollegor även om 
man bara ämnar göra en kort animation. 
 
Tid och planering 
Som jag nämnt tidigare finns det varken tid eller resurser för att vara perfektionist när man 
animerar, det gäller att kompromissa och hela tiden fråga sig huruvida ett visst resultat är värt det 
arbete som krävs. Om inte får man tänka om eller hitta på andra metoder för att åstadkomma 
samma resultat. 
 
Jag är glad att jag till slut lyckades med att hinna i tid eftersom det blev väldigt stressigt och 
tidspressat på slutet. Jag har blivit bättre på att planera men det finns fortfarande mycket kvar att 
lära. Speciellt svårt är det förstås att uppskatta tidsåtgång vid metoder man inte använt sig av 
tidigare. 
 
Det är viktigt att hela tiden reflektera och förändra metoder och idéer under arbetets gång för att 
göra resultatet bättre och arbetet mindre tidskrävande. Det är inte mycket till nytta om man finner 
alla lösningar först efter det att man gjort färdigt projektet. 
 
Regler för uppgiften/jobbet eller begränsningar i mediet eller tid behöver inte vara negativa och 
ses som problem, de kan istället utmana en till att göra bättre lösningar och resultat. En del sätter 
även upp extra begränsningar själva för att ge en extra egg när de producerar ett konstnärligt 
verk. En del bygger exakta verklighetsåtergivande bilder genom att sätta ihop pixel för pixel, 
andra väljer att göra sin film i svartvitt istället för färg.  
 
När det gäller att hantera tid och resurser i förhållande till den totala projekttiden får man lära sig 
att prioritera. Jag fattade vid ett antal tillfällen beslut att dra ut på vissa moment till nackdel för 
andra moment, det fungerade till en viss del men gjorde också att jag fick en viss tidsbrist i slutet 
och ganska tidigt blev av med min ”säkerhetsvecka” innan deadline. Dock gjorde detta att jag 
kom en aning närmare vad gäller teknik och produktionsresultat i förhållande till målbilden. 
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Kapitel 5 – Slutord 
 
Att praktiskt tillämpa sina under flera år förvärvade kunskaper inom flera ämnen i ett projekt är 
en väldigt bra metod. Både för att få svar på de frågor man från början ställde sig och för att lära 
sig nya saker, som man kanske inte hade kunskap om innan man började med projektet.  
Jag tycker att jag har fått kunskap att svara på många av de frågor jag ställde mig. Jag tycker mig 
också ha nått vissa insikter i hur jag ska använda dessa erfarenheter för att förändra mina metoder 
till det bättre. Arbetsprocesser och arbetsmönster är inte alltid något som förändras över en natt. 
Ibland räcker det inte med att ha kunskap, för att förändra något kan också behövas insikt. 
Förändring är något som man i vissa fall kan uppnå relativt lätt och snabbt, i andra fall är det en 
process som kan ta längre tid. Men har man väl fått kunskapen om vad man bör förändra och 
varför så har man i alla fall kommit en bit på vägen. Det har varit både roligt och kämpigt, men i 
slutändan väl värt besväret. Jag är inte nöjd med slutprodukten men jag är mycket nöjd med de 
erfarenheter och kunskaper som jag har tillägnat mig under arbetets gång och den utveckling jag 
genomgått.  
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Bilagor: 
 
Bilaga 1: Projektplan för animationen Dark Side of Wonderland  
 
Mål   
Jag vill göra en animerad kortfilm med ljud och musik. Jag kommer inte att färglägga 
animationen, utan använda mig av det lite skissartade uttrycket blyerts på papper. Jag kommer 
inte att göra den sortens animation som har mycket tyngd och volym utan snarare i stil med en 
rörlig väggmålning. Känslan/stilen som jag försöker fånga i animationen, och den serie den ska 
introducera karaktärerna till, är på ett ungefär: ”mörk, gothic, magisk, hightech fantasy i 
animestil”- dvs lite skräckinspirerad 1800-tals känsla á la Jack the Ripper´s eastside London, 
mörk victoriansk era och spöken, blandat med magi, älvor, dvärgar, eldsprutande drakar och 
liknande, släng sedan in lite sciencefictioninspirerad högteknologi i röran, privata arméer, 
jätteföretag, skumma vetenskapliga experiment, sjukdomar, mutationer och märkliga vapen, lägg 
till lite dystopi, humor och romans och en massa ockulta händelser, lite Alice i Underlandet-
känsla, allt utfört i japansk animationsstil- det är konceptet. Animationen kommer att bli högst 5 
min lång och minst 1 min. Formatet kommer att vara anpassat för att ses på både TV-skärm och 
datorskärm pga. DVD-presentationen. Jag vill inte begränsa mig till att filmen skall vara möjlig 
att visa på webben, jag tror att det blir alldeles för snävt för den stil jag valt. Om jag ska visa 
filmen på webben får jag försöka göra en snygg komprimerad version, göra det till en download 
eller visa en mindre bit. 
 
Syfte  
Filmen kommer att fungera som en slags intro/presentation/trailer till en tecknad serietidning. 
Den kommer mer att presentera de olika huvudkaraktärerna än den kommer att visa storyn, den 
blir som ett smakprov på tidningens tecknarstil/stämning/känsla och kommer inte att fungera som 
en självständig historia/film. Den är främst till för att väcka eventuella framtida läsares intresse. 
Det blir en elektronisk tidning, jag tänkte att jag skulle utveckla tidningens koncept parallellt med 
filmen och låta de båda projekten inspirera varandra snarare än att utgå från det ena. Genom att 
arbeta med den här animationen hoppas jag: att lära mig att arbeta i After Effects, att bli bättre på 
att teckna, att lära mig mer om animation och mer om tidsplanering, stresshantering, och 
projektmetoder. 
 
Frågor som jag hoppas få svar på under projektet: 
Vilka metoder lämpar sig bäst för att producera en animation om man jobbar ensam? 
Är det möjligt att göra en kort animation med tillräckligt bra kvalitet då man jobbar ensam? 
Hur får man med även återhämtning och vila under projektets gång? 
Hur gör man för att orka med ett längre, intensivt projekt utan att köra slut på sig fullständigt och 
ändå lyckas producera ett bra resultat?   
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Projektmetoder 
Detta är de moment som jag delar in arbetet i, i kronologisk ordning, varje moment kan fungera 
som en delexamination: 
 
Storyboard 
Jag skriver ut och klistrar upp små versioner av keyframesen för att få en överblick över tempo, 
ljud-timeing, bildutsnitt, och scenövergångar/klipp. Jag planerar och antecknar specialeffekter på 
storyboarden. Jag gör även ett skrivet storyboard där jag beskriver varje scen och även har med 
backup-planer och ljud/voice-over-schema.  
 
Karaktärsdesign 
Ritar jag för hand på papper. 
  
Animation 
Görs på traditionellet sätt på ritbord, scannas sedan in i datorn och animeras med hjälp av Adobe 
After Effects, eller animeras direkt i After Effects när detta är mer effektivt. För att spara tid 
tänkter jag, istället för att färglägga alla frames i datorn, använda det lite ”råa” uttryck som 
bilderna redan har – blyerts på papper. Jag tror att det kan bli lika bra, men på ett annat sätt 
förstås, som en klassisk färganimation. Vissa animationer görs på datorn, i Adobe Photoshop med 
hjälp av  
 
Ljud & Musik 
Olu Axelssson, en annan student, gör musiken. Jag planerar den tillsammans med henne med 
hjälp av storyboardet. Eventuella ljudeffekter spelar jag själv in med mikrofon, md-kit och 
Soundforge, eller hittar gratis på nätet. Voice-over görs av Miriam Nilsson, spelas in med hjälp 
av Olu Axelsson.  
  
Titel & Eftertexter  
Gör jag i Adobe Photoshop, animeras i Adobe After Effects. Hoppas att jag kan hitta något 
snyggt gratis typsnitt på nätet som jag kan använda. Språk: japanska med engelsk textning 
(engelska för att kunna nå fler tittare). 
 
DVD-presentation 
Jag planerar att spela in filmen på en dvd, göra menyer och eventuellt extramaterial. 
 
Under tiden 
Under tiden som jag arbetar diskuterar jag som vanligt arbetet med de andra som delar vårt 
projektrum och ber dem kommentera. [Olu Axelsson, Peter Martinsson & Miriam Nilsson] Varje 
vecka skriver jag veckorapport för att i efterhand bättre kunna följa arbetets gång och kunna lära 
mig av det jag gjort. Kanske det kunde vara lämpligt att sätta sig ner och läsa igenom 
veckorapporterna efter varje delmoment. Jag, Olu och Peter har dessutom regelbundna möten där 
vi träffas och diskuterar skillnader/likheter i våra animationsprocesser. Peter jobbar med 3D-
animation och Olu med 2D precis som jag, men hon använder sig av andra program och metoder.  
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Tidsplan 
v.09 Storyboard, karaktärsdesign 
v.10 Keyframes, storyboard, karaktärsdesign 
v.11 Keyframes, storyboard, karaktärsdesign 
v.12 Keyframes, storyboard, karaktärsdesign 
v.13 Animation  
v.14 Animation  
v.15 Animation  
v.16 Animation  
v.17 Animation  
v.18 Ljud och musik, titel och eftertexter, diverse fixande och finputsande 
v.19 Examination av produktionen med opponent 
v.20 Skriva slutreflektionen 
v.21 Processexamination med handledare 
v.22 Examensutställning 
 
Ekonomi 
Kostnader för DVD-skivor. Kopiering/utskrift för manipulering av skisser. Cd-skivor för att 
bränna backuper med jämna mellanrum. Animationspapper och pennor. 
 
Behov 
När jag kommit en bit på projektet skulle det vara roligt att ha en diskussion med några personer 
som är filmintresserade för att få lite nya perspektiv. 
 
Risker 
Den största risken är som vanligt att jag varit alltför ambitiös i min tidsplan, kan hanteras genom 
att skära i projektet efterhand. DVD-presentationen kan slopas helt om behov uppstår, annars kan 
man skära ner på längden av animationen eller använda mindre antal frames till varje rörelse.  
Den näst största risken är att jag kör slut på mig själv genom att vara alltför entusiastisk eller 
stressad. Kan hanteras genom att ta någon dag ledigt då och då, att hålla på de arbetstider som 
Olu, jag och Miriam satt upp tillsammans (9-17) och genom att försöka att inte oroa mej så 
mycket. 
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Bilaga 2: Ordlista 
 
Adobe After Effects – ett datorprogram för att i efterhand redigera eller lägga på effekter på 
film. Kan också användas för animering. 

Adobe Photoshop – ett datorprogram för bildredigering. 
Cleaning – det förfarande i vilket man tar en skiss och ersätter dess många mångtydiga linjer 
med en bestämd tjockare linje.   
Inbetween – så kallas de bildrutor som ligger mellan Keyframes 

Frame – bildruta. Varje sekund består av 25 bildrutor som visas i sekvens och därmed ger 
illusionen av rörelse. 

Keyframe – varje rörelse delas in i ett antal viktiga bildrutor, en så kallad Keyframe. 
Md-kit – ett kit bestående av en minidisc-spelare och en mikrofon. Används vid inspelning av 
tex. ljudeffekter. 
PAL DV 720x576-formatet – ett format för digital video (DV), storlek 720x576 pixlar, i 
europeisk TV-standardformat (PAL).  
Storyboard – ett bildschema som visar alla filmens scener keyframe för keyframe. Innehåller 
också anvisningar för klippteknik och ljud.  
Timeing – (som det används i denna text) att synkronisera en företeelse med en annan. 
Voice-over – röst inlagd på film i efterhand, i detta fall röst till en av animationens karaktärer.  
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