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1.0 BAKGRUND 

På jullovet 2007-2008 hade det blivit dags att lämna in en frågeställning om vad som skulle göras 

i C-arbetet i mediedesign. 

Vi hade med stor framgång jobbat en del tillsammans tidigare under utbildningens gång. Fredrik 

var i denna fas mycket intresserad av rörlig design, och Anton var lite mer inne på printad design, 

även om vi båda hade tidigare kunskaper inom varandras områden. När vi sedan skulle 

bestämma oss för vad vi skulle göra så visste inte riktigt hur vi skulle kombinera våra passioner. 

Anton ville göra något printat, i stil med en bok etc. och Fredrik ville göra någon typ av rörlig 

design. En diskussion via telefon om hur den första filmen såg ut ledde oss in på ett spår där vi 

pratade om hur man genom tiden hade använt sig av olika metoder för att skapa en illusion av 

rörelse. Tankebanorna ledde oss vidare till en fråga om hur vi skulle kunna göra för att  skapa 

något rörligt på ett sätt som inte ofta ses i dessa tider. Skulle vi kunna göra en film som återigen 

känns genuin, något som är mer än ett par pixlar på en skärm? 

Anledningen till att vi ville försöka uppnå en genuin känsla var mycket för att man kanske idag har 

slutat se film som en konstform. Vi vet inte idag hur det fungerar, det bara gör det, och det godtar 

vi. För att på något sätt visa att det är en konstform så ansåg vi att vi borde avkomplicera filmen. 

Att gå tillbaka i historien och ta ner filmen från bildskärmarna. Skulle det bli lättare att uppskatta 

filmen om man kan ta på den och göra iakttagaren mer delaktig. 

Samtidigt som föreställningen om att bilder uppfattas bättre på bild än på skärm flöt omkring i 

luften så kom det gamla konceptet flip book1 upp på tal. 

Detta var något som vi båda fastnade för väldigt starkt. På det här sättet så skulle vi kunna 

inkludera både print och rörlig design och dessutom avkomplicera filmen.Vi skulle kunna ge 

filmen ett helt nytt uttryck, där varje frame2 skulle kunna få ett helt annat värde. Man skulle kunna 

stanna upp i boken och studera de bilder som tilltalar en, och genom att tolka bilderna var och en 

för sig kunna få svar på frågor som inte hinner uppfattas vid första anblicken av filmen. 

En annan tanke som var väldigt intressant gällande flip books var att vi skulle kunna göra så 

mycket mer med den med dagens teknik, än vad de tidigare kunnat göra när flip books först kom. 

Möjligheterna idag erbjuder så mycket mer gällande kreativ frihet, färg, skapandet av bilder, 

klippning etc. Skulle vi kunna återuppfinna hjulet? För att kunna göra det så insåg vi ganska tidigt 

att vi var tvungna att skapa en story där varje bild berör och har betydelse som öppnar upp för 

egna tolkningar. Återigen för att göra iakttagaren så delaktig som möjligt. 

 

                                                        

1 Flip book – En bok med bilder som gradvis förändras med varje sida och därmed skapar en illusion av rörelse. 
2 Frame‐ Frame är synonym med ordet bildruta. Inom 4ilm används oftast 25 bildrutor per sekund för att skapa rörelse. 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1.1 VAD ÄR EN FLIP BOOK? 

Flip booken, även kallad kineograph, kom för första gången 1868. En flip book är en liten bok fylld 

med bilder som gradvis förändras. När betrakatren snabbt bläddrar igenom sidorna så skapas en 

illusion av rörelse. Denna variant att spela upp film på är en föregångare till de moderna sätt som 

vi ser idag, exempelvis filmprojektorn.  

1.2 SYFTE 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur man kan ge filmen ett mervärde. För att 

försöka uppnå detta mål så valde vi att använda oss av det gamla konceptet flip book. Den ger 

redan som den är ett mervärde till betraktaren i och med att denne är delaktig, men går det att 

vidareutveckla flip booken så att den åter igen blir aktuell? Vi hoppas med detta arbete på att 

kunna visa upp alternativa sätt att skänka filmen ett mervärde samt hur vi har gått tillväga.  

2.0 PROCESS 

2.1 FLIPBOOK 

När vi började arbeta med C-arbetet i December, så var det mer eller mindre i panik som vi 

pratade om vad vi skulle göra för något som projekt. Det vi visste var att det skulle bli något 

konstnärligt, och att vi inte ville lägga allt för mycket vikt på det teoretiska. När idén om en flip 

book knäcktes så kändes det genast självklart. Vi skulle egentligen lämna in fyra olika förslag på 

vad vi kunde göra, men när denna idé väl hade bubblat upp till ytan så kändes alla andra idéer 

mer eller mindre överflödiga. Vi skulle göra en flip book, det var bara så. 

När det väl var spikat så började vi fundera över hur vi kunde ta flip booken till en ny nivå. Vi 

kände hur vi hade så mycket mer möjligheter än vad de tidigare hade haft när de gjorde flip books 

för ca.140 år sedan. Den som vi skulle göra skulle vi till en början framställa digitalt på datorn. Vi 

skulle göra en animation, en film, för att sedan skriva ut varje bildruta var och en för sig. Boken 

skulle sedan bindas så att betraktaren kan bläddra igenom boken och skapa animationen på 

egen hand. Vi började även spåna på idéer som att animera i Pantone3 färg, något som med vår 

nuvarande uppfattning aldrig har gjorts förut. Vi funderade även på att skapa illusioner av saker 

som tillsynes verkade vara på bokens yta, men som i själva verket var i trycket. 

 

                                                        

3 Pantone ‐ en färgmodell för dekorfärger (exempelvis silver) som inte går att uppnå med vanligt fyrfärgstryck. 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2.2 KONCEPT 

Som vi nämnde i bakgrunden så ville vi göra en bok som man kan komma tillbaka till, något som 

utmanar våra uppfattningar om vad en film och vad en bok är för något. 

Det var viktigt för oss att filmen som vi skulle skapa hade en mening, och att den skulle kunna 

uppskattas av en stor målgrupp. Därför så valde vi att filmen skulle handla om något som vi alla 

har gemensamt, livet. 

Däremot så kände vi att det kanske inte skulle räcka med endast en film för att vinna betraktarens 

fortsatta förtjusning, och började därför fundera över något som kunde fungera som ett 

komplement till filmen. Vid det här laget så visste vi att vi hade bokens vänstra sidor tomma, med 

andra ord hade vi ca. 200 sidor kvar av möjligheter. Efter att tanken hade fått vila i några veckor 

så kom vi på att v ville fylla upp de tomma sidorna med små korta textavsnitt och anekdoter av 

olika slag. Dessa texter skulle vara ganska slumpartat utvalda och skulle kunna tolkas på ungefär 

samma sätt som man tolkar filmen. Vi kände att tack vare detta så skulle boken få lite av en 

tidslös känsla. Man skulle kunna plocka upp den lite då och då och slå upp vilken sida som helst, 

läsa några rader text och kolla på bilderna separat. I och med detta så skulle man få en större 

förståelse för illusionen av rörelse och konstformen i sig. 

2.3 STORY 

Filmens story är lite granna som poesi. Tanken är att beskådaren ska tolka mycket själv av det 

som händer. Filmen i sig ger inga svar, men den ställer många frågor för de som är villig att ställa 

dem. Att vi har gjort storyn så pass abstrakt ger även oss en större konstnärlig frihet, för i 

overkligheten finns det mer möjligheter än i verkligheten. 

Historien om en flicka som går igenom en stad tonsatt av mörka färger och mystik, och som 

sedan hamnar i en värld som är precis tvärtom är långt ifrån den första storyn vi kom på. 

Otaliga historier om livet var på tal där innan, men tack vare de grafiska möjligheterna i denna 

story så var det den vi slutligen fastnade för. I idéstadierna så tänkte vi mycket bildligt, vad kan 

vara vackert, läskigt osv. och vad kan väcka känslor? Utifrån story- och moodboards så arbetade 

vi sedan fram utsnitt och känslobilder för hur filmen skulle vara. 

2.4 INSPIRATION 

”Inspiration är som en nyckel med egen vilja som har en tendens att alltid komma på villovägar”, 

sade vi när vi funderade över vad vi skulle skriva under denna punkt. För så har det faktiskt varit. 

Ibland har vi varit superinspirerade, och andra gånger så har vi gruvat oss och tvivlat så mycket 

att vi inte vetat vart vi ska ta vägen. När man tvivlar och har svårt att komma över ett hinder så är 

det första som händer att man tappar nyckeln. I dessa fall så har vi verkligen fått lov att se över 

våra alternativ. Vi har fått lov att skippa idéer som verkat bra till en början, men som sedan blivit 
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allt för krångliga eller fula. Vårt största misstag skedde i början av den kreativa processen. Vi 

hade bestämt oss för att bygga staden i papier maché4, något som tog ca. 1,5 vecka. När staden 

väl var klar så kände vi att den inte gav rätt känsla, eller för den delen kanske inte ens 

uppfattades som en stad. Det var för lite kontraster mellan material, och detaljnivån i staden var 

näst intill obefintlig. Det var minst sagt tungt att tvingas inse att det inte skulle fungera efter allt 

jobb och slit som vi hade lagt ner. Inspirationen låg och pendlade runt nollstrecket under någon 

vecka innan vi bestämde oss för att göra staden i 3D för att få in de detaljer vi behövde. Sedan 

dess har vi inte sprungit på några större motgångar. Mycket av inspirationen har kommit från att 

lyssna på ”rätt” musik för sinnesstämningen och genom att iaktta aktuella trender inom 

designvärlden. Därifrån har vi försökt förutspå vad som kommer bli intressant inom det 

kommande året. 

I början av vårt C-arbete så startade vi även upp en blogg där vi dokumenterade processen runt 

det. Denna blogg har sedan skänkt oss jättemycket inspiration och motivation i den meningen att 

vi har fått mycket positiv feedback och idéer från vänner och bekanta. 

2.5 DESIGN 

För att boken skulle vara något som kunde tryckas upp i senare tider så har vi ställt väldigt höga 

krav på designen. Vi vill att helhetsintrycket av boken ska kännas väldigt väl genomarbetat och 

designat. Vi har inte på något sätt tänkt, vad kan vi göra? Utan den fråga som vi verkligen har 

ställt oss är hur vill vi göra, och hur gör vi det? 

Denna fråga har legat som grund för en enorm utveckling för oss båda, eftersom vi har fått lov att 

lära oss de saker som vi inte har kunnat. Blandningen av medier har varit väsentlig för vår 

designprocess. Vi ville skapa dynamik i filmen och ta fram dess konstnärlighet genom att väga 

olika kontraster mot varandra. Vi började med att skapa en stad i papier maché präglad av 

jobbiga tidningsrubriker och bilder för att skapa ett tungt uttryck där första delen av handlingen 

skulle kunna utspela sig. Efter att ha fotograferat staden där vi planerat att lägga in filmat material 

märkte vi att staden innehöll för lite detaljer för att uppfattas som en stad. Denna motgång kändes 

väldigt tung eftersom detta innebar att vi skulle få börja om på ruta ett designmässigt. Efter att ha 

samlat krafterna igen så beslöt vi oss för att bygga en stad precis som vi ville ha den i 3D. Detta 

var en stor utmaning i och med att ingen av oss tidigare hade arbetat med 3D. Fördelarna med en 

stad i 3D var att vi kunde göra den precis som vi ville samt att vi lättare kunde placera in våra 

skådespelare i denna miljö med hjälp av ett avancerat animationsprogram. Vi började med att ta 

fram känslan i staden på nytt, vilka sorts hus skulle det vara där och hur personerna var som 

                                                        

4 Papier maché består av papper, ibland textilier, samt av en sammanbindande vätskesubstans (till exempel lim), och används 
vid modellering och tillverkning. 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bodde i husen. Vad hade staden för historia och hur skulle vi lyfta fram den? Genom 

referensbilder plockade vi ut detaljer som vi tyckte om och som skulle skänka staden ett uttryck 

som kändes genuint, grymt och kallt. Som man brukar säga så byggdes inte Rom på en dag, och 

det gjorde inte denna stad heller. Samtidigt som Fredrik satt och jobbade med 3D:n satt Anton 

och jobbade med illustrationer. Även här fanns det mycket nytt att lära. Att ta hänsyn till att 

sakerna man illustrerar sedan ska animeras var svårt i sig, samtidigt som att fånga en designad 

känsla över illustrationerna också var en utmaning. Mycket tankearbete har även gått till att hitta 

motiv som kan avspegla den känsla man söker i just den delen av filmen. Vi har även båda jobbat 

med kollageillustrationer som ska väcka olika känslor under filmens gång. 

2.6 SKAPANDE AV FILM 

Människorna som ska vara i staden är filmade framför greenscreen5 för att sedan sättas in i en 

3D-miljö. Här var det mycket arbete med ljussättning för att matcha det filmade ljuset i 3D-miljön. 

Förarbetet inför filmningen krävde stor planering, alla utsnitten var tvungna att vara helt klara i 

3Dmiljön för att vi sedan skulle kunna veta vad vi skulle filma. 

3.0 RESULTAT 
Boken som vi gör följer ett planerat koncept för att skapa ett mervärde och ett väl genomarbetat 

uttryck. Konceptet består av fem punkter som går att läsa om nedan. Delar av resultatet går även 

att se i bilaga 2-7 

3.1 STORY 

Filmstoryn handlar i runda drag om en flicka som lever i en värld där det ibland kan vara svårt att 

vara den man är. Hon bemöts av blickar och arga miner som gör att hon vill bort, bort till ett ställe 

där hon får vara vad hon vill vara. Storyn anspelar i början obehagskänslor genom både 

abstrakta och konkreta bilder. Obehagkänslorna går sedan över till mer positiv stämning när hon 

kommer till den världen där hon får vara sig själv. Tanken är att det är denna feelgoodkänsla som 

ligger kvar hos betraktaren när man har bläddrat klart filmen. Storyboard finns i bilaga 1. 

3.2 DESIGN 

I boken lägger vi mycket vikt på att bringa fram designen och det konstnärliga uttrycket. Detta 

mycket för att vi vill skapa något som inte är en renodlad storyfilm, utan snarare ett filmkonstverk. 

                                                        

5 Greenscreen ‐ Metod som ofta används inom studio/ilmning för att extrahera bakgrund från /ilmat subjekt. 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Färger kommer styra åskådaren åt vissa känslohåll, exempelvis så kommer kalla färger och 

mättade färgskalor att representera storyns första värld, medan varma och ljusa sprudlande 

färger kommer tala för den andra världen. För att skapa dynamik i bilderna har vi valt att använda 

oss av flera olika medier såsom illustration, 3d, 2d, foto, filmat material och skulptur. Kontrasten 

mellan olika medier gör att vi kan få ett mer varierat uttryck och en större konstnärlig frihet, som i 

sin tur gör att bokens bilder kan vara mer entropiska6 och abstrakta. Det vi även vill med denna 

medieblandning är att man ska känna att allt är möjligt inom design, och att det inte finns några 

gränser för hur man väljer att uttrycka sig. Vi vill att när man har bläddrat igenom boken ska 

känna sig uppfylld och inspirerad. För att ta åskådarens inspiration till högre höjder så har vi även 

valt att fylla upp bokens vänstra sidor med ett tämligen slumpartat val av texter. Dessa texter är 

exempelvis små anekdoter, dikter, sångtexter, motton etc. Den röda tråden för dessa texter är att 

de alla kommer att beröra livet på ett eller annat sätt. Även dessa är individuellt designade. 

3.3 KARAKTÄRSDESIGN 

Karaktärerna i boken är designade med väldigt grova uttryck och gester. De karaktärer som 

representerar de mörka känslorna har hackiga rörelsemönster med stela leder, mörka kläder och 

extrema ansiktsuttryck. Huvudkaraktären spelas av en vitpudrad tjej i mörkt hår, röda läppar, 

graciösa rörelser och färgade mjuka kläder. Alla karaktärer har förlängda, smala och svarta ben 

som är animerade i efterhand. 

3.4 FILMUTTRYCK OCH KLIPPNING 

Bokens sidantal ger oss en tämligen begränsad längd på filmen. Vi beräknar att filmen kan vara 

ca. 15-20 sek med en bildhastighet på 10 bilder per sekund. Denna begränsning ledde oss till ett 

beslut om att klippa filmen väldigt snabbt och införa nya bilder i princip hela tiden. Denna extrema 

klippningsmetod är ofta sedd i showreels7 och musikvideos. Bildvariationen kommer att ge varje 

enskild sida mer individualitet men samtidigt ge filmens uttryck en mer extrem stämning. 

Bildutsnitten kommer ofta att vara närbilder och halvbilder på grund av bokens storlek som är 

16x9+1.5 cm (16 cm lång, 9 hög + 1,5cm bokryggsmarginal). 

3.5 KVALITE 

Boken kommer att printas i fyrfärgstryck med en extra pantonefärg på ett papper som har en 

något högre gramvikt. En högre pappersgramvikt anser vi är nödvändigt eftersom boken kommer 

att slitas med tiden i och med att man bläddrar i den.  

                                                        

6 Entropi – När en betraktare förväntar sig en uppenbar följd efter en händelse och något oförutsägbart uppenbarar sig. 
7 Showreel – kort&ilm med samlade arbeten ofta använd inom &ilm och motion graphics med syfte att visa upp talang. 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4.0 DISKUSSION 
Man skulle kunna diskutera om den väg som vi valt att gå har varit den bästa i anknytning till det 

här arbetet. Förmodligen inte, men o andra sidan så finns det nog inte många kreativa processer 

som följer en rak linje.  Att vår inte gjort det anser vi beror på att det just är så pass kreativt. Utan 

alla misstag och timmar av avvägningar så hade vårt arbete aldrig kunnat nå de höjder som vi 

tycker det gjort. Rent tidsmässigt så har vi misslyckats eftersom boken ännu inte är färdig. Hade 

vi spelat det säkert så skulle vi valt att använda oss av teknik och metoder som vi redan känner 

oss säkra i, och då kanske vara klara i tid. Men det vi har fått ut av det här arbetet är så mycket 

mer än bara ett betyg. Faktumet att vi provat på alla dessa metoder och tekniker, faktumet att vi 

fiskat i alla dammar, har lett oss till en personlig utveckling inom många områden. 

Vi har lärt oss att arbeta väldigt bra tillsammans, och lärt oss att ta till vara på varandras styrkor. 

Detta förtroende för varandra har gjort att vi alltid känt oss målmedvetna, och känt att utmaningen 

endast har varit en möjlighet och inte ett hinder. 

Med den här boken så hoppas vi kunna inspirera andra som ska göra ett C-arbete till att känna 

att det finns obegränsat med möjligheter inom området mediedesign, och att de ska våga chansa. 

Boken i sig tror vi kommer fungera mycket bra i marknadsföringen av mediedesignprogrammet, 

då den visar upp bredden av utbildningen. 

Vi hoppas även att de som läser boken i framtiden ska kunna känna den skaparglädje som vi 

känt under framtagningen av den. Arbetet med boken har blivit ett ”hjärteprojekt”, och kommer att 

göras klart inom en snar framtid. 

 

Skepp oʼhoj! 

//Banderas und Freud 
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5.0 BILAGOR 
BILAGA 1 - STORYBOARD
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BILAGA 2 – STAD I PAPIER MACHÉ 
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BILAGA 3 – 3D STAD I PROCESS 
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BILAGA 4 – ILLUSTRATION 1
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BILAGA 5 – ILLUSTRATION 2
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BILAGA 6 – ILLUSTRATION 3
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BILAGA 7 – ILLUSTRATION 4

 
 




