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Sammanfattning 

Under sommaren 2006 öppnar Mälsåker Slott för allmänheten och ett av de 
planerade projekten är en multimedial utställning om norrmän som tränades där i 
hemlighet under andra världskriget. 
Författarna till denna rapport är alla studenter av Informationsdesign, med 
inriktning mot illustration på Mälardalens Högskola. Då vi har ett stort intresse av 
animation föreföll detta projekt mycket intressant. 
Vi ingick i en projektgrupp som innefattade dataloger, textdesigners samt 
illustratörer. Illustratörernas del av projektet var att skapa det visuella materialet 
på ett intresseväckande sätt. I rapporten undersöks möjliga lösningar för 
animation, manér, bilddramaturgi samt de tekniska förutsättningar som krävs för 
att skapa ett lyckat slutresultat. 
Rapporten beskriver tillvägagångssättet för att uppnå dessa mål vilket inkluderar 
metoder som litteraturstudier, diskussioner samt utprovningar. Utställningsformen 
är experimentell och arbetet har därför givit ett slutresultat som kan ses som en 
fallstudie i sig. 
Utprovningar av det färdiga materialet visar att vi efter förutsättningarna lyckats 
uppnå ett gott resultat. Animerat bildspel fungerar i sammanhanget bra som 
informativt utställningsmaterial. 
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1. Inledning 
Det talas väldigt mycket om vikten av bra informationsmaterial i form av bild och text, men vi 
har under vår utbildning på IDP (institutionen för innovation, design och produktutveckling) 
inte fokuserat så mycket på rörliga bilder och ljud.  
Professor i informationsdesign Rune Pettersson tar upp ämnet i boken ”Trovärdiga bilder”: 
 

”Enligt min uppfattning kommer kommunikation med hjälp av bilder, såväl 
rörliga bilder som stillbilder, att bli alltmer vanlig i olika medier och alltmer 
betydelsefull under 2000-talet. Vi vet idag alldeles för lite om 
informationsbilder som språkliga uttryck och om hur visuella och verbala 
budskap kan samverka med varandra på skiljda sätt i olika medier. Här finns ett 
omfattande behov av forskning för att klara av alla de nya kraven som snabbt 
växer upp i informationssamhället” (Pettersson, 2001, s.49) 

 
Ovanstående citat ger god motivation till forskning och är en av anledningarna till varför 
författarna till denna rapport valde att ägna examensarbetet åt detta. 
 

1.1 Bakgrund 
Projektet som författarna arbetat emot är ett samarbete mellan flera aktörer bland annat 
Stiftelsen för den Glömda Armén samt olika institutioner vid Mälardalens Högskola. Vid 
Mälsåker Slott, beläget vid Mälaren, tränades under andra världskriget i hemlighet norska 
motståndsmän. Med start sommaren 2006 ska det på slottet hållas en utställning. Detta projekt 
är ett försök till att skapa en ny utställningsform som i viss mån ska kännas interaktiv. 
Besökaren intar rollen av en norsk soldat och får därigenom följa olika händelser kring 
soldaternas träning och vardagsliv, på och runtom slottet. Vid utställningsrummet blir 
besökarna tilldelade en bärbar mottagare med tillhörande öronsnäcka. På olika platser i 
rummet finns stationer där filmprojektioner visas mot väggarna. Dessa skildrar olika platser 
(så kallade lokationer) på och runtomkring slottet. Besökarna får under utställningen 
instruktioner via hörsnäcka om att bege sig till specifika lokationer. Via besökarens mottagare 
registreras dennes närvaro vid stationen, varvid film och ljudklipp spelas upp. Efter avslutad 
film får personen på nytt instruktioner om att ta sig vidare till en ny lokation. På detta sätt leds 
besökarna runt i rummet och upplever handlingen. Vidare innehåller utställningen flertalet 
berättelser och således kan olika besökare uppleva skilda historier. 
   Produktionen av utställningen innefattar kunskap från flera olika områden. Från IDP var vi 
tre stycken illustratörer (hädanefter kallad animationsgruppen) vilka hade uppgiften att skapa 
det visuella materialet. Vidare fanns en manusgrupp från textdesignprogrammet. Från IDE 
(institutionen för datavetenskap och elektronik) var det ett antal dataloger som hade hand om 
den rent tekniska lösningen för utställningen.  
  Då hela utställningens natur är experimentell blir således även slutresultatet för vår del av 
produktionen dels en skarp produktion dels en fallstudie. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen var från början väldig vag men allt eftersom projektet fortgick blev 
det klart att följande saker var nödvändiga att produceras: 
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• Fem stycken lokationsfilmer 
Fem filmer som visar och representerar de olika platserna som handlingen utspelas 
runt. Dessa filmer ska vara några sekunder långa för att sedan loopas (repeteras). 
Härefter kallas dessa filmer lokationsloopar. 
 

• Femton stycken huvudfilmer 
Handlingen är uppdelad i tre akter med fem filmer i vardera. Varje film ska vara runt 
en minut lång. Innan, mellan och efter dessa akter kommer besökarna att ta del av 
mellansekvenser (se nedan).  

 
• Fyra stycken mellansekvenser 

Mellansekvenserna ska berätta i korthet vad som pågick i världen under åren 1939, då 
handlingen börjar, till och med år 1945. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att producera visuellt material till en ny typ av utställningsform.  
Då denna form till viss del är experimentell undersöks i rapporten möjligheter respektive 
begränsningar vid kombination av så kallad ”god informationsdesign” och intresseväckande 
grafiskt material. 

1.4 Problemformulering 

• Vilka tekniska förutsättningar krävs för att minimera risken för brus? 
• Vilket konstnärligt manér lämpar sig för projektet med hänsyn till målgrupp samt ämnet. 
• Vilka metoder inom animationsteknik kan appliceras för att höja mottagarens känsla av 
närvaro under utställningen? Detta med hänsyn till tillgängliga resurser samt tidsåtgång. 
• Vilka bilddramaturgiska komponenter kan användas respektive bör undvikas för att hjälpa 
mottagaren tolka informationen? 

1. 5 Avgränsningar 

I de flesta fall har avgränsning fallit naturligt, då animationsgruppen varit en del av 
utställningsprojektet som helhet. Arbetet samt forskning har huvudsakligen inriktats på 
huvudfilmerna, då projektet varit mycket omfattande, samt haft deadline. Kartor och specifik 
så kallad informationsgrafik i mellansekvenserna har exempelvis inte givits full 
uppmärksamhet, då detta redan behandlats tidigare under utbildningen.  
  Manuset, ljud och stora delar av storyboard har tidigare producerats, även om visst arbete 
har lagts ner på finjustering av dessa. Rapporten behandlar därför inte dessa områden i större 
utsträckning. Således har rapporten gått på djupet och undersökt problemområden specifika 
för projektet.  
 

1.6 Målgrupp 

Utställningen kommer enligt uppdragsgivaren i första hand fokusera på följande grupper: 
 

• Skolungdom  
• Pensionärssällskap på utflykt med buss eller båt 
• Militärhistoriskt intresserade 

 
Kommentar om diversifierad målgrupp: 
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Eftersom våra huvudsakliga målgrupper är stort skiljda åt (i ålder) skulle det eventuellt kunna 
innebära problem i och med olika intressen eller svårighet för teknik (då öronsnäckans vikt är 
stor och vissa äldre kan vara ovana vid dess användning). Dessa målgrupper, eftersom de är så 
pass breda, kan även innefatta mängder av olika personlighetstyper med olika 
intresseinriktningar så en perfekt lösning för alla besökare kan vara svår att hitta.  
 
 

1.7 Arbetsfördelning 

Det praktiska arbetet har delats upp så rättvist som möjligt. Då huvudfilmerna var uppdelade i 
tre akter fördelades dessa en per person. Utöver detta så delades mellansekvenserna och 
lokationslooparna upp efter resurs. För mer detaljerad beskrivning (se bilaga 1).  
 
Till rapporten behandlades metoddelen enligt följande: 
Mattias Klittmark  - projiceringsstorlek och upplösning / manér 
Jim Svanberg - animationsteknik 
Karl Allander - dramaturgi 
 
Vidare har arbetsgången delats upp efter de akter som respektive illustratör producerat. 
Resterande delar har mestadels behandlats gemensamt.  

1.8 Planering 

V1 
Den första veckan ägnades åt förberedelser. Vi höll möten inom gruppen och gjorde denna 
grundläggande planering för vår del i projektet. Möten med de andra projektgrupperna och 
handledare var redan planerade. Helgen ägnas åt manusläsning och analys av befintligt 
storyboard. 
 
V2 
Manusgenomgång och omarbetning av detta. Produktion av resterande storyboard. Research 
av manértyper i tidningar, böcker och på nätet.  Sökning av referensbilder. 
 
V3 
Den tredje veckan planerades för mestadels studier av litteratur samt förberedelser inför 
produktionen. Fotografering av referensbilder för karaktärsposer och objekt. 
Prototyp produceras och testas. 
 
V4-6 
Produktion av filmer. Eventuella test/utprovningar. 
 
V7 
Klippning/Slutproduktion. Leverans av slutprodukten. 
 
V8-  
Resterande veckor till rapportskrivande 
 
Planeringen följdes i det stora hela och var ovärderlig eftersom det gav oss en överblick över 
arbetet samtidigt som det sporrade oss att hinna produktionen till utsatta datumen. Mot slutet 
av produktionsfasen blev arbetsbördan dock lite större än vad som hade räknats med. 
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2 Teori 

2.1 Projiceringsstorlek och upplösning. 

2.1.1 Upplösning 
Upplösning är benämningen på det antal bildelement som en bild är uppbyggd av. För digitala 
bilder består bildelementen av s.k. pixlar, även om det finns andra typer av digitala bilder, 
exempelvis objektgrafik som består av matematiskt beräknade kurvor (Johansson m.fl. 2001, 
s.56). Förenklat betecknas upplösningen för monitorer och projektorer med två värden, 
exempelvis ”800×600”. Här syftar det första värdet på antal pixlar i horisontell bredd, medan 
det andra värdet syftar till antal pixlar i vertikal höjd.  
  Ju högre upplösning en bild har, desto fler pixlar avvänds för att bygga upp den. Därigenom 
finns det större möjlighet att visa på finare detaljer i bilden, förutsatt att det medium (tv, 
monitor eller projektor) som skall visa bilden stödjer upplösningen (Se fig. 1). Dock blir 
bildens filstorlek märkbart större i och med den ökade upplösningen. En pixelbaserad bild 
med låg upplösning får inte automatiskt högre upplösning för att man förstorar den. I detta fall 
leder förstoring enbart till att pixlarna blir tydligare och helhetsintrycket förstörs. Även om 
det bästa är att ha ursprungsbilden i hög upplösning anser Grafisk Kokbok dock att en 
förstoring upp till och med 120% är acceptabel (Johansson m.fl., 2001, s.74).  
 
För elektronisk rörlig bild skiljer man förenklat mellan standard-definition (förk. SD), där 
exempelvis vanlig television har en upplösning på 768×576 pixlar (PAL 4:3 SquarePixel), 
och high-definition (förk. HD), där HDTV har en upplösning på 1280×720 eller 1920×1080 
pixlar (16:9)( Pixelfantastic, läst 2006-06-02). Antalet pixlar kan också variera beroende på 
själva bildformatet, dvs. relationen mellan bredd och höjd (Se fig. 2), där monitorer och 
television vanligtvis har en standard på 4:3, gentemot film som oftast har ett bredare 
bildformat (16:9 är ett vanligt förekommande medelvärde för biofilm som visas på TV). 
 

 
Fig 1. Upplösning. Här ser vi förhållandet mellan upplösning och detaljnivå. Logotypen till överst har 
pixeldimensionerna 50×25, medan den nertill har dimensionerna 200x100. Den nedersta har alltså fler 
antal pixlar och kan därmed tydligare visa på detaljer.  
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Fig 2. Olika bildformat. I rött ser vi formatet 4:3, i blått formatet 16:9. Observera att det är 
storlekförhållandet mellan varje formats egen längd och bredd som är intressant här, inte deras totala 
storlek i jämförelse med varandra. 

2.1.2 Kompression 
Ett problem med digital rörlig bild är att filstorleken tar mycket utrymme på det 
lagringsmedie där den finns, exempelvis en hårddisk. Varje bild innehåller mycket 
information i fråga om färg och detaljer, ofta mer än vad som är nödvändigt bara för att titta 
på själva filmen (Johansson m.fl., 2001, s.67). En lösning på detta är att använda sig av någon 
typ av kompression. Vid kompression minskas här filens storlek på bekostnad av dess 
kvalitet. 

2.1.3 Projicering 
Projektorn, ljusstyrkan och avståndet till duken avgör vid projicering mot vägg hur väl 
toningar samt färger i bilden återges. Själva rummets ljusnivå inverkar också på hur kontrast 
återges, då de mörkaste partierna i bilden blir märkbart ljusare vid inverkan av extra ljus i 
rummet. Om projektorn inte heller är placerad exakt i vinkel mot duken, finns det risk för att 
det uppstår förvrängningar i projektionen, s.k. Keystone Effect (Petrozzo & Singer, 1999, s.1) 
(Se fig. 3). Alla dessa faktorer är i hög grad beroende på vilken typ av projektor som används 
för att kunna korrigera ljusnivå, färgbalans och s.k. Keystone Correction. 
 

 
Fig 3. Exempel på förvrängning vid sned projektion (keystone-effekt). 
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Under projektet till Mälsåkerutställningen fanns inte möjlighet till tydliga specifikationer från 
beställare, varken för vilken typ av projektorer som skulle användas, eller för upplösning. 
Dock gavs direktiv för bildformatet som skulle vara 4:3, dvs. standard för projektor, samt att 
den önskvärda storleken på projicering kunde ligga omkring 2 meter i bredd. Själva filerna 
skulle också levereras som Quicktime filformat (vanligt förekommande för filmklipp). 
De rumsliga dimensionerna för utställningslokalen är cirka 4x5m (Se fig. 4) . Enligt 
uppdragsgivaren skall sammanlagt fem projektorer finnas i rummet; två vända mot varje 
långsida, samt en vänd mot en av de två kortsidorna. Enligt riktlinjer för hemmabiobruk från 
THX (Dahl, THX Home Theater 101, s.11) räknas den optimala projektionsstorleken för 
standardupplösning (SD) ut genom följande:    
 
      Avstånd = Bredd/0,535 eller Bredd = Avstånd × 0,535 
 
Den föreslagna projektionsstorleken på 2 meter i bredd ger då ett optimalt avstånd på 3,7 
meter (2 / 0,535). Om man då enligt Fig. 4 hypotetiskt antar att besökarna maximalt kan 
befinna sig på ett avstånd av cirka 2 meter från projektionen på kortsidan, blir 
standardupplösning här inte ett hållbart alternativ. Betraktaren måste befinna sig närmre 
duken, vilket kräver högre upplösning för att projektionen skall kunna visa på finare detaljer i 
bild. Istället kan man enligt riktlinjerna räkna ut storleken på projektionen för hög upplösning 
(HD) med avståndet 2 meter enligt följande: 
 
      Avstånd = Bredd / 0,728     eller     Bredd = Avstånd × 0,728 
 
Här blir den optimala bildstorleken ungefär 1,5 meter bred med ett betraktningsavstånd på 2 
meter. Riktlinjerna klargör också att betraktarens huvudrörelse inte bör överskida 40° i sidled 
(Dahl, läst 2006-05-27), vilket visade på att en kompromiss möjligen var tvungen att göras.  
 

 
Fig 4. Utställningslokalens dimensioner med tänkta projiceringar (t.h. vy ovanifrån, t.v. vy från sidan). 
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2.1.4 Test 
För att få ytterligare klarhet i frågan kring de tekniska förutsättningarna gjordes ett test (Se 
bilaga 2). Med hjälp av en projektor av standardtyp projicerades både rörliga såväl som 
stillbilder på en duk med en ungefärlig bredd på 2 meter. Därigenom var det möjligt att 
studera bildens kvalitet på olika betraktningsavstånd, även på avstånd mindre än 2 meter. Av 
testet framgick det att pixlar kunde urskiljas, men dock utan att vara ett märkbart problem. 
Andra faktorer som testades var exempelvis också kontrast- och färgåtergivning, detaljnivå, 
samt hur filens komprimering inverkar på projektionens återgivning. Slutledningen kring detta 
var att upplösningen på filmerna måste vara hög, samt att en filkompression som inte 
försämrade bildens kvalitet alltför mycket var nödvändig. 
 

2 .2 Manér 

2.2.1  Förutsättningar 
Redan tidigt i kontakt med uppdragsgivare uttrycktes synpunkten att produktionen skulle vara 
attraktiv för studiebesökande skolungdomar. Beställarens ursprungliga idé, som var att blanda 
befintliga fotografier och journalfilm med vissa inslag av illustrationer, visade sig efter 
överläggande vara mindre lämpad för utställningens form och mål. Animationsgruppen ansåg 
att det saknades tillräckligt stimulerande visuella komponenter för att upprätthålla denna 
målgrupps intresse för ämnet i fråga. Att göra en noggrannare målgruppsanalys var för 
projektgruppen här inte realistiskt (Se 1.5 Avgränsningar). I Informativ Animation, beskriver 
dock Björn Fundberg att animation kan användas som ett motiveringsverktyg (Fundberg, 
2005, s.19). På samma sätt skulle ett, för målgruppen intressant och stimulerande manér, 
möjligen kunna hjälpa inlärningen och därigenom fungera som ett medel för motivation. Det 
skulle också kunna fungera som ett medel för att komma ihåg den information som 
presenteras. I boken Introduktion till Kognintiv Psykologi talar Araï Dariush talar om faktorer 
som styr långtidsminnet: 
 

”Med tillräcklig uppmärksamhet, intresse och uppfattningsförmåga kan vi med 
minimal ansträngning lagra information i långtidsminnet”. (Dariush, 2001, s.83) 

 
Den ursprungliga formen för projektet hade också ett annat problem. Genom att till större 
delen blanda befintliga fotografier och journalfilm som beskriver allmänna händelser, blir det 
mycket svårt att få en tydlig närvaro och kongenialitet mellan ord och bild. Detta var en tydlig 
faktor som krävde ett manér och form som mer lämpar sig för den narrativa berättande 
dialogform som manus utgår från. Bo Bergström använder i Effektiv Visuell Kommunikation 
begreppet prosabild: 
 

”..Det finns ofta en personlighet i bilderna men den tar aldrig 
överhand…Prosabilderna lämpar sig alldeles utmärkt till att skildra ett skeende eller 
visa hur något fungerar” (Bergström, 2001, s.154) 

 
Efter diskussion inom projektgruppen fastställdes vidare fem kriterier för det slutgiltiga 
manéret.  
 
• Manéret måste vara intresseväckande för målgruppen, gärna utmärkande. 
• Det måste passa som visuellt komplement till den narrativa form som finns i manus. 
• Manéret måste kunna utföras av samtliga i projektgruppen utan för mycket tid till inlärning. 
• Vara realistiskt mot projektets begränsade tidsåtgång i fråga om tekniskt utförande. 
• Lämpa sig för framställning via projektor i fråga om detaljnivå, färger och kontrast. 
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2.2.2 Manér från bildmanus 
Under diskussion med såväl uppdragsgivare som handledare kring befintligt storyboard 
(bildmanus) uttrycktes intresse för det manér som fanns där. I fig. 5 ser vi en bild ur 
storyboard innehållande linjeteckning i tusch, tonade fält i grått, samt svarta fält som 
bakgrund. Därutöver har objekt en vit så kallad släpplinje ytterst (Se fig. 5), vilken bidrar till 
att lyfta fram objektet från bakgrunden och skapa djup i bilden Detta är ett exempel på 
perceptionsprocessen figur-bakgrund. Enligt denna modell skapar betraktaren djup i bilden 
genom att dela upp den i objekt som antingen befinner sig framför, eller bakom varandra 
(Dariush, 2001, s.33). Vidare uttrycker bilderna en frihet med sina handtecknade linjer. Rune 
Pettersson menar i Information Design att de flesta linjer som är oregelbundna kan skapa en 
känsla av livfullhet och rörelse (Pettersson, 2002, s.134). 
 

   
Fig 5. Manérexempel ur bildmanus. Till höger detalj med vit släpplinje. 

2.2.3 Färg 
Frågan uppkom huruvida bilderna skulle innehålla färg och i så fall i vilken utsträckning, samt 
på vilket sätt färg kunde implementeras i bilderna. Med tanke på projektets tidsbegränsning 
var detta tvunget att vara på ett stiliserat, förenklat sätt, som en komplementfärg. Även om 
färg i sig inte tillför någon vidare information till bilderna, kan det bidra till bättre inlärning, 
samt kan intresset för bilden öka (Pettersson, 2002, s.147). Ett problem med de svarta fälten 
(s.k. tonplattorna) i bakgrunden på storyboard var synpunkten på att dessa gav bilderna ett 
”tungt” intryck med sin svärta, samt att vissa människor kunde uppfatta det bokstavligt, som 
att det symboliserar mörker.  
 
Research kring olika typer av bildframställning runt andra världskriget bidrog till studier av 
propaganda- samt reseaffischer (Se fig. 6). Här var det vanligt förekommande att använda färg 
på ett förenklat och stiliserat sätt, där delar av bilden eller hela bakgrunden upptas av en enda 
färg (som tonplatta), alternativt som en övertoning mellan två färger (s.k. duplex). Flertalet 
affischer har här också ett färgschema som ligger kring gult, orange och rött. Kopplat till 
projektet blev detta intressant då det uppfyller kravet om stilisering och samtidigt ger ett 
behagligt och varmt intryck i kontrast till svart, vitt och grått. Dessutom ansåg 
animationsgruppen det vara en återkoppling till ämnets historiska tidsperiod, vilket skulle 
kunna fungera som en intresseväckare. 
 



 16 

     
Fig 6. Affischer från tiden kring andra världskriget. 
 

2.2.4 Detaljnivå 
Vidare diskuterades detaljnivån i bilderna, samt hur ljus och skuggpartier skulle skildras. Med 
tanke på tidsbegränsningen fanns inte möjligheten att använda sig av en alltför realistiskt 
avbildning, då detta förbrukar ytterligare tid. Avsaknad av historiskt korrekta bildreferenser 
talade också för att skala ner detaljnivån, då risken för felaktigheter blir större ju fler detaljer 
som visas. Projektgruppen hade också en tanke om att en något lägre och stiliserad detaljnivå 
skulle ge betraktaren friare möjlighet till tolkning av bilderna (Se 3.2.2 Utprovning 2). 
Därigenom skulle det bli lättare att leva sig in i framställningens narrativa form, då bild och 
dialog slutligen kompletterar varandra. I Bild och Form för Informationsdesign för Peter 
Johansson ett liknande resonemang kring färg:  
 

”… Dessutom riskerar man att leda bort betraktarens tankar med en för realistisk 
färgsättning, bilden blir ”för” berättande”. (Pettersson et al., 2004, s.80) 

 

2.2.5 Digital kontra traditionell teknik 
Med hänsyn till den reducerade detaljnivån övervägdes det huruvida produktionen skulle 
utföras helt digitalt, det vill säga, i dator från början till slut, eller huruvida traditionella 
tillvägagångssätt var lämpliga att inkludera vid själva bildframställandet. I detta fall bör man 
dock likställa digital framställning med pixel/bitmappsbaserad bildframställning som i många 
fall är likvärdigt med traditionella tekniker. Efter överläggning gjordes en lista med för- och 
nackdelar med respektive tillvägagångssätt: 
 
Digital:  • Snabbt och lätthanterligt, eftersom allt material finns lagrat digitalt genom hela processen. 
 • Lätt att ångra, ändra och förfina. 
 
 • Risk för att överarbeta bilderna. 
 • Finns i detta fall därigenom en viss risk för att manéret intar ett alltför ”rent” uttryck.   
 
Traditionell: • Inte nödvändigtvis, men kan vara lättare att få ett friare, mer levande uttryck. 
  

• Kräver en tydligare systematisk arbetsgång, då allt material senare digitaliseras och struktureras. 
• Kräver faktiska fysiska material, som ökar projektets kostnad.  
• Svårt och tidskrävande att senare rätta till större och grova fel. 

 
Trots nackdelarna med tänkbar tidsåtgång samt kostnad fann projektgruppen det relevant att 
implementera traditionell handteckning i arbetsgången, eftersom det här blir mest fördelaktigt 
för bildernas slutliga uttryck. Dessutom var detta ur utbildnings- och erfarenhetssynpunkt 
också det mest givande. 
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2.2.6 Linjetjocklekar 
För att skapa djup i en bild med linjeteckning brukar man ofta använda olika tjocklekar på 
linjerna (Se fig. 7). Rune Pettersson hävdar bland annat i ”Information Design” att samma 
linjetjocklek kan upplevas som livlöst och tråkigt. Man bör dock inte använda alltför många 
grader, utan hålla sig till 2-3 stycken (Pettersson, 2002, s.134). Att använda alltför tunna linjer 
skapar ett blekt intryck, medan tjocka linjer bidrar till en tungt och ”svart” känsla (Pettersson 
et al., 2004, s.124). Under animation finns det dock ett förekommande problem med 
linjeteckning, nämligen att linjerna skalas när man zoomar eller storleksförändrar. Detta leder 
i värsta fall till att olika objekt, som från sina utgångspunkter har samma linjetjocklekar, 
slutligen får mycket stor skillnad i tjocklek (Se fig. 8). I extrema fall kan alltså bilden få olika 
uttryck i början eller slutet av ett klipp. Detta gjorde det mycket svårt att under produktionen 
ange standardiserade linjetjocklekar.    
 

 
Fig. 7. Linjetjocklekar. Här ser vi hur objektet till vänster utan linjetjocklekar ger ett platt intryck i 
motsats till det högra. 
 

     
Fig 8. Animation med linjetjocklekar. Till vänster: filmklippets utgångsläge. I mitten: en 
kamerarörelse/skalning med förändrade linjetjocklekar. Till höger: Kamerarörelse/skalning utan 
förändrade linjetjocklekar. 
 
För att få ytterligare klarhet kring utpekade komponenter gjordes slutligen ett manértest med 
projektor (Se 3.2.1 Utprovning 1 – Upplösning och manértest). Detta gav goda indikationer på 
hur detaljer, struktur, färg, gråtoner samt kontraster framträdde. Här var det märkbart att den 
vita släpplinjen (Se bilden till höger i fig. 9) inte var nödvändig vid animation, då djupkänslan 
ändå upprätthålls av flera andra faktorer, bl a rörelse, storleksförändring och överlappning 
(Dariush, 2001, s.43). Tvärtom skulle denna effekt kunna motverka sitt syfte då bakgrunden 
inte längre är svart eller mörk. 
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Fig. 9. Manértest. Betänk att färgerna i rapporten troligtvis skiljer sig från själva testets resultat. 
 

2.2.7 Kartor  
Till mellansekvenserna skulle det produceras animerade kartor. Precis som till huvudfilmerna 
fanns här tidigt idén att hämta in influenser som till viss del var tidsenliga. I fig.10 ser vi 
kartor från journalfilm, där länderna har olika toner i vitt, svart och grått. Länderna har även 
olika toner för respektive pilar som visar på gränsförflyttning och truppavancering etc (Se fig.  
10, vänster). För att skapa djup har man använt sig dels av en vit kantlinje, samt en mörk 
toning ut från vattengränser för att lyfta fram landsmassorna (Se fig. 10, mitten).  
 

    
Fig 10. Kartor. 
 
Två problem blev uppenbara med dessa kartor. Eftersom de färdiga kartorna skulle visas med 
projektor, blev det här osäkert huruvida ett svartvitt manér med enbart gråskalor 
överhuvudtaget kunde fungera, då risken för otydlighet blir större. I journalfilmen har man 
också i vissa fall använt en så pass mörk ton för landsmassa, i förhållande till vattenmassa, så 
kartan får ett inverterat, omvänt uttryck. Det blir då mycket intuitivt svårt att direkt förstå vad 
som är land och vad som är vatten (Se fig. 10, höger). Att använda färger blev därför att 
föredra. Efter färgkonvention användes brunt för Tyskland, blått för England samt rött för 
Ryssland. När de allierade endast är en grupp används grönt, då färgen lila (blå och röd 
blandade tillsammans) har en risk att se märklig ut vid projektion. För att undvika problem 
med att färgerna rött och grönt används tillsammans, med viss tanke på färgblinda personer 
(Johansson, Färg och Form för Informationsdesign, 2004, s.81), så undveks denna 
färgkombination. Kopplat till projektets tidsåtgång fanns inte möjlighet till att använda sig av 
klassiskt handmanér för att framställa kartorna. För att kompensera detta användes en så 
kallad textur till vattenmassorna för att ge kartan en ytterligare känsla av papper och djup. 
Vidare användes digitalt handtecknade ikoner för att illustrera specifika händelser. 
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2.3 Animationsteknink 

2.3.1 Grundläggande Termer  
Till Mälsåkerprojektet bestod ett av problemen av att komma fram till en animationsteknik 
som var tidsmässigt och resursbart genomförbar. Animation definieras av webbsidan  
C-Latitude på följande sätt (läst 2006-06-01): 
 

”Animation is the creating of a timed sequence or series of graphic images or frames 
together to give the appearance of continuous movement.” 

 
Tre vanliga former av animation är: 
 

• Cellanimation - exempelvis tecknad film såsom Disneys Askungen. 
• Stop-motion animation – animationsteknik där man kan använda sig av bland annat 

dockor eller lera. Motivet fotograferas sedan bildruta för bildruta och flyttas lite innan 
nästa foto tas. Exempel på film som gjorts med stop-motion är Tim Burton’s The 
Nightmare Before Christmas. 

• Auto-tweening- animation framställd digitalt. Här sätter man ut nyckelbildrutor på en 
tidslinje, varefter mjukvaran automatiskt skapar de mellanliggande bildrutorna för 
förändring. Exempel på detta är bland annat 3D- eller Flash-animation. 

 
Eftersom manéret som fastställts var tecknat föll valet av animationsteknik naturlig på någon 
form av cellanimation. Så här förklaras ordet av Fundberg i kompendiet Informativ Animation 
(2005, s. 9):  

 
”Cellanimation innebär i praktiken att man först skissar på genomskinliga ark och 
därefter målar… …dessa animationsobjekt på genomskinliga cellouidark… 
…Cellerna fotograferas sedan mot en lämplig bakgrundsbild på vilken 
”animationsobjektet” ska röra sig. Man jobbar alltså i lager där bakgrunden är under 
och animationsobjekten, det som ska röra på sig, flyter ovanpå. Principen är i mångt 
och mycket densamma när man jobbar digitalt.” 

 
Därför studerades olika cellanimationstekninker och man kan här dela upp cellanimation i två 
läger. ”Full animation” och ”begränsad animation” Begreppen beskrivs av Fundberg  
(2005, s.8): 
 

• full animation - innebär att man ritar om allt i varje ny bildruta/frame 
• begränsad animation - då man endast ritar om delar i olika bildrutor/frames, 

exempelvis munnen och de blinkande ögonen. 
 
Vidare förklarar Fundberg: 
 

”Begränsad animation tar så klart kortare tid att producera och är alltså betydligt 
enklare att skapa. Men den formen av animation ser också betydligt sämre ut, det vill 
säga mindre levande än ”riktig animation”. 

 
En faktor som påverkar hur vi upplever animationer är hur många bilder som visar per 
sekund, så kallad FPS (Frames Per Second – Antal bilder per sekund). Om bildväxlingen sker 
för långsamt kommer man att kunna urskilja det hela som enskilda bilder och på så sätt tappar 
man illusionen av rörelse (Fundberg, 2005, s.15). För att få en smidig animation så fastställde 
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vi att våra filmer skulle visas i 25 FPS vilket också är standard för visning på TV (europeisk 
PAL-standard). 

2.3.2 Förutsättningar/kriterier 
Tidigt kom insikten om att full animation inte var ett alternativ på grund av tidsbrist.  Den 
snabbaste metoden skulle ha varit någon form av bildspel vilket ter sig väldigt stelt i 
jämförelse med full animation. Med bildspel syftas här på en serie enskilda bilder som visas i 
följd, exempelvis en så kallad slideshow med semesterfotografier. Fördelen med bildspel är 
att de går mycket snabbt att producera jämfört med full animation. Nackdelen är att det inte 
händer särskilt mycket, vilket här kan vara ett stort minus då det kan bli problem att behålla 
besökarnas uppmärksamhet. Särskilt om man betänker att målgruppen innehåller mycket 
skolungdomar som troligtvis lätt kan tappa intresset om man visar ett simpelt bildspel. Det var 
därför nödvändigt att utforska alternativa tillvägagångssätt. 

2.3.3 Animationsmetoder 
Här redovisas olika metoder som används i filmerna. 
 
Glidning 
Vissa scener där aktörer faktiskt rör på sig innebär ett problem. Eftersom frame by frame-
animation inte är aktuellt på grund av ovan nämnda tidsbrist har vi därför ”skapat” en teknik 
som vi kallar glidning. Denna teknik innebär att karaktärer som ska förflytta sig glider genom 
bilden med autotweenteknik (Se 2.3.1 Grundläggande Termer). 
 
Fördelar med denna teknik: 

•  Det blir mer liv och rörelse i scenen. 
•  I detta fall då man bara ser överkroppen av soldaterna genom ett fönster kan man få 

en relativt övertygande gång eftersom soldaternas ben ändå inte syns. 
•  Det är ett väldigt enkelt sätt att skapa illusionen av rörelse eller en så kallad walk-

cykle. 
 
Nackdelar med glidningar: 

• Det kan uppfattas som ett manérbrott, gentemot resten av filmerna och gentemot 
resten av scenen. 

• Det kan tyckas underligt att soldaterna förflyttas trots att de inte rör på kropparna 
 
Rörelseskifte / Byte av Pose 
Efter överläggningar inom animationsgruppen blev det klart att genom att teckna olika objekt 
i olika lager (precis som i cellanimation) och sedan flytta runt eller byta ut dessa mot en 
bakgrund, så skulle det vara tidsmässigt genomförbart men resultatet skulle bli mycket mer 
levande än ett bildspel. Till exempel när en person som för en dialog visas skulle denna 
person kunna byta pose utan att bakgrunden behövs ritas om. Att dessutom skapa enkla 
animationer för detaljer som rök eller en flagga skulle kunna förhöja helhetsintrycket 
avsevärt.  
 
Parallax 
Genom diskussion blev det klart att vi ville få bort ännu mer av stelheten från bildspel och vi 
skulle därför undersöka om kameraåkningar skulle kunna höja kvalitén på filmerna. En av 
effekterna man får av en kameraåkning är rörelseparallax.  
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Härefter diskuterades om det kunde finnas något mervärde i att använda så kallade 
”parallaxeffekter”. För att förklara begreppet parallax måste man först gå in på grunderna i 
perspektivlära. Det finns några grundläggande perspektivprinciper som beskriver begreppet 
på en enkelt och lättförståligt sätt. Här är de viktigaste av dessa ur Niklas Andersson’s 
kompendium Perspektivlära (1994): 
 

• Förminskning 
Föremål upplevs som mindre ju större avståndet är till betraktaren. 
 

 
Fig. 11. Förminskning. Föremål upplevs som mindre ju längre de är från betraktaren. 

 
 

• Sammanstrålning 
Linjer eller kanter på föremål som egentligen är parallella upplevs som 
sammanstrålande när de är vända bort från betraktaren. 
 

 
Fig. 12. Sammanstrålning. Linjer eller kanter som egentligen är parallella upplevs som 
sammanstrålande när de är vända bort från betraktaren. 

 
 
• Överlappning  

Föremål som delvis täcker andra upplevs som framförliggande. Detta fenomen klargör 
också föremålens inbördes storleksförhållande. 
 

 
Fig. 13. Överlappning. Föremål som delvis täcker andra föremål uppfattas ligga närmare betraktaren. 
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Om man tillämpar dessa perspektivregler blir ett av resultaten vid förflyttning av 
betraktningspunkten just rörelseparallax. Detta beskrivs av Dariush (2001, s.43):  

 
”När man åker bil eller tåg rör sig den del av landskapet som ligger närmast snabbare 
än den del av landskapet som ligger längre bort.”  

 
Svenska Akademins Ordlista beskriver parallax på följande sätt:  
 

"den förändring av ett föremåls läge (i förh. till ett annat föremål) som uppkommer, då 
föremålet iakttages från olika observationspunkter" 

 
Vid djupperception skiljer Dariush på så kallat absolut avstånd, som innebär avståndet mellan 
betraktaren till objektet, och relativt avstånd som innebär avståndet mellan olika objekt (2001, 
s. 40). Dariush hävdar att relativt avstånd bedöms lättare än absolut avstånd. Det är därför 
svårt att uppfatta avstånd i en statisk tvådimensionell bild utan hjälpmedel i perspektivet. En 
sak värd att tänka på när man sysslar med perspektiv och parallaxer tas upp av Andersson:  
 

”… perspektivlära är bara ett försök att göra något omöjligt; att försöka återskapa en 
tredimensionell verklighet på ett tvådimensionellt papper.”(Andersson, 1994, s.52) 
 

  
Fig. 14. Perspektiv. Exempel då dessa perspektivregler tillämpas respektive inte tillämpas. 
 
Genom att använda rörelseparallax och ser vi relationerna mellan olika objekt i scenen 
förändras och vår uppfattning förändras. Med andra ord; när man flyttar betraktningspunkten, 
urskiljs föremål i förgrunden mot bakgrunden genom att dessa föremål rör sig snabbare i 
förhållande till föremål i bakgrunden eller föremål längre bort. Detta är alltså ett naturligt 
fenomen och har inget med kameror att göra. Snarare hänger det ihop med perspektivet, att 
dess faktorer i rörelse bildar parallax.   
 

   
Fig. 15. Parallax. Se på bilderna som en bildserie. Här är vad som händer när man gör en 
kameraförflyttning åt vänster. Soldaten närmast i bild försvinner snabbast ur vyn. 
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Animationsgruppens resonemang var här att om parallaxeffekter användes så skulle man få en 
tredimensionell känsla som i sin tur skulle förhöja närvaron i berättelsen men ändå inte ta 
mycket längre tid att skapa. Detta styrks av Dariush (2001, sid. 43); 

 
”Rogers och Graham (1979) visade att rörelseparallaxen ensam kan generera 
djupinformation.”  

 
När dessa konstgjorda kameraåkningar sedan ska skapas är det viktigt att skilja på panorering 
och dolly. När man gör en panorering har man kameran fixerad och får på så vis ingen 
rörelseparallax. Däremot om man gör en dolly (kameraåkning) så förflyttas 
betraktningspunkten och därmed kommer perspektivet att förändras och rörelseparallax att 
uppstå. 
 

  
Fig. 16. Panorering respektive kameraåkning/dolly. En panorering innebär att man vrider kameran 
medan kameraåkning innebär att man flyttar kameran. 

2.3.4 Sammanfattning 
Med dessa ovanstående fakta i åtanke gjordes ett första test; en enkel prototyp sattes ihop som 
visade en kameraåkning och parallaxen som därigenom uppstod. Resultatet av testet blev 
positivt och därför fastställdes att dessa tekniker skulle användas. (Se 3.2.1 Utprovning 1) 
 
  För att få maximal effekt av parallaxen i filmerna bör alltså antalet panoreringar minimeras, 
och istället bör kameraåkningar efterliknas då betraktningspunkten faktiskt förflyttar sig. 
  Gruppen såg dock att metoderna skulle innebära både för och nackdelar. Exempelvis skulle 
parallaxeffekter och glidningar bli den minst tidskrävande metoden som ändå skulle ge 
godtagbart resultat. Dock ansåg gruppen att vissa problem kunde uppstå i den begränsade 
animationen, exempelvis då glidningar (kameraåkningar) i kombination med rörelseskiften 
(mycket begränsad animation av figurer) kan medföra stilbrott (gällande manér - det visuella 
uttrycket). Att införa kameraåkningar bidrar till att ge en realistisk känsla och fotografisk stil 
som påminner om riktig film. Detta mot att allt material är illustrerat och väldigt grafiskt 
avbildat, samt det faktum att figurerna egentligen inte rör på sig – vilket bidrar till att ge ett 
uttryck av stillastående tid - ögonblicksbilder. Gruppen ansåg att mötet mellan dessa stilar 
kunde ge upphov till stilbrott. 

 

2.4 Visuellt dramaturgiskt berättande 

 

2.4.1 Grundläggande tankesätt 
Detta avsnitt behandlar gruppens tillvägagångssätt för att lägga in dramatik i animationerna 
samt hur vi försöker få besökarna att identifiera sig med vissa karaktärer. Behovet av att göra 
filmerna underhållande är stort, då ett tidigt problem med utställningen hade identifierats. 



 24 

Besökarna måste stå på en och samma plats i runt två minuter för att tekniken ska fungera och 
blir de uttråkade kommer de säkert vilja vandra vidare. Animation kommer därmed att 
användas till stor del som ett motivationsverktyg (Fundberg, 2005, s.19) och var en av 
grundidéerna bakom varför det valdes som det visuella mediet i den här utställningen. 
 Fundberg tar upp i sitt kompendium ”Informativ animation” att gränsen mellan information 
och underhållning kan ofta vara otydlig, gällande animation som informationsförmedlare. Det 
bästa sättet att förmedla information kan vara att kombinera dessa två, enligt Fundberg.  
 

”Man lär sig ju bäst när man har kul!”(Fundberg, 2005, s.3) 
 
För att berätta en historia på ett bra sätt bör man inte trassla in sig i en massa onödiga 
utvikningar och oväsentligheter som får publiken att tappa tråden. Det måste dock finnas ett 
värde i bilderna. Det finns en skillnad mellan att ”ta bilder av en handling” och att ”berätta 
med bilder” (Jenninger, 2005, s.26). Genom att använda många klipp och att lägga till några 
få detaljer i bilderna kan man göra en film mycket mer intressant och spännande att titta på än 
om man bara visar det viktiga. (Se fig. 17 och 18) 
 

 
Fig. 17. ”Ta bilder av en handling.” En man springer. Ett lejon jagar honom. Han räddar sig upp i ett 
träd. 
 
 

 

 
Fig 18. ”Berätta med bilder”. Samma scen. Vi ser en man som kommer hem från tennismatch. Ett 
vrålande lejon konfronterar honom. I panik tappar han racket och flyr. Lejonet är jättenära. Mannen 
greppar efter en gren. Han har räddar sig upp i trädet. Antalet klipp är dubblerat, men filmen är mycket 
mer intressant. 
 
För många element i bilderna skulle dock leda till dålig informationsinhämtning eftersom 
betraktaren blir distraherad från det relevanta i berättelsen.  
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”Usually a visual shall deal with only one concept, and only provide the 
information that is necessary for the audience to understand the content.” 
(Pettersson, 2002, s.135). 

 
Eller som Mies van der Rohes uttryckte det: ”Less is more”. Gruppen har därför ansträngt sig 
att hålla bakgrunder och mindre viktiga element på en relativt låg detaljrik nivå. De detaljer 
som enligt Jenninger däremot är viktiga kan exemplifieras av känsloladdade poser på 
karaktärer och att se huvudpersonerna agera mot varandra, som att räcka över en sak till en 
annan eller rökandet av en cigarett. Diskussioner inom gruppen har kommit fram till att detta 
ökar trovärdigheten för de färdiga filmerna. Detta stöds av Pettersson (2002, s.105) som i sin 
tur citerar: 
 

”What sources say is extremely important, but how they say it and how they 
behave when saying it does dramatically affect the receiver’s perception of the 
source, thus influencing the extent of attitude change the receiver is likely to 
experience.” (Bettinghaus and Cody 1987, s.100). 

 
Gruppen har försökt skapa bilder och scener som visar det som berättas, men ur olika och 
flera bildvinklar och med detaljer som gör miljöerna levande för åskådaren. Samtidigt har vi 
försökt skapa en närvarokänsla för utställningsbesökaren (vilket ingick i vår 
uppgiftsspecifikation från uppdragsgivaren) genom att få miljöerna i animationerna att röra 
sig och att förmedla en känsla av tredimensionalitet.  

2.4.2 Bildvinklar 
De flera olika bildvinklarna av samma platser som är ett vanligt förekommande fenomen i 
filmerna (syns speciellt i dialogscenerna) gjordes för att dels öka antalet klipp och dels för att 
vi insåg att endast dialog ut 1:a persons synvinkel skulle bli för tråkigt. I vissa fall har vi även 
återanvänt oss av tidigare visade bilder men med ett annat bildutsnitt för att få variation, och 
mer klipp. Exempel på bildutsnitt vi använt oss av är vidbild, halvbild, helbild och närbild. 
Dessa kan dessutom användas med fördel för att förmedla känslor och för att i olika grad 
knyta aktörer till händelser (Dahlgren, 2002) 
  Vi har utöver det genomgående använt oss av 180-gradersregeln, vilken innebär att man 
aldrig bör rikta kameran mot motivet från så olika håll under de olika klippen att 
rörelseriktningen förändras (Jenninger, 2005, s.64). Med 180 grader menar vi då att det 
exempelvis går bra att visa ett objekt från höger sida, framifrån samt bakifrån men inte från 
den vänstra sidan. Om man då efter ett klipp såg motivet från vänster sida skulle det tolkas 
som om det hade bytt riktning. Publiken blir förvirrad. 
  Hur högt man befinner sig i förhållande till en annan person är även viktigt för hur man 
uppfattar denne. Vi har i vissa scener använt oss av grodperspektiv (Se fig. 19) för att 
förstärka känslan av auktoritet i exemplet med den barska svenska officeren (Bergström, 
2001, s189). 
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Fig. 19. Barsk officer i grodperspektiv 
 
Enligt Jenninger (2005, s.58) så var detta en av anledningarna till varför lärarens kateder och 
prästens predikstol byggdes upphöjda förr i tiden. En höjdskillnad på några centimeter kan 
förändra tolkningen av en person radikalt. 
  För att öka den dramatiska effekten i vissa scener togs referensbilder på mycket nära håll. 
Exempel på detta är doktorn som böjer sig framåt och undersöker patienten. Av dialogen 
framgår att huvudpersonen upplever undersökningen som en negativ erfarenhet. Bilden på 
doktorn i ett nära perspektiv borde då ge en påträngande känsla (Se fig. 209. Ett annat 
exempel är budbäraren i scenen när Mälsåker brinner.  
 

 
Fig. 20. Påträngande doktor 

2.4.3 Riktningar 
Genom att välja rätt riktningar av karaktärer och objekt kan man lägga in förstärkningar av 
situationer i bilden. Bergström (2001, s.186) hävdar att en riktning som följer västerländsk 
läsriktning ger en känsla av framåtskridande. Det bör tilläggas att detta endast gäller då 
betraktaren är inlärd att läsa från höger till vänster. Vissa kulturer (speciellt österländska) 
tolkar riktningar på ett annat sätt p.g.a. annan läsriktning  På samma sätt räknas den motsatta 
riktningen som bakåt, eller hemåt. Exempel på detta har vi tagit upp i scenen där soldater slår 
in en dörr och är riktade åt höger i bild, medan studenter barrikaderar dörren till vänster i bild. 
Vi vill förstärka framåtskridande och motstånd på detta sätt.  
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Fig 22. Framåtskridande riktning 
 
  I projektets slutskede ville vi gärna bekräfta våra teorier om huruvida man identifierade sig 
mer med en avbildad person som har ryggen vänd till betraktaren stämde. Bakgrunden till 
detta var att vi genom diskussion kommit fram till att vi skulle undvika att visa ansiktet på 
personerna som skulle representera besökarna. Det skulle vara lättare att identifiera sig med 
soldaterna om man inte direkt såg en annan person med olika utmärkande drag samt att de var 
riktade åt samma håll som kameran (därmed besökaren) (Se fig. 23). Nu visade det sig 
visserligen svårt att hålla på denna regel i alla filmer, då dels vissa betraktningsvinklar gjorde 
det omöjligt och dels att vi uppfattade det som tråkigt och statiskt att vara bundna till enbart 
en vinkel. Exempel på detta kan ges i dialogscenen i lastbilen där alla tre karaktärerna sitter 
bredvid varandra för att det inte finns något baksäte. Ett annat exempel är en av 
matsalsscenerna där karaktärerna står i en kö och är riktade åt samma håll. 
  Vi utförde ett första test där 22 testpersoner deltog och de visades en bild på två personer 
som stod och samtalade, en med ryggen till och en som var riktad mot betraktaren. De fick 
frågan vilken av de två de kände att de kunde identifiera sig med mest med och en majoritet 
stödde vår teori (tretton mot nio), men det var inte en så överväldigande majoritet som vi 
skulle ha önskat. Det dåliga resultatet kunde självfallet även röra sig om dåligt valda bilder 
som representation av personerna, så att andra faktorer spelade in gällande endast valet av 
rygg kontra ansikte. Gruppen ville gärna göra ett till test där vi genom att dra lärdomar från 
detta första test kunde göra en bättre utprovning och ett bättre utformat andra test av teorin. 
  En annan intressant fråga som vi ville utreda med testet var om människors riktningar i 
bilder kunde associeras med geografisk härkomst. I en scen visas en avancerande rysk arme 
som rycker fram från höger till vänster. Vår motivering till detta var att genom Rysslands 
förhållande till oss geografiskt så skulle de komma från höger på en karta om de avancerade 
mot oss och därför vara ett undantag till regeln att ett avancemang bäst beskrivs med samma 
riktning som västerländsk läsriktning (Bergström, 2001, s.186). Testet visade även här ett stöd 
för teorin, men med samma resultat (tretton mot nio) är det svårt att se om testet faktiskt har 
vetenskapligt värde. (Se 3.2.2 Utprovning av bilder) 

2.4.4 Gestaltlagarna 
I och med att en viktig del av vår uppgift var att få besökarna att identifiera sig med två av 
huvudpersonerna, att de själva tog en plats i berättelsen, så tog vi hjälp av gestaltlagar. 
”Närhetens lag” tillämpades på personer som skulle höra ihop. Närhetens lag beskrivs av 
Pettersson (2002, s.221) som att objekt som befinner sig nära varandra tolkas som att de hör 
ihop. De karaktärer som vi önskar ska symbolisera besökarna står i regel bredvid varandra. 
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Fig 23. Ryggar och närhetens lag 
 
  Även ”likhetens lag” är synlig på flera håll i filmerna. Likhetens lag innebär att identifiering 
och sammankoppling av exempelvis karaktärer underlättas om de liknar varandra, exempelvis 
genom likartade klädesplagg (Bergström, 2001, s.199). Ett bra exempel på detta i filmerna är 
en matsalsscen där tre huvudaktörer samtalar och en av aktörerna bär en tröja med annan 
skärning i halsen och en annan textur för att underlätta identifieringen av honom när scenens 
perspektiv sedan byts till första person och för att skilja honom från de karaktärer som är 
menade att representera besökarna. 
 

”Objects sharing similar characteristics, such as colour, orientation, pattern, 
shape, size, texture, value are seen together and belong together. One black 
sheep in a flock of white sheep tends to be noticed.” (Pettersson, 2002, s.220) 

 
  Därutöver tillämpades ”Slutenhetens lag” på bland annat scenen med farbrodern som har 
blivit fångad av nazister och är inramad av ljus, mot en mörk omgivning. Denna åtgärd 
gjordes dock inte för att på något sätt få besökaren att identifiera sig med farbrodern utan 
istället för att ge en känsla av hjälplöshet. 
  

”En person som på bilden befinner sig inom detta slutna rum upplevs av 
mottagaren som fångad och med begränsad handlingsfrihet.” (Bergström, 2001, 
s.199) 

2.4.5 Kontinuitet 
Kontinuitet definieras som: 
 

”Continuity is consistency of the characteristics of persons, plot, objects, places 
and events seen by the reader or viewer.” (www.wikipedia.com, läst 2006-06-
01) 

 
På vissa håll var manuset bristfälligt gällande kontinuiteten. Ett exempel på detta är då 180-
gradersregeln åsidosätts (Se 2.4.3 Riktningar). Ett annat bra exempel på detta är en scen där 
objekt ändrar karaktär från klipp till klipp. Detta förvirrar betraktaren.  
  För att skilja på nutid och dåtid har vi använt oss av fades/övertoningar mellan klippen som 
ligger i en övergång i tid. Grundregeln har varit att så länge handlingen är centrerad runt en 
viss plats så görs vanliga snabba klipp. Om däremot vi övergår från en dialogscen till en 
berättande scen så görs en snabb toning på vanligtvis en sekund i klippet. Detta för att 
förstärka effekten av att det är en annan tidpunkt.  
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“When one scene fades out as another scene fades in this is a dissolve. These 
dissolves are used frequently to indicate a passage of time.” (Owen, 2000) 

 
En annan intressant fråga som uppkom under arbetets gång var om klippning till nya 
bildvinklar skulle kunna förstärka och återspegla tempot i samtalet. Naturligt borde karaktären 
säga något för att sedan utföra en handling, eller omvänt. Dock blev detta tydligt att så fort en 
karaktär byter pose eller visas efter ett klipp förs betraktarens blickpunkt intuitivt till denne 
och får betraktaren att tro att det är denne karaktär som talar.  
  Detta tydliggörs bäst genom ett exempel: Betraktaren av en film skulle bli förvirrad om han 
såg en scen med en man och en kvinna och en manlig röst började tala samtidigt som den 
kvinnliga figuren började gestikulera i takt med samtalet. Det skulle tolkas som om den 
kvinnliga figuren talade med mansröst. 
  Om gesterna i ovan nämnda scen inte var sammankopplade med talaren, utan helt 
slumpmässiga skulle kontinuiteten i scenen bli lidande och i slutänden innebära att 
betraktaren blev förvirrad över vem som sa vad och till slut tappa intresset. 
 Bildexempel på detta ses bäst genom fig. 38 (4.2.3 Akt 2, film 3). 

2.4.6 Bildkomposition 
Tredjedelsregeln var en bra utgångspunkt när det kom till bildkomponerade (Struab, 2005). 
En bild kan med fördel delas upp i tre delar både vertikalt och horisontellt. En naturlig gräns 
för exempelvis horisonten kan då vara i den nedre delen eller den övre.  

 
”Dela aldrig en bild på mitten, vare sig vertikalt eller horisontellt. Resultatet av 
en sådan delning blir två bilder. (jmfr. s.k. hötorgslandskap med horisonten 
precis mitt i bildytan). Både harmoni och dynamik försvinner. Bilden får två 
centrum.”(Edfalk, läst 2006-06-01)  
 

 
Fig. 24. Tredjedelsregeln 
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3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågorna från problemformuleringen har vi studerat animation ifrån mestadels 
litterära källor för att sedan producera utställningsmaterial som testats under produktionen, för 
att ge utrymme för förfining innan leverans. Det färdiga resultatet har sedan analyserats 
genom ett kvantitativt test på målgruppen i samband med utställningens öppnande för att se 
om våra slutsatser från litteraturgranskningen varit riktiga. 
 
Den arbetsmetod som vi har valt att i stor del arbeta efter är en sjustegs arbetsmetod för 
informationsdesignsarbete som lämpar sig bra för examensjobb (Hoppe, 2006, s.6). Metoden 
ger en bra övergripande planering från början av projektet till efter slutförandet. Metoden är 
dessutom praktiskt inriktad i och med att det hela tiden handlar om en slutprodukt som liknar 
mer ett examensjobb än en c-uppsats. 
  Metoden går att se ett schema över i David Sless & Ruth Shrenskys ”Designing medicine 
information for people: an introduction to the course; CRIA health information design 
course”. Det finns även likheter i Professor Rune Petterssons modell (Pettersson, 2002, s.32).  

 
 Fig 25. Skeden i bra informationsdesignsarbete, enligt Sless & Shrensky. 
 
  De sju stegen är: Scoping (Vad försöker vi lösa? Vad är bakgrunden och vilka 
omständigheter finns?), Benchmarking (Vad vill vi att informationen vi fått från scoping ska 
leda till?), Designing (prototypbygge), Testing (testa på målgrupp), Refining (finjustering), 
Implementing (slutgiltig produktion) och Monitoring (Övervakning, återkoppling). 
  Många av frågorna som vi har besvarat var mycket svåra att lösa i enbart ett steg, och det 
inneburit ett mindre linjärt arbetssätt än vad ovan nämnda modell beskriver. Detta är dock 
vanligt och i artikeln som beskriver modellen medges att figuren ovan: 
 

”/…/ might represent the design process as a rational, linear sequence of stages, 
but in practice, the process is not linear, nor are the outcomes necessarily 
determined by the starting conditions.”(Sless & Shrensky, 2005). 

 
Gruppen har även arbetat enligt en produktionsmodell som lämpar sig bra för animation 
(Fundberg, 2005, s.27). Modellen innehåller sex faser: Manus, thumbnails, storyboard, 
movieboard, model sheets samt exposuresheets. De två sistnämnda har vi visserligen lämnat 
ur vår produktion på grund av tidsbristen. Det är dock inget krav att använda alla dessa 
tekniker (Fundberg, 2005, s.27). Denna modell har använts i det förberedande detaljarbetet 
innan själva filmskapandet så att arbetet effektiviserades. För att arbeta med animationer och 
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slippa många timmars onödigt arbete så måste en bra planering finnas. Produktionsmodellen 
som beskrivs ovan anses vara den vanligaste och mest effektiva. 

 

3.2 Utprovning 

Två mindre utprovningar gjordes under arbetets gång för att se att vi var på rätt väg (testing-
steget). 
 
 Ett större (och förbättrat) test hade även planerats att genomföras då väl utställningen var 
igång. Detta skulle innebära att arbetet testas direkt på målgruppen med alla de 
omständigheter som arbetet är gjort att fungera i. På grund av tekniska problem med 
utställningen blev detta ogenomförbart. Test på slutresultatet fick därför genomföras i mindre 
skala efter tillgängliga resurser. Vi kan se detta slutgiltiga test som en del av monitoring-
steget från Sless & Shrenskys ID-arbetsmodell. 
  Detta avsnitt behandlar testen i detalj, med diskussion kring felaktigheter och resultat. 
Kvaliteten på frågorna och därmed svaren bedöms genom reliabiliteten och validiteten. 
Reliabilitet är huruvida uppgifterna från testet är sanna och tillförlitliga. Högt svarsantal ökar 
reliabiliteten (dvs. ju fler som gör testet, ju bättre). 
Validitet betecknar värdet av de uppgifter som fås in av undersökningen, om svaren kan 
hjälpa oss komma till bra slutsatser.  

3.2.1 Utprovning 1 – Upplösning och manértest 
I arbetets inledningsskede producerade var och en ur animationsgruppen ett färgsättningsprov 
som vi projicerade på en vägg på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi hade insett att ett 
sådant test var nödvändigt för att se hur dels färgåtergivning, dels upplösning fungerade som 
projicering. Testet var i helhet positivt då vi såg att det inte skulle bli några problem med 
skärpan. Färgerna kunde dock skifta, men inte till en sådan grad att arbetets kvalitet 
kompromissades. Vi valde efter de tre manértesten en livlig färgkombination i orange/gul vars 
projicering var mest trogen originalet. 
  Ett första parallaxeffektstest gjorde även vid detta tillfälle och vi och gruppens handledare 
insåg att denna teknik skulle fungera bra för att skapa liv och rörelse i bildspelet. 
  Testet i sig gav gruppen mycket, men eftersom testet kan räknas som en slags kvalitativ 
utprovning på oss själva och på en ytterligare person så kan det visserligen diskuteras 
huruvida resultatet har bra reliabilitet. 

3.2.2 Utprovning 2 – Tolkning av bilder 
Under produktionsfasen kände vi att vi behövde testa några av våra teorier och se om de 
kunde hjälpa oss så som vi hoppades. Gruppen skapade en ensidig enkät där vi sökte svar på 
två frågor: Den första frågan gäller huruvida vi identifierar oss mer med en person som har 
ryggen till oss (och därmed samma riktning) eller står med ansiktet mot oss. Den andra frågan 
behandlar även bildriktningar, men här huruvida det går att tolka framåtskridande i bilder 
olika beroende på geografisk hemvist. (Se bilaga 3 för enkäten) 
  Första frågan skulle förhoppningsvis ge svar på om betraktaren över huvud taget kan 
påverkas att se sig själv som en av aktörerna i bilden genom att dels skyla ansiktet, dels ge 
karaktären samma riktning som betraktaren. Svaren från frågeformuläret tydde på att det 
kunde stämma, men med resultatet 13 för och 9 emot så ger det knappast en tydlig indikation. 
Motiveringar till svaren som vi fick från de tillfrågade efter testet tydde på att det kunde ligga 
för mycket värde i karaktärernas utseende på bilden från enkäten. Vissa hävdade att de såg 
personen med ansiktet mot oss som mindre hotfull, andra att de tyckte personen med ansiktet 



 32 

mot oss som mer lik en kvinna, eller såg menlös ut. Tolkningar av resultatet tyder på att testet 
borde ha använt sig av bilder på karaktärer utan värdeladdning (exempelvis stiliserade 
streckfigurer), alternativt ha fler bilder för att ge en bättre validitet. 
  I fråga 2 uppmanas betraktaren att välja mellan två bilder som visar framryckande soldater 
med en flagga. I den ena är de riktade åt höger (vänster till höger är normal västerländsk 
läsriktning) och i den andra är riktningen åt vänster. I frågeställningen beskrivs trupperna som 
en framryckande rysk armé. Vi försöker med frågan undersöka om svaret påverkas av att 
soldaterna är ryska och därför ligger till höger om Sverige på en karta. Ett avancemang mot 
oss skulle då gå från höger till vänster. Även här var resultaten till vår teoris (att landets läge 
spelade roll) fördel, men med samma resultat (13 mot 9) kan det vetenskapliga värdet 
ifrågasättas. 
  Motiveringar från testpersonerna efter testet skiftade mycket även här. En intressant 
motivering var politiskt laddad, då personen skämtsamt uppgav: 
 

”Alla vet ju att kommunister kommer från vänster” 
 
Resultatet gav oss dock inga indikationer på att våra valda bildvinklar skulle medföra några 
problem att tolka bilderna. 
 

3.2.2 Utprovning 3 – Enkät om utställningen 
 
Det färdiga resultatet utprovades på en testgrupp med 15 personer i åldrarna 24 till 61 år. 
Testgruppen bestod av fem kvinnor och tio män. Efter visningen av filmerna tilldelades varje 
testperson en enkät som de ombads fylla i (se bilaga 4). 
  Resultatet visade att testgruppen fann manér och färgval intressant och passande till ämnet i 
fråga. De ansåg även att det var lätt att följa med i handlingen och att övergångarna (fades) 
mellan fotografier och tecknat var spännande. Därutöver fann de bildväxlingarna bra synkade 
med ljudet. Däremot uttrycktes synpunkter på både dialog samt avsaknaden av ljudeffekter 
och musik. Samtalen kändes tillgjorda och flera av skådespelarna saknade inlevelse, vilket 
sänkte helhetsintrycket. Viss skillnad på teckningsstil togs även upp. 
 
Tempot i filmerna fann flera testpersoner långsamt, vilket överensstämmer med våra tidigare 
slutsatser. Detta är till viss del motsägelsefullt enligt testets resultat, då de allra flesta angav 
filmens längd som godtagbar. Detta ger oss anledning att misstänka tolkningssvårigheter av 
frågan, där den borde ha delats upp i två olika formuleringar: en för filmernas längd och en 
för filmernas tempo. 
 
I detta fall har vi viss oklarhet i huruvida de testpersoner vi använt oss av motsvarar 
målgruppen. De personer som fanns tillhanda var bekanta till projektgruppen och detta i sig 
kan ge missvisande resultat i och med bias. Flertalet faktorer spelar dessutom in då 
visningarna genomförts utanför utställningens kontext och tekniska förutsättningar. 



 33 

 

4. Arbetsgång 
I detta avsnitt redovisar vi arbetsgång och specifika problem och lösningar på dessa.  

4.1 Arbetsgång i helhet 

4.1.1 Introduktion till projektet 
Vi träffade de andra projektgrupperna och handledare på högskolan i Västerås. Där gjordes en 
första planering av projektet och vår del i detta. Saker som diskuterades var att ett möjligt 
animationsmanér kunde vara att blanda gammal journalfilm med teckningar. 
  Genomgående under våren hölls sedan en mängd olika möten som fungerade som ett forum 
för idéutbyten och där många ursprungliga planer reviderades. Manusförändringar gjordes 
även flertalet gånger under projektets gång av manusgruppen efter våra önskemål. 
 

4.1.2 Resan till slottet 
  Behovet av filmer som visade de olika platserna som utställningsbesökarna skulle gå mellan 
fördes fram av teknikgruppen. Därför behövdes dels nyfilmat material där vi kunde göra om 
filmerna till svartvitt, slitet manér efter gammal journalfilmsförlaga. Därför begav vi oss till 
slottet och filmade lokationerna på plats. Filmandet visade sig dock vara helt onödigt i 
slutänden (se 4.2.5 Lokationsbilderloopar). 
 

4.1.3 Läsning av manus och ”glömda armén”  
Ett manus hade arbetats fram av Manusgruppen och vi läste igenom detta. Efter ett möte i 
Västerås fick vi dessutom en kopia av ”Den Glömda armén” av författare Anders Johansson 
som skulle visa sig vara nyttig som bakgrundsstudie. Diskussion och modifiering av tidigare 
gjorda storyboards (även visning av storyboard för övriga projektgrupper) 
 

4.1.4 Research och test 
I examensarbetets inledningsskede inhämtades information om olika manér som kunde passa 
filmerna. Därför studerades olika manér samt anordnades en studiekväll, där vi fördjupade oss 
i animationsteknik. Dokumentärerna ”Europa i flammer” (Joan Records, 2004) gav oss goda 
exempel på kartor som visade truppförflyttningar och ålderdomligt kartmanér. Kartor och 
dess manér studerades även i tidningar som Illustrerad Vetenskap Nr 2/2006 och Världens 
Historia 1/2006.  
  Vi läste även ett flertal gamla examensarbeten, böcker om vetenskaplig metod samt 
läroböcker om informationsdesign för att förbereda oss för den vetenskapliga delen av 
projektet. 
  Ett preliminärt test över några intressanta forskningsfrågor gjordes. Resultatet var delvis 
otydligt, men gav vissa indikationer på att våra teorier var korrekta (Se Bilaga 2 - Utprovning 
1) 
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4.1.5 Produktion av ytterligare storyboard 
 Delar av manuset fanns redan producerat som storyboard innan projektets start. De resterande 
delarna producerades nu. Vi utgick från manus och delade in det i dialog och berättelser. Vi 
sökte efter kärninnehållet och gjorde först thumbnails sedan större, mer detaljerade bilder 
enligt gott informativt animeringsförfarande (Fundberg, 2005, s.27).Vi försökte även här 
komma fram till hur många bilder varje film skulle innehålla. Vi hade fått en indikation på att 
manusen skulle bli runt en minut långa när de lästes upp och försökte hitta en god balans i 
bildantal efter detta. 
 

4.1.6 Ljud 
Här gick vi igenom vårt storyboard och definierade var och vilka ljudeffekter som miljöljud 
som skulle behövas. Detta sammanställdes till en ”önskelista” som skickades till ljud-
gruppen. 
 

4.1.7 Lokationer 
Efter vissa oklarheter om vilken film som hörde till vilken plats definierade vi detta. En akt 
hade dessutom sex scener och en fyra, vilket rättades till så alla tre akter innehöll fem scener. 
 

4.1.8 Produktion av prototyp och manértest  
Ett första preliminärt kombinerat manér- och upplösningstest gjordes med projektgruppens 
handledare. Vi beslutade även då att färg skulle tillföra mycket. Resultatet av testet var 
positivt vad gällde upplösningen och visningskvaliteten, då detta inte skulle innebära några 
problem så länge som utrustningen projektet hade samma standard som skolans projektor. 
 

4.1.9 Förproduktion 
Referensbilder hade erhållits av Anders Johansson och dessa gicks nu igenom och 
finkammades efter användbart material. Sedan samlades animationsgruppen och tog 
referensfoton av varandra för att lättare kunna få proportioner och anatomi rätt när allt senare 
skulle tecknas. Vi utgick ifrån storyboard och förutsåg därefter vilka bilder som skulle 
behövas fotograferas. Gruppen hade även gjort ett studiebesök på överskottslagret i Eskilstuna 
för att se om viss rekvisita kunde inhandlas. Besöket gav dock ingenting. 
 

4.1.10 Produktion 
Montage 
Referensfoton och enkla 3d-modellerade bilder arrangerades till de slutgiltiga scener som vi 
sedan använde som underlag för bildframställningsskedet. Olika objekt separerades i lager i 
Photoshop-filer på en gång för att senare underlätta parallaxeffekter. (Bildtext) Exempel på 
objekt som modellerades var broar, lastbilar och byggnader.  
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Fig. 26. 3D-Modellerade detaljer. 
 
Bildframställning 
Efter underlag tecknades karaktärer och bakgrunder mot ljusbord. Bilderna skannades sedan 
in högupplöst och sparades digitalt. 
 
Digital bildbehandling 
Varje objekt som ska animeras behöver ha ett eget lager. De inskannade bilderna behöver 
därför friläggas för att de underliggande lagren ska synas. Vissa delar av varje lager blir 
därmed transparant och endast objektet är synligt.  

                     
Fig. 27. Friläggning del 1. För att kunna se figuren mot bakgrunden behöver det vita området runt 
figuren tas bort. 

 
Fig. 28. Friläggning del 2. När det vita området är borta är figuren frilagd och man kan se figuren mot 
bakgrunden. 
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I detta stadium efterbehandlades även bilden vilket innebär retuschering, justering av kontrast 
samt färgsättning. Filerna sparades i Photoshopformat för att bibehålla lagerfunktionen och 
därmed underlätta animationsprocessen. 
 

4.1.11 Leverans 
Efter färdigt material lämnats till teknikgruppen kom önskemål om vissa förändringar, 
däribland filstorleken på lokation looparna som behövde minskas. En av kartorna innehöll 
dessutom en mindre historisk felaktighet som behövdes justeras. 
 
Färdig utrendering av filmer och ljud. Ljudet skiljdes från filmerna och lades i separata filer 
(dessutom i OGG-format, vilket är gratis att använda), efter önskemål från teknikgruppen. 
Filmerna i sig komprimerades med en H264-renderare som fick ner filstorleken avsevärt. 
Bakgrundsljud, dialog passas in och normaliseras (dåligt avstånd till mikrofon under 
ljudinspelning) 

4.1.12 Test på målgruppen 
Slutligen gjordes en utprovning under sommaren för att få feedback på slutresultatet. 
 

4.2 Specifika problem 

4.2.1 Introduktionsfilm och mellansekvenser 
Mellan och före utställningens tre stora akter behövdes korta filmer vars syfte var att för tiden 
framåt och förklara vad som händer ute i Europa och resten av världen samt att ge en naturlig 
inledning och avslutning av utställningen. Hädanefter kallar vi dessa filmer för 
mellansekvenser. 
Gruppen beslutade sig på grund av den begränsade tid vi hade till förfogande att det inte gick 
att skapa ytterligare filmer i samma berättande bildspelsstil som tillämpades på filmerna i 
akterna. Ett alternativ var tvunget att skapas som gick att skapa relativt snabbt att producera 
men som ändå fungerade tillsammans med de andra filmernas stil. 
  I projektets inledningsschede var det tänkt att dessa skulle vara ihopklippta sekvenser av 
gamla journalfilmer men genom diskussion kom vi fram att de flesta sådana klipp har visats 
åtskilliga gånger i andra dokumentärer och knappast skulle kännas nya för besökaren, eller 
öka besökarens närvarokänsla. En annan fråga som dels skulle ta tid var att leta upp bra 
kopior av dessa journalfilmer och köpa loss dessa för visning i utställningen, vilket skulle 
förmodligen bli en dyr historia och med tanke på projektets begränsade budget var denna 
ytterligare en faktor som talade mot detta. 
  Efter ett studietillfälle då vi gick igenom gamla journalfilmer fann vi delvis animerade 
kartsekvenser som vi förstod skulle kunna utvecklas att fylla vårat syfte. Filmerna (World war 
II Europa i flammer, 2004) visade närbilder på exempelvis kusten i Normandie och pilar som 
visade de allierades frammarsch efter dagen D. 
  Vi bestämde oss för att göra mellansekvenserna som en översiktskarta över Europa (Se fig. 
29) i liknande manér som journalfilmerna (Se 2.2.7 Kartor) där de tre stora aktörernas 
(Allierade västmakterna, Axelmakterna samt Sovjetunionen) inflytandesfärer visades på 
kartan och förändrades allteftersom tiden gick framåt.  
  Specifika händelser beskrevs med inzoomningar till regionen det rörde sig om samt med 
stiliserade detaljbilder över händelsen. 
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Fig 29. Animerad karta över Europa. 
 
  Detta skulle dessutom ge oss möjligheten att få in ett visst mått av närvarokänsla då vi 
inledningsvis planerade att en officer skulle visa upp kartan som en film för de nya rekryterna 
och stå bredvid duken och berätta det som hände. På grund av miskommunikation med 
ljudgruppen så blev dock ljudinspelningen av den berättande rösten en kvinnas, vilket 
upptäcktes för sent och kunde inte ändras. Detta innebar ett stort problem då vi inte kunde ha 
en kvinnlig officer som stod bredvid projektorn och talade. 
  Problemet löstes genom att vi undvek att visa en karaktär bredvid kartan och lät 
kvinnorösten vara en speakerröst som hörde till filmen. I den första av dessa mellansekvenser 
(introduktionsfilmen) presenterades den barske officeren i nästa ljudspår efter ljuset satts på 
och projektorn stängts av istället och då tog en sekvens mer liknande de övriga filmerna vid 
som förklarar var besökarna befinner sig och vad som komma skall. I de följande 
mellansekvenserna utgår vi ifrån att besökarna förstår kopplingen med den animerade kartan 
som en projektorvisning på Mälsåker utan att behöva visa officeren igen. 
   

4.2.2 Akt 1 
Film 1 - Jon Leirfall (baracken) 
  Inledningsbilden som visar en soldat som knuffar på en sovande kamrat spegelvändes för att 
riktningen skulle förbli den samma i nästföljande klipp för att 180-gradersregeln skulle följas 
(Se 2.4.3 Riktningar). 
  Manuset i sig införde också ett problem i och med att våran grundläggande regel med att 
visa de två huvudpersonerna som symboliserar besökarna bredvid varandra åsidosätts. 
Manuset beskriver hur besökarna väcks och eftersom sängarna är våningssängar och 
soldaterna knappast delar säng kan de inte visas med de vanliga vinklarna. Vi valde istället att 
visa större delen av scenen ur förstapersons vy, men att antyda att den andre besökaren fanns i 
närheten genom att visa ett par fötter som sticker ned från övervåningen av sängen.   
  Fötterna blir dessutom en hjälp att liva upp en lång dialogscen då de animeras in i vyn och är 
dessutom ett bra exempel på att ”berätta med bilder” (Se 2.4.1 Grundläggande tankesätt). 
Betraktaren får en känsla av att saker pågår i rummet som inte är direkt knutet till det som 
sägs och gör miljön mer levande och intressant. 
 

 
Fig 30. John Leirfall. Baracken. 
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Film 2 – Norges flyktingsamfund (bryggan) 
  I filmens inledningsscen uppstod ett smärre manérproblem då första dialogbildens perspektiv 
var i stort sett samma som lokationsloopen, vilken gjordes av en annan av illustratörerna i 
gruppen. Manéret skiljde då sig lite för mycket för att övergången skulle bli bra i och med att 
perspektivet var liknande. På grund av tidsbristen gjordes en nödlösning med en inledande 
panorering av kameran uppifrån och ned. Från himmel till det önskade, ursprungligt planerade 
blickfånget. 
  I en av filmens scener ser vi ett lastbilsflak fyllt med flyktingar. Vi valde att göra en full 
animation (Se 2.3.1 Grundläggande Termer) på bakgrunden eftersom vi ville förmedla 
känslan av att flyktingarna var i rörelse och en statisk bakgrund som tonades skulle inte ha 
givit samma effekt. 
 

 
Fig 31. Norges flyktingsamfund. Bryggan. 
   
Film 3 – Hur upplevdes ockupationen (entrén) 
  I leverensskedet reagerade flera personer på placeringen av färgen i vissa av bilderna. En 
vanligt förekommande placering av duplexfärgen var i bakgrund och himmel. På vissa bilder 
sattes även färgen i glasrutor, som var tänkt att vara den mest naturliga platsen för sådan. I ett 
fall i denna film visades dock både färgad glasruta och himmel i samma bild varav tolkningen 
blev att väggen bakom fönstret hade blivit sönderbombad och att det inte var en reflektion av 
himlen man såg. Detta var inte avsikten och om tiden tillät skulle detta problemet åtgärdas. 
 

 
Fig 32. Hur upplevdes ockupationen. Entren. 
 
 
Film 4 – Flykten (matsalen) 
I två scener behövdes det klippas in detaljbilder på aktörer. Exempel på detta är doktorn som 
visas när speakerrösten berättar om denne i denna scen, samt bilden på Jon Leirfall på 
liknande sätt i barackscenen från akt ett. I dessa scener var det inte menat att det skulle tolkas 
som att de fysiskt dyker upp framför kameran men eftersom vi använt oss av toningar när det 
gällde rörelser av karaktärer så behövdes ett mer tydligt sätt att markera att karaktärerna i 
detta fall visas mer som en drömsekvens. Lösningen fann vi att när ansiktet tonades in så 
tonades även bakgrunden ut till grått och frystes. Detta gav en mycket mer jämn övergång än 
vad ett hårt klipp skulle ha gjort och med mindre möjlighet till misstolkning. 
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Fig. 33. Flykten. Matsalen. 
 
Film 5 – Oroliga över anhöriga (övningsfältet) 
I flera av filmens scener är parallaxeffekterna otydliga på grund av att åkningarna tar för lång 
tid (vilket i sin tur beror på manusets längd). I inledningsscenen räddas detta till viss del av en 
mellangrund som hjälper till att förmedla känslan av rymd samt av användandet av 
ljudeffekter (i detta fall gevärsskott) som fyller upp tomrummet mellan panoreringens start 
och slut.  
 

 
Fig 34. Oroliga över anhöriga. Övningsfältet. 

4.2.3 Akt 2 
Film 1 - Barska officerare (baracken) 
Bild 1 i fig. 35 visar en soldat liggandes i en säng. Denna bild har spegelvänts för att tydligare 
fungera i scenen som helhet (Se 2.4.3 Riktningar). Det andra klippet (fig 35, bild 2) har första 
persons betraktningsvinkel. För att förstärka detta intryck har här även en hand lagts till som 
greppar sängkanten.  
 
I en excercisscen ser vi soldater i ett skogsparti (fig. 35, bild 3). Detta klipp innehåller 
förutom bakgrundslagret även ett mellanlager. Då kameran rör sig utåt och uppåt ser vi tydligt 
hur horisontlinjen förändras och betraktarens höjdvinkel ökar. Detta visar på att användandet 
av en mellangrund ökar tydligheten i parallaxeffekten. Som återkoppling har klippet med 
befälet sedd underifrån använts två gånger (fig. 35, bild 4), första gången med en åkning ut, 
andra gången med en åkning in (då kopplat till dialogen, som förstärkning när denne 
personifieras som ”kapten Larsson”). Som kompensation för den något bristfälliga miljön i 
klippet med karaktären ”Revolver-Harry” har stadsljud lagts till i bakgrunden (fig 35, bild 5).  
 

 
Fig. 35. Barska officerare. Baracken. 
 
Film 2 – Vad gjorde norrmännen på fritiden? (bryggan) 
Denna film innehåller ett klipp med kortspelande soldater runt ett bord (Se fig. 37). På grund 
av okunskap kring animationsmjukvara har endast den gitarrspelande karaktären 
parallaxeffekt i förhållande till de andra karaktärerna då de upptar plats i bild både framför 
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och bakom bordet (Se fig. 36). Det visade sig dock senare vara fullt möjligt att animera objekt 
som ligger såväl framför som bakom andra objekt. Detta genom att dela upp objektet i lager 
inuti bildfilen och senare koppla dem samman igen i animationsmjukvaran (Se fig. 36).  
 

 
Fig. 36. Animation i lager. Karaktären är här uppdelad i flera lager, vilket gör det möjligt att placera 
armen framför kvadraten. 
 

 
Fig 37. Kortspelande soldater 
 
Film 3 – Stephan i matsalen (matsalen) 
Denna film innehåller inga bilder för händelser överhuvudtaget. Allt bildmaterial utgår istället 
från dialog där soldaterna småpratar. I första klippet åker kameran lätt framåt samt panorerar 
uppåt. För att undvika felaktigheter i perspektivet vid panorering har ingen detaljerad 
bakgrund använts. Som förstärkning till förstaperson betraktningsvinkel ser vi en hand som 
sträcker sig mot brickan. Då denna film helt utgår från dialog blir det låga antalet bildvinklar 
tydligt, eftersom det är mycket svårt att klippa och animera till det fortlöpande samtalet. För 
att få ett bra resultat till dialogen bör betraktaren förstå vem som är vem, samt vem som säger 
vad (Se 2.4.4 Gestaltlagarna). Frågan uppkom då hur animation och klipp skall förhålla sig till 
rytm och tempo i samtalet. Naturligt borde karaktären säga något för att sedan utföra en 
handling, eller omvänt (Se fig. 38, överst). Dock blev det tydligt att så fort en karaktär byter 
pose, förs betraktarens blickpunkt intuitivt till denna punkt och får betraktaren att tro att det är 
denne karaktär som talar. Detta ledde till slutsatsen att det bästa alternativet är att låta 
karaktärerna byta pose, alternativt att klippa till en annan vinkel när eller under tiden de säger 
något (Se fig. 38, underst). 
 

 
Fig. 38. Ögonrörelser.  
 
De röda cirklarna visar på tänkta ögonrörelser. Överst: karaktären talar för att sedan röra 
armen då den andra börjar tala. Detta leder till att betraktaren intuitivt tittar på fel person och 
blir förvirrad. Underst: Karaktären rör armen samtidigt som han talar. När kamraten sedan 
svarar rör denne i sin tur på sig. Detta gör det lättare att förstå vem som är vem.   
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Fig. 39. Stephan i matsalen. 
 
Film 4 – Stephan och Oslo Universitet (övningsfältet) 
Filmen innehåller en bildserie in där vi kan se tyskarna som tar sig in i byggnaden, karaktären 
Stephan som smiter undan samt blir tagen till tyskarnas befäl. För att skapa en 
framåtskridande rörelse i handlingen är kameraåkningarna konsekvent i höger riktning. 
Vidare är klippet med händerna och passet ett tydligt exempel på hur man kan få ett objekt att 
befinna sig både framför och bakom ett annat objekt (se tidigare problem i Akt 2 film 2).  
 

 
Fig. 40. Stephan och Oslo universitet. 
 
Film 5 – Norska tonåringar (entrén) 
Filmen öppnas med en åkning framåt över räcket vid entrétrappan. Trots att perspektivet på 
räcket blir delvis felaktigt på grund av den extrema vinkeln, fungerar parallaxeffekten utmärkt 
till att skapa djup.  
  Till klippet med skolungdomarna var den ursprungliga tanken att parallaxeffekten skulle 
vara tydligare åkningen igenom. Men då alla karaktärer fanns på separata lager blev 
arbetsfilen mycket krävande att arbeta med. Vidare är klippet med kontoret ett ytterligare 
exempel på hur den förlängda tiden skapar otydligare parallaxer, då åkningen tar för lång tid.  
 

 
Fig. 41. Norska tonåringar. Entren. 

4.2.4 Akt 3 
 
Film 1 – Mobilisering av stridsmoral mot Nazi-Tyskland (matsalen) 
Ett problem som blev tydligast i denna scen var hur man skulle förhålla sig till att göra 
glidningar av objekt (se 2.3.1 Grundläggande Termer). I ett klipp ser vi ett par gående soldater 
genom en fönsterruta. Här används förutom kameraåkning, både toningar mellan olika poser 
för karaktärerna, samt även en långsam glidning av soldaterna. Det sistnämnda används här 
parallellt med de andra teknikerna och förstärker därigenom intrycket av karaktärernas fysiska 
förflyttning. 
  
Film 2 - Hemlig träning av norska sabotörer på Ekerö (bryggan) 
Här användes en del enkla metoder för att få mer variation med hjälp av samma bilder (Se 
2.4.2 Bildvinklar). För dialogscenen blandas bildutsnittet exempelvis mellan knätagning 
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växlat till inzoom i halvbild. Detta är ett exempel på att samma bildmaterial i viss 
utsträckning kan återanvändas med gott resultat. 
 

 
Fig. 42. Olika bildutsnitt. Exempel på olika bildutsnitt med samma bildmaterial. 
 
 
Film 3 - Befrielsen (entrén) 
Denna film visar på en tydlig brist i manus gällande kontinuitet (Se 2.4.5 Kontinuitet). I 
manus skildrar filmen dialog mellan tre soldater sittandes i en lastbil. Här blev det uppenbart 
problematiskt att koppla filmens innehåll till den lokationsbild där filmen hör hemma (i detta 
fall entrén). Lösningen blev att tona in en lastbil framför entrén när väl övergången från foto 
till tecknat var avklarad. Därefter spelas ljudet av en bildörr upp, följt av ljudklippet från en 
motor som startar. Därefter övergår bilden till att visa lastbilar åka på en väg samtidigt som 
kameran gör en åkning in mot förarhytten. I nästa klipp är kameran riktad mot soldaterna inuti 
lastbilen. Därmed har man fått en tydligare kontinuitet från entrén till samtalet i lastbilen. 
  
Film 4 - Branden (övningsfältet) 
I denna scen får två soldater reda på att Mälsåker slott har brunnit. För att få närbilden på 
budbäraren mer dramatisk togs referensbilderna till detta på nära håll istället för att backa och 
zooma in med kamerans objektiv (Se 2.4.2 Bildvinklar) På detta sätt får man ett mer 
dramatiskt, överdrivet perspektiv. För att skapa dramatik i klippet då slottet brinner visas 
bilden underifrån utifrån grodperspektiv (Se 2.4.2 Bildvinklar). Själva elden gjordes som ett 
separat lager och därför kunde opaciteten animeras för att skapa rörelse. Dessutom användes 
en kameraåkning utåt för att förstärka känslan av att man lämnade slottet. 

 
Fig. 43. Dramatisk närbild. Referensfotot till denna bild togs på nära håll för att få ett dramatiskt 
perspektiv. 
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Fig. 44. Slottet brinner. Dramatiken förstärk med grodperspektiv. 
 

4.2.5 Lokationsbilderloopar 
Animationsgruppen besökte tidigt Mälsåker Slott i syfte att inhämta bildmaterial till de olika 
lokationer som filmerna utgår från. Beställaren hade åsikten att detta skulle göras med 
filmkamera, eftersom det då förhoppningsvis skulle bidra till ett mer ”levande” uttryck, 
exempelvis då träd vajar i vinden. Lokationerna är som följer: 
 

• Barackerna 
• Bryggan 
• Entrén 
• Matsalen 
• Övningsfältet 

 
Senare i projektet blev det uppenbart att det filmade materialet hade lägre upplösning än vad 
vi valt för filmerna (1024 X 768). Man bör helst inte förstora pixelbaserade bilder då kvalitén 
försämras (Se 2.1.1 Upplösning). Sett ur ett estetiskt perspektiv var därutöver lokationerna 
även filmade ur statiska, relativt livlösa vinklar (Se 2.4.6 Bildkomposition), samt att filmen i 
sig inte innehöll någon egentlig rörelse. I stället användes fotografier som tagits i samband 
med filmningen till att skapa lokationslooparna. Då fotografierna hade högre upplösning än 
slutgiltig storlek kunde dessa beskäras och skapa ett mer estetiskt uttryck. Exempelvis kunde 
horisontlinjen fördelaktigt placeras i den övre eller nedre delen av bilden enligt 
tredjedelsregeln (Se 2.4.6 Bildkomposition).  
 
Två av lokationerna kunde dock inte återskapas när slottet besöktes, då barackerna och 
matsalen inte längre finns kvar. Bilden för baracken återskapades genom ett fotografi från 
1940-talet vi erhållit av Anders Johansson (se fig. 46). För att skapa kontinuitet mellan 
lokationsfilmerna retuscherades alla människor bort i Adobe Photoshop. För matsalen fanns 
inget fotografi eller tidsenliga referensbilder att tillgå. Utifrån alternativa referensbilder 
återskapades lokationen med hjälp av 3D Studio Max, där bilden modellerades relativt snabbt 
och enkelt (se fig. 47). För att ge ett mer realistiskt intryck utfördes retuschering och 
ytterligare manipulation i Adobe Photoshop, där bakgrund samt en fotograferad jacka lades 
till. Vidare justerades ljusnivåer, skuggpartier samt kontraster.  
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Fig. 45. Nytaget foto. Foto taget av animationsgruppen vid Mälsåker Slott. 
 

 
Fig. 46. Gammalt foto. Foto taget på 40-talet. 
 

 
Fig. 47. Lokation återskapad i 3D. Matsal skapad i 3D Studio Max. 
 
Slutligen gjordes alla bilder svartvita och grynighet tillfördes för att få en tydligare 
sammanhållning i uttryck. För att kompensera avsaknaden av rörelse i bilderna adderades ett 
så kallat filmgrain-filter i iMovie som lägger till damm, repor samt gör bilden hoppig. Detta 
skapar en känsla av gammal svartvit projektorfilm. Bildmaterialet ser då äldre och mera 
levande ut än en statisk stillbild. Det får också en historisk prägel som passar ihop med 
utställningens natur (Se 2.2.3 Färg). Filmsekvenser runt 8 sekunder långa renderades ut. Då 
filmen sedan spelas upp, eller loopas, under utställningen blir inte klippet då filmen börjar om 
märkbart. 
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4.2.6 Lokationsövergångarna 
För att skapa en smidigare övergång mellan de fotografiska lokationslooparna och de 
tecknade filmerna skapades övergångar genom att teckna av bilderna, vilka senare 
digitaliserades. I Adobe After Effects gjordes sedan en åtta sekunders lång övertoning, där 
man går från den fotografiska till den tecknade bilden. För en naturlig tillbakagång i filmerna 
renderades även övergångar baklänges. Dessa infogades slutligen först och sist i varje film. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsats  

Resultatet av litteraturstudierna samt test visar att projicerade bilder oftast behöver högre 
upplösning för att detaljerna ska vara tydliga. Detta eftersom betraktaren står nära bilden. 
  För det valda manéret blev det svårt att få ett klart svar, dels eftersom mängden av manér är 
oerhört stort, dels med tanke på målgruppens åldersskillnad. Dock har det visat sig fungera 
bra för vår arbetsprocess där manér anpassats för tidsåtgång och animationstyp, samt för en 
historisk tidsanknytning. 
  Men tanke på projektets tidsåtgång samt resurser var kameraåkningar och parallaxeffekter  
ett gångbart sätt att höja betraktarens närvarokänsla. 
  Inom bilddramaturgi är konsekventa, goda val av exempelvis komposition, bildvinklar, 
riktningar etc. viktiga beståndsdelar för att förmedla känslor eller underlätta tolkning av 
händelseförlopp. 
  I helhet så visar resultat från utprovningar och synpunkter från beställare att arbetet hållit en 
hög kvalitet och fungerat väl för ändamålet. I detta fall så fungerar därför animerat bildspel 
bra som informativt utställningsmaterial. 

5.2 Diskussion 

 
Det är tydligt att vi lärt oss mycket om olika produktionssätt under det gångna projektet och vi 
har insett att många olika lösningar skulle kunna tillämpas på projektet. Saker som tid, budget, 
kunskap och resurser är avgörande för utformningen av slutprodukten. 
  Så här i efterhand kan det diskuteras om andra lösningar skulle ha varit bättre eller om vi 
hittat det optimala tillvägagångssättet.  
  Andra exempel på utformning skulle exempelvis kunna vara fotobildspel med fotografier 
istället för teckningar där vi använder samma animationstekniker som vi har gjort. Vi slöt oss 
dock till att en sådan produktion skulle behövt mycket större resurser gällande rekvisita och 
skådespelare för ett ge ett lyckat resultat. 
  Ett annat alternativ som animationsgruppen diskuterade tidigt i projektet var att använda en 
teknik som kallas rotoskop (eng. rotoscoping) vilket innebär att man tecknar av filmat 
material ruta för ruta. Tekniken ger ett mycket levande uttryck. Detta skulle i och för sig 
innebära en mycket mindre tidsåtgång för tecknandet än full animation utan förlagor, men är 
på grund av antalet bilder per sekund fortfarande alltför tidskrävande. 
  Tidsåtgången kan i viss mån reduceras genom att dra ner på antalet bilder per sekund men 
med exempelvis 6 bilder per sekund (12 är definierat som rekommenderat minimum för att 
inte upplevas som ryckig) så blir detta fortfarande 360 bilder på en 1-minutsfilm. 
  För övrigt skulle det varit en bra idé att ta in en informationssökare som kunde förse oss med 
de referensbilder och det bakomliggande historiska material som behövts. Detta tog stor del 
av gruppens tid i anspråk, tid som skulle ha kunnat läggas på produktion. Omfattningen av 
projektet var stor, vilket i kombination med svårigheter att få tydlig överblick över 
tidsåtgången gjorde att gruppen var tvungen att förkorta många av arbetsmomenten. 
Slutresultatet visar att ytterligare bilder skulle ha behövts producerats för att ge ett bättre flöde 
i berättandet, samt ge ett mer intresseväckande slutresultat för besökaren. Detta då dialogen 
även överskrider den ursprungliga planeringen på en minut per film. 
  Projektet var ett mycket bra exempel på hur mycket av den kunskap vi lärt oss under 
utbildningen kan tillämpas praktiskt. Vi har även lärt oss mycket om filmproduktion i helhet 
som är svårt att få insikt i enbart med teoretiska studier. Därutöver fick vi bra förståelse för 
animation och filmteknik vilket kan användas i andra typer av projekt i framtiden. 
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5.3 Källkritik 

Kurslitteratur 
Vi har genom arbetets gång stött oss på information från litteraturstudier både för 
designarbetet av filmerna och för utformningen av denna rapport. Många av dessa är 
kurslitteratur eller kompendier för olika kurser på Mälardalens högskola och hålls trovärdiga 
på grund av detta, även om vissa kan klassas som pionjärarbeten inom området. Exempel på 
dessa är böcker av Pettersson, Bergström och Johansson samt kompendier av Fundberg, 
Andersson och Hoppe. 
 
Övrig litteratur 
  Vi har även använt oss av källor som behandlar kognitiv psykologi. Exempel på detta är 
Dariush ”Introduktion till kognitiv psykologi” (2001). 
  För information om visuell dramaturgi och god uppbyggnad för filmskapande har böcker 
som ”Rörliga bilder” av Jenninger använts. Författaren hänvisar inte så mycket till andra 
vetenskapliga källor, men boken är resultatet av ett samarbete mellan flera kända och 
välrenommerade författare som tidigare varit yrkesverksamma inom filmskapande. 
 
Internet 
  Vi har hämtat mycket information från Internet. Vissa av källorna håller vi som mindre 
säkra, som Wikipedia, då denna sida kan vem som helst skriva in till och ge sin tolkning av ett 
ämne. Vi har dock genomgående bara använt oss av denna källa som hjälp för att definiera 
ord och begrepp och stöder inte några stora forskningsteorier på information från denna sida 
  Mer säkra känns källor som exempelvis Phil Struab’s “Composition tutorial” eller Ingemar 
Edfalks artiklar. Då dessa är kända datorgrafiker eller illustratörer och har varit 
yrkesverksamma i många år eller har gett ut flertalet konstböcker borde dessa veta vad de 
talar om. www.vodoofilm.org känns även den som en trovärdig källa, då de har en bra 
struktur på sidan och personalen är uppdelad som på en vanlig tidning med ansvarig utgivare, 
redaktör. Kontaktinfo till alla finns lättillgängligt. De har funnits sedan 1999 och hävdar 
(visserligen själva) att de är ”Sveriges största webbplats inom filmskapande”. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi har använt oss av en mängd olika källor och de som vi 
har baserat viktiga delar av vår forskning på har vi hållit som trovärdiga på grund av 
rekommendationer från lärare eller genom att de varit kurslitteratur inom informationsdesign. 
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Bilaga 1 – Detaljerad arbetsfördelning samt kortfattad 
beskrivning av filmer. 

Akt 1 (Karl Allander) 
 
Baracken – Jon Leirfall 
Soldaterna sitter i baracken och samtalar om Jon Leirfall, bulvan för norska staten och ägare 
av Mälsåker slott. 
 
Bryggan – Norges flyktingsamfund 
Många människor har varit tvungna att fly och de söker ett nytt hem i Sverige. Gemenskapen 
är dock stor. 
 
Entrén - Tysklands ockupation av hemlandet 
Soldaterna möts utanför entrén och diskuterar hur tyskarna bombar Norge och orsakar sorg 
och onödigt lidande. 
 
Matsalen – Oroliga över anhöriga 
Huvudpersonerna klagar över den stränga brevcensuren och om oron för släkt och vänner 
hemma i Norge.  
 
Övningsfältet – Varför flydde man till Sverige 
En soldat berättar om hur denne flydde till Sverige med sin bror och varför de var tvungna att 
lämna hemlandet. 
 
 
 
Akt 2 (Mattias Klittmark) 
 
Baracken – Barska officerare 
De norska soldaterna talar om förhållandet till de respektingivande svenska officerarna, samt 
om Sveriges relation till kriget. 
 
Bryggan – vad gjorde norrmännen på fritiden 
Soldaterna talar om tristess och fritidsnöjen 
 
Entrén – Norska tonåringar 
Filmen talar om de norska skolungdomar som var på lägerbesök samt om vissa högt uppsatta 
personer som gjorde träningslägren möjliga. 
 
Matsalen – Stephan i matsalen 
En dialogscen där soldaterna småpratar. Inga händelser beskrivs i bild. 
 
Övningsfältet – Stephan och Oslo universitet 
Filmen tar upp tyskarnas ockupation av Oslo universitet och hur karaktären Stephan flydde 
därifrån. 
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Akt 3 (Jim Svanberg) 
 
Baracken - Mot okänt mål i norr  
I baracken spekulerar soldaterna om vart de kommer att behöva åka härnäst. 
 
Bryggan - Hemlig träning av norska sabotörer på Ekerö  
Soldaterna samtalar om rykten angående ett läger som tränar kommandosoldater. 
 
Entrén - Befrielsen  
I en lastbil på väg hem talar soldaterna om problemen som varit under krigstiden samt hur 
härligt det är att det hela är över. 
 
Matsalen - Mobilisering av stridsmoral mot Nazi-Tyskland  
Tre soldater samtalar i matsalen om hur svenskarna uppfattar deras närvaro i deras land. 
  
Övningsfältet – Branden  
Uppe i Finnmark får två soldater nyheter om att Mälsåker Slott har brunnit. 
 

Lokationsloopar och övergångar  
Korta filmer på 8 sekunder som spelas om och om igen. En film för varje plats som 
utställningsbesökarna kan gå till. 
Skapades även separata övergångar för varje film som tonade över lokationsloopen till 
tecknad bild. 
(Produktion Jim Svanberg, 3d-modellering Mattias Klittmark) 
 

Mellansekvenserna  
Filmer på ungefär 1-2 minuter som visas mellan och innan akterna och beskriver läget i 
Europa och övriga världen. 
 
Första mellansekvensen (Karl Allander) 
Mellansekvens 2-4 (Mattias Klittmark och Jim Svanberg) 
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Bilaga 2 – Utprovning 1 - Utvärdering av Prototyp.  
 

Diskussionsunderlag. 
 
1. Förutsättningar 

• Upplösning 
• Storlek 
• Avstånd 
• Huvudrörelser 

 
2. Projicering 

• Kontrast 
• Ljus 
• Färg 
• Linjetjocklekar 
• Detaljer 

 
3. Format 

• Manér 
• Filmlängd / Hastighet åkning 
• Begränsad animation 
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Bilaga 3 – Utprovning 2 – Tolkning av bilder.  
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Bilaga 4 – Utprovning 3  

Enkät om utställningen. 
 
Du kan vara med att utveckla denna utställning genom att svara på några enkla 
frågor.  
 
Kön:    Kvinna       Man  
Ålder: …… 
 
 
1. Vad fick du för första spontana intryck av filmerna? 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Filmerna innehåller en tecknad stil. Hur tycker du det passar till 
utställningen? 
 
Dåligt                      Bra 
 
Något särskilt som du tyckte var bra/dåligt 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Vad tyckte du om filmernas längd? 
 
För kort                      För Lång  
 
 
4. Hade du problem att följa med i handlingen? 
 
Sällan                      Ofta 
 
 
5. Övriga kommentarer 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

         TACK! 
 
 


