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Abstrakt 

Detta kandidatarbete undersöker hur en karaktärs fantasi kan gestaltas med genren magisk 

realism inom animerad film. 

Under arbetets gång har vi undersökt olika filmer med magisk realism som genre, så som Pan’s 

Labyrinth, Ally McBeal och Six Feet Under och The Science of Sleep. 

I detta arbete presenterar vi de metoder vi valt för att skapa en animerad film med genren magisk 

realism. 
 

Nyckelord: magi, realism, fantasi, animering, 3D, ljuddesign 
 

Abstract 

This thesis examines how you can shape a character’s imagination in an animated movie with the 

genre magical realism. 

In this work, we have examined some movies with magical realism as genre, such as Pan’s 

Labyrinth, Ally McBeal, Six Feet Under and The Science of Sleep. 

In this thesis, we present our methods for how to proceed while making an animated film and 

sound design with the genre magical realism. 
 

Keywords: magic, realism, imagination, animation, 3D, sounddesign 
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1. Inledning  
Från en början tittade på olika psykiska tillstånd och hur de kunde se ut i film. Senare märkte vi 

att det snarare var applicering av fantasi som vi ville undersöka. Det var då vi upptäckte Magisk 

realism och var tvungna att veta mer om det. 
 

I tidigare filmer har det funnits många scener där fantasin spelat en stor roll. Vi beslöt oss för att 

undersöka närmare hur fantasin gestaltats och vilka tekniker som använts. Vi ställde oss även 

frågorna; Hur kan det se ut i en 3D animerad kortfilm? Hur kan ljuddesign se ut? Vad händer om 

man använder Magisk Realism som genre?  
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2. Problemområde  

2.1 Bakgrund 

I många olika filmer och serier har det funnits olika scenarier där tittaren får uppleva en karaktärs 

fantasi. Ett sådant exempel är serien Ally McBeal (1997-2002), där de ofta skildrar Ally’s 

fantasi. I flera avsnitt ser hon ett dansande spädbarn, och efter en kort stund är den borta igen. 

Ett annat exempel är i filmen Grease (1978), när John Travolta och hans gäng sjunger låten 

“Greased Lightnin”. Då dansar de runt i bilverkstaden i smutsiga overaller runt deras gamla bil. 

Danny åker in under bilen och när han kommer ut på andra sidan är allt förändrat. Deras bil har 

blivit ny och fin, deras overaller har blivit silvriga och glansiga och de dansar runt i ett stort och 

vitt rum. I slutet av scenen kan vi se tydligt att det var Dannys fantasi, eftersom de är då tillbaka i 

deras gamla kläder och vid den gamla bilen. I den scenen är fantasin visualiserad på ett sätt och 

verkligheten på ett annat. Tittaren får då en tydlig inblick om vilken som är karaktärens 

verklighet. I Ally McBeal (1997-2002) är det inte lika tydligt vilket som är hennes fantasi och 

vilket som är verkligt. Där ser fantasin ut precis som verkligheten ser ut, med några få skillnader. 

Enligt Strecher (1999) har magisk realism ett högt realistiskt och detaljerat narrativ men som 

sedan bryts av något ofattbart, till exempel av magi. Ally McBeal (1997-2002) skulle därför 

kunna räknas in i genren magisk realism, vilket vi kommer undersöka om i vårt arbete. 
 

I Fig. 1 nedan illustrerar vi tydligare vad vi menar med fantasi och verklighet. Vi tänker 

automatiskt att verkligheten är den som vi ser omkring oss, vardagliga saker som träd och stenar. 

Saker som utomjordingar, drakar och troll uppfattar vi som fantasi. Men tänk om karaktärens 

uppfattning om fantasi och verklighet är något helt annat än tittarens. Kan vi som tittare 

övertygas? 



 6 

 
Fig. 1 En karaktärs uppfattning jämförs med tittarens uppfattning. Bilden skall läsas från höger 

till vänster. (Egen bild) 

 

2.2 Frågeställning 

Hur kan man gestalta en karaktärs fantasi med hjälp av magisk realism inom animerad film? 

 

2.3 Syfte 

Vi vill undersöka hur man kan ändra tittarens uppfattning om karaktärens fantasi med hjälp av 

det grafiska uttrycket och handlingen i filmen. Om en karaktär tror att han eller hennes fantasi är 

verklig, kanske karaktären till och med kan övertyga tittaren om att fantasin är verkligheten, trots 

det tittaren ser berättar raka motsatsen och bryter mot naturens lagar. 
 

Vi vill undersöka magisk realism även utifrån att vi funnit en frånvaro av genren inom animerad 

film. 
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2.4 Skrivprocess 

Detta arbete är skrivet av två personer, Amanda Gyllin och Henrietta Skoog. Vi har skrivit 

mycket enskilt men även några texter tillsammans. 

 

Till en början delade vi upp arbete ganska jämt. Under researcharbetet sökte båda efter fakta från 

tidigare forskning och tillvägagångsättet. Sedan omarbetade vi texterna för att de skulle passa in i 

arbetet.  

 

Amanda skrev större delen av tidigare forskning och Henrietta skrev sammanfattningarna av 

avsnitten. Henrietta skrev större del av tillvägagångssätten, men tillvägagångsättet för 

animeringen skrev Amanda. Vi arbetade parallellt med att skriva resultat och diskussion. Det 

består av bådas tankar, reflektioner samt slutsatser angående resultatet av vårt arbete.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Magisk realism 

För att undersöka hur magisk realism kan appliceras på en animerad film måste vi först och 

främst ta reda på vad genren magisk realism innebär. 

 

Guest (2005) nämner att det finns olika variationer av magisk realism.  

 

Den första variationen Guest (2005) tar upp är magisk realistisk fiktion som kom från den 

latinamerikanska litteraturen under 1960 talet.  

 

Guest (2005) beskriver att den andra variationen handlar om magisk realism i konst och han 

menar att Franz Roh myntade termen magisk realism då han skulle beskriva vissa tyska 

konstnärer. De konstnärerna använde sig oftast av fantasifulla, osannolika med ett realistiskt eller 

rationellt uttryck.  
 

Den tredje förklarar Guest (2005) magisk realism som en typ av postmodernistisk fiktion. Guest 

(2005) menar att precis som stora delar av postmodernismen, är magisk realism en blandning av 

olika stilar. Fiktionen blandar framför allt realistiskt berättande med fantastiska och sagolika 

element. 
 

Den fjärde Guest (2005) tar upp är begreppet magisk realism som fastställdes av Franz Roh då 

han försökte visa verkligheten på ett nytt sätt. 
 

Aldama (2003) beskriver Magisk realism på följande sätt: 
 

“I will try to tell you as simply as possible what magical realism means to me. You can know 

an indian who describes to you how he has seen a huge rock change into a person or a cloud 

change into a rock. This situation is a tangible reality that for the indian encloses a 

comprehension of supernatural force. When I have to give a literary name to this 

supernatural phenomenon, I call it “magical realism.” (Aldama, 2003, s. 10) 
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Aldama (2003) anser att magisk realism kan identifieras som en genre, en berättarstil, men även 

en representation av en folkgrupp. Han skriver även att det kan identifieras som en process där 

man slår ihop olika kulturer. 
 

I Magical realism: theory, history, community (1995) skriver Zamora och Faris om magisk 

realism samt hur genren används i konst, böcker och filmer. 

I introduktionen skriver Zamora och Faris om det onaturliga som förekommer i magisk realism: 
 

“The supernatural is not a simple or obvious matter, but it is an ordinary matter, an 

everyday occurrence - admitted, accepted, and intergrated into the rationality and 

materiality of literary realism” (Zamora, Faris, 1995, s. 3) 
 

Faris (1995) skriver om just magisk realism i fiktion. Hon förklarar att magisk realism 

kombinerar realism med det extra ordinära genom att magiska element växer ut ur den verklighet 

som blivit berättad. Faris (1995) tar upp böcker som; The Kingdom of this World (1949), One 

Hundred Years of Solitude (1967), Beloved (1987) och Perfume (1985). Faris (1995) berättar att 

genren magisk realism har, ofta via noveller, gjorts till filmer.  

 

Perfume är en tysk novell som även gjorts till film, Perfume: The Story of a Murderer (2006). 

Perfume handlar om en man som har övernaturlig känsla för dofter, han känner dofter som ingen 

annan kan. Han är likt en övernaturlig man, som hamnat bland vanliga människor. Det kan vara 

just den anledningen som gör att Perfume tillhör magisk realism. 
 

Faris (1995) menar precis som Guest (2005) att magisk realism är en viktig del i 

postmodernismen. Hon förklarar postmodernismen som ontologisk, som i sin tur räknas som hur 

något är, något kommer att vara; existens och realitet. 
 

Faris (1995) menar att i magisk realism är den materialistiska världen detaljerad och konkret 

precis som i realismen, men med några skillnader. Ett exempel som Faris (1995) tar upp är att 

objekt kan börja leva av sig själva och bli magiska på det sättet. Magiska detaljer kan också vara 

något som leder läsaren/tittaren i motsatt riktning, som säger att det kanske är karaktärens påhitt 

och inte något som karaktären faktiskt ser. Detta i sin tur får tittaren att undra om storyn är riktig 
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eller inte. Faris (1995) skriver att det är just de magiska detaljerna i en magisk realistisk 

berättelse som får oss att glida ifrån realismen. Magisk realism är helt enkelt magi som försiktigt 

blommar ut i verkligheten. 

 

Faris (1995) förklarar att det som skiljer surrealism och magisk realism åt är att surrealism är en 

mer lekfull genre. Surrealism till skillnad från magisk realism målar upp extrema beskrivningar 

för att berätta vanliga saker på ett främmande vis.  
 

I boken berättar hon om fem olika egenskaper som magisk realistisk fiktion innefattar: 
 

1. Magiska element som inte går att förklara. Magiska saker faktiskt händer, på en existentiell 

nivå. 

2. Realismen i magisk realism. Realistiska beskrivningar som skapar en fiktiv värld som liknar 

den vi lever i, många fall genom omfattande användning av detaljer. 

3. Läsaren/tittaren kan tveka vid förståelse av vissa händelser. Vissa saker är förklarade genom 

lagar som finns i det naturliga universum som vi känner till, vilket kräver en del förändringar i de 

lagarna. I många fall, läsarens högsta tvekan är att uppfatta en händelse som en karaktärs 

hallucination eller som ett mirakel. 

4. Magisk realism är det som närmar, smälter samma två riken, två världar. Till exempel världen 

med de vanliga människorna och världen med häxorna smälter ihop och blandas. Faris (1995) 

jämför det med en tvåsidig spegel som reflekterar åt båda hållen. 

5. Magisk realism är något som desorienterar inte bara våra vanor om tid och rum, men även vår 

känsla av identitet också. Om någon utsätts för något magiskt, är personen sig själv fortfarande? 
 

Faris (1995) skriver även: 
 

“In the light of reversals of logic and irreducible elements of magic, the real as we know it 

may be made to seem amazing or even ridiculous.” (Faris, 1995, s. 168) 
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3.2 Magisk realism i film 

Vi har tittat på vad magisk realism innebär och vad det betyder, men hur kan det se ut i filmer 

och serier? 
 

3.2.1 Pans Labyrinth 

Pan’s Labyrinth (2006) är en film som handlar om Ofelia, en liten flicka, som byter hem på 

grund av att hennes mamma har gift om sig. Ofelia lär känna sin styvpappa, som är fasansfull 

och mördar människor. Därför väljer hon att ta sin tillflykt ut i skogen för att komma bort från 

sitt nya liv. 
 

Enligt Greenhill och Matrix (2010) tillhör filmen Pan’s Labyrinth (2006) genren magisk realism. 

Om vi tittar tillbaka till de fem punkterna i det förra kapitlet kan även vi se att Pan’s Labyrinth 

visar tydliga tecken på magisk realism. Filmen skildrar två världar; en som är realistisk och 

verklighetstrogen och en som är ofattbar.  
 

I början av filmen påpekar Ofelias mamma att Ofelia har tagit med för mycket sagoböcker och 

att hon är för gammal för sådant. Därefter blir hon spyfärdig och ber chauffören stanna bilen. 

Orme (2010), som skrivit en recension om filmen, anser att där börjar temat för filmen; att rata 

sagor kommer få dig att spy. Vi märkte att temat fortsätter genom filmens gång; Ofelia lyckas 

göra sin mamma frisk genom att lägga en rot i en skål med mjölk under hennes säng därefter blir 

hon mycket bättre. Ofelias styvpappa får reda på detta, vilket resulterar i att roten kastas i elden. 

Ofelias mamma börjar då blöda och det slutar med att hon dör vid födseln av Ofelias bror. Det 

här är även en antydan till att Pan’s Labyrinth tillhör genren magisk realism. Som Faris (1995) 

skrev så är det de detaljerade, magiska elementen och faktumet att de existerar i en realistisk 

värld, bara några igenkänningsfaktorer för magisk realism. 
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3.2.2 Ally McBeal 

Vi tog upp Ally McBeal i bakgrunden, men tänker nu gå in djupare på serien. Tillhör serien 

magisk realism och i sådana fall varför? 

 

När vi började läsa om magisk realism kom Ally Mcbeal (1997-2002) direkt upp i tankarna. Vi 

frågade oss själva; Kan Ally Mcbeal räknas som magisk realism? Enligt Davis, W.T. (2001) i 

boken “Watching what we watch” är Ally McBeal en kombination av just juridik, feminism och 

magisk realism.  
 

I serien får man ofta se Ally’s fantasi och hela seriens handling drivs framåt med hjälp av den. 

Då hon fantiserar eller hallucinerar får tittaren se hur Ally upplever saker och ting. Under serien 

gör hon ibland något oväntat eller overkligt som gör tittaren förvånad över händelsen, men 

tittaren inser snart att det var hennes fantasi. Efter ett tag börjar tittaren anta att varje gång en 

sådan händelse inträffar så är det bara hennes fantasi som spelade henne ett spratt, men att något 

faktiskt hände i hennes riktiga värld. Om vi tittar tillbaka på det kapitel om magisk realism är 

detta ett tecken på magisk realism, en händelse som tittaren inte riktigt förstår och inte heller kan 

förklara på ett logiskt sätt. Vi skulle kunna säga att Ally lever i sin egen värld, som bara några 

andra karaktärer förstår sig på. Enligt Rogers (2002) beskriver magisk realism som den värld 

med människor vars verklighet är annorlunda än vår, och strävar mot att visa oss världen genom 

deras ögon. Allys kollegor får under hela seriens gång försöka förstå och anpassa sig efter hennes 

konstiga värld. På så vis bygger serien både på världen med de vanliga människor och världen 

med Ally’s fantasier. 

Rogers (2002) skriver även: 
 

"As a tool, magical realism can be used to explore the realities of characters or communities 

who are outside of the objective mainstream of our culture." (Rogers, 2002, s. 1) 

 

Enligt Duncan (2006) använder sig serien Ally McBeal av just magisk realism för att få fram 

Ally’s och andra karaktärers fantasier i handlingen. Magisk realism kan på så sätt vara ett 

hjälpmedel att föra fram handling i manusförfattandet. 
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3.2.3 Six Feet Under 

Six Feet Under (2001-2005) är en serie som handlar om familjen Fisher, som äger en 

begravningsbyrå. I första avsnittet av serien dör pappan i familjen och de två sönerna i familjen 

(Nate och David) får ta över företaget. I serien kommunicerar oftast familjemedlemmarna med 

pappan, trots att han har dött. David kommunicerar även med andra människor som har dött, ofta 

då han fixar deras kroppar inför begravningarna. 
 

Lavery (2005) skriver att Six Feet Under uppmuntrar oss att sätta magisk realism som etikett just 

på grund av utforskningen av liv och död, men även genom dess användning av spöken, 

drömmar och nära-döden-upplevelser som existerar tillsammans med familjen Fisher. Lavery 

(2005) nämner även att magisk realism har allt utom en optimistisk världbild och är långt ifrån 

mild eller lätt. Familjen Fisher har det inte lätt och har svårt att släppa att pappan i familjen har 

lämnat dem. 
 

Rogers (2002) säger att spöken inte är ett element som tillhör fantasy, utan en del av verkligheten 

hos människor som tror på dem och har riktiga upplevelser av spöken.  
 

Faris och Zamora (1995) skriver även om just liv och död: 
 

“Mind and body, spirit and matter, life and death, real and imaginary, self and other, male 

and female: these are boundaries to be erased, tragressed, blurred, brought together, or 

otherwise fundamentally refashioned in magical realist text.” (Faris, Zamora, 1995, s.6) 

 

De menar att två motsatser kan blandas ihop och gränsen mellan dem kan suddas ut. I vanliga 

fall delas vi upp i levande och döda, men i Six Feet Under finns inte gränsen riktigt då 

karaktärerna pratar med de döda som om de vore levande. Spökerna och hallucinationerna som 

finns i Six Feet Under liknar de i Ally McBeal (1997-2002). De är väldigt realistiska och gör 

tittaren förvirrad genom att det inte alltid är helt klart vad som är hallucinationer eller vad som 

faktiskt händer.  
 

Punter (2012) skriver att i magisk realism så existerar spöken bara och är sällan det huvudsakliga 

fokuset på mysteriet.  
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3.3  Fantasi 

I detta kapitel undersöker vi en människas fantasi och hur den kan yttra sig i ett 

personlighetsdrag samt i olika filmer.  
 

Vi hittade bland annat personlighetsdraget som heter Fantasy Prone Personality, vilket innebär 

en svårighet att skilja mellan fantasi och verklighet. Rhue och Lynn (1987) menar att de 

personerna som har personlighetsdraget spenderar mesta delen av sin tid till att fantisera. Detta 

har de gjort enda sedan de var små, de är beroende av att fantisera. Rhue och Lynn (1987) skriver 

att deras hallucinationer verkade “as real as real” och till och med ibland “more real than real”.  

Wilson och Barber (1983) studerade kvinnor med Fantasy Prone Personality både med och utan 

hypnotiskt tillstånd. Kvinnorna visade tecken på hörsel och synhallucinationer, blindhet och 

minnesförlust. De visade även tecken på att något som hade hänt i deras liv hade gett dem 

trauma.  
 

Vi anser att både Ofelia i filmen Pan’s Labyrinth (2006) och Ally i Ally McBeal (1997-2002) 

skulle kunna ha Fantasy Prone Personality. De fantiserar, hallucinerar och frambringar en egen 

värld när de upplever hemska saker i deras riktiga värld. Ofelia’s gravida mamma håller på att dö 

och hennes nya styvpappa torterar och mördar människor rakt utanför hennes fönster. Ally’s 

hallucinationer ökar precis då något hemskt har hänt, till exempel när hennes största kärlek dog. 

Både Ofelia och Ally har tecken som tyder på både hörsel och synhallucinationer till följd av en 

traumatisk upplevelse i deras liv, vilket är precis vad Fantasy Prone Personality innebär.  

 

Vi kan även se tecken på detta i filmen The Science of Sleep (2006) där huvudkaraktären 

Stéphane använder sig av en fantasivärld för att kunna fly ifrån vardagens bekymmer. Stéphane 

har därför, precis som Ofelia och Ally, svårt att skilja på vad som händer i hans fantasi och vad 

som sker i verkligheten.  
 

Weijers (2011) tror att det vi upplever är för vårt eget bästa, att leva i en fantasimiljö och tro att 

den är riktig, kan vara det som man mår bäst av. Kanske är det både Ofelia, Ally och Stéphane 

som mår psykiskt bra av att leva i en overklig miljö, trots att de råkar illa ut på grund av det.  
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3.4 Michel Gondry 

Vi har undersökt hur regissören Michel Gondry använder sig av karaktärers fantasi i sina filmer. 
 

Newman (2011) menar att det när det kommer till handling och karaktär är rätt så mycket som 

skiljer Hollywood och off- Hollywood filmer åt. Indiefilmer är mer realistiskt anpassat med 

intresse för karaktärer. 
 

Regissören Michel Gondry till filmerna Eternal sunshine of the Spotless mind (2004) och 

Science of Sleep (2006) väljer att fokusera på karaktären och karaktärens perspektiv. Dessa 

filmer kan kategoriseras som indie film just för att Gondry väljer att gestalta utifrån 

karaktärernas perspektiv.  
 

3.4.1 The Science of Sleep 

I filmen The Science of Sleep (2006) får vi följa mannen Stéphane. Han har svårt att skilja på 

dröm och verklighet och tappar därför bort sig i drömmarnas värld.  
 

I en scen från filmen The Science of Sleep (2006) har Stéphane bestämt träff med sin kärlek. Han 

börjar dagdrömma om att hon inte dyker upp. Men egentligen var det tvärtom; det var hon som 

satt och väntade på honom. Han har svårt att tro henne när hon försöker förklara vad som hänt.  

 

Nah (2012) menar att i The Science of Sleep drömmar som gestaltas i filmen är en slags 

förlängning av en rädsla som Stéphane känner inför verkligheten. 

Nah (2012) säger att: 

 

”In this film, dreams have been brought as an extension of fear felt in reality as well as a 

shelter in the reality, and the film sublimates the vague boundary between reality and 

dream into fantasy.”  

 

3.5 Genren Fantasy 

Vi har observerat några likheter mellan magisk realism och genren Fantasy. Vad är skillnaden 

mellan magisk realism och Fantasy? 
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Enligt Timmerman (1983) ger fantasy oss som mottagare möjligheten att under en tid kunna 

försvinna in i en alternativ värld och på så vis få ett nytt perspektiv i vår verkliga värld. Ett 

exempel på sådan alternativ värld är i Hobbit (1937), som Hunt och Lenz (2003) definerar som 

fantasy. Trots att människor existerar i Hobbit-världen är den inte speciellt lik vår värld. Där 

finns overkliga varelser så som alver, dvärgar, hobbitar, orcher och drakar. 

Hunt och Lenz (2003) skriver även att Fantasy har stort fokus på andra världar än den vi lever i, 

alternativa världar. 
 

Rogers (2002) skriver att första intrycket av magisk realism kan uppfattas som sofistikerad 

Fantasy, men att magisk realism försöker göra mer än att leka med naturens lagar. Magisk 

realism förmedlar verkligheter som andra människor faktiskt upplever eller har upplevt. 

Magisk realism försöker efterlikna vår värld så mycket som möjligt med få magiska inslag, 

medan Fantasy försöker skapa en helt ny värld. Rogers (2002) skriver att de mirakel i magisk 

realism är vardagliga, om de granskas närmare. 
 

Men vad är Low Fantasy? Perry (2003) skriver att det är en underkategori till Fantasy och han 

nämner även light fantasy, animal fantasy och humorous fantasy. Perry (2003) skriver att Low 

Fantasy sker i den rationella och fysiskt bekanta världen, vilket är väldigt likt magisk realism.  

 

3.5.1 Harry Potter 

Är Harry Potter-böckerna magisk realism eller är det Fantasy?  
 

I Harry Potter and the Philosopher's Stone (1997) växer Harry Potter upp i en värld som liknar 

den världen vi lever i, men när han fyller elva år får han reda på att han är en trollkarl och 

upptäcker snart att det finns en hel värld med trollkarlar precis som honom.  
 

Faris (1995) skriver att magisk realism smälter samman två världar, två riken. Som en 

dubbelsidig spegel visar magisk realism både världen med de vanliga människorna och världen 

med häxorna. Detta stämmer in på Harry Potter. Men räknas det som magisk realism? Gamble 

(2008) tar upp olika kännetäcken för Fantasy. Hon nämner “world within a world”, vilket är 
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precis vad den magiska världen i Harry Potter är. En magisk värld som finns inuti den verkliga 

värld vi lever i. 
 

Faris och Zamora (1995) beskrev det onaturliga i magisk realism som vardagliga, saker som 

händer dagligen och att det accepteras av karaktärerna. För Harry Potter och hans vänner på hans 

trolldomsskola är det magiska väldigt vanligt och accepteras. Men hos Harrys släktingar 

däremot, är det inte acceptabelt att prata om magi. I den världen med de vanliga människorna vet 

ingen om att trollkarlsvärlden finns. Därför räknas inte Harry Potter som magisk realism. 

Punter (2012) skriver: 
 

“In other words, its etymology is one that looks to reinvest realism with its own magic, 

rather than reaching out toward the unreal.” (Punter, 2012, s. 512 ) 

 

Punter (2012) menar att i magisk realism försöker man använda sig av magi som redan finns i 

realismen, och att man inte strävar mot det onaturliga.  
 

Westman (2011) skriver att Rowling, som skrivit Harry Potter-böckerna, inte föredrar att 

använda Fantasy som genre. Det kan vara just därför som serien använder sig av realistiska delar 

inom fantasy-genren. Westman (2011) påstår även att Rowling är mer intresserad över hur 

Fantasy ger ett perspektiv vardagen och individens plats i samhället. Därför räknas kanske Harry 

Potter inte som Fantasy, utan någon av underkategorierna till fantasy som Perry (2003) tog upp; 

low fantasy, light fantasy, animal fantasy eller humorous fantasy. 
 

Westman (2011) skriver även att många förknippar Harry Potter-böckerna som barnlitteratur 

men att Rowling aldrig specificerat barn som målgrupp, utan att hon skrev mer för sin egen skull. 

Hunt och Lenz (2003) skriver att Fantasy ofta associeras med barnlitteratur, men att det inte finns 

någon anledning till att anta att Fantasy och barnlitteratur har en naturlig koppling. 

 



 18 

3.6  Realism i animation 

Vad har animation med realism att göra? Animation och realism är inte direkt något som går 

hand i hand. Hur ska vi kunna skapa en animation med magisk realism, om inte realism går att 

applicera? 
 

Crawford (2009) skriver att en animation är ett rike av Fantasy, och att många animerade serier 

som gjorts tidigare varit orealistiska, just för karaktärernas beteende och kroppsrörelser.  
 

Crawford (2009) menar att The Simpsons (1989) avsiktligt försökt göra deras serie så realistisk 

som möjligt, trots att det är en animation. The Simpsons (1989) är realistisk för att karaktärerna 

beter sig precis som oss, menar Crawford (2009). Realismen i The Simpsons (1989) förstärks 

även med smuts, skräp och sprickor, just för att verkligheten inte är perfekt. 
 

”Along with a stricter adherence to the solidity of the world around them than in most 

other animated programs, the Simpson family also has more stable physical bodies.” 

(Crawford, 2009, s. 54) 
 

Enligt Crawford (2009) är den enda aspekten av serien som går emot realismen är just att ingen 

av karaktärerna i The Simpsons (1989) åldras. 
 

Crawford (2009) tar upp Family Guy (1999) och argumenterar varför serien skulle tillhöra 

magisk realism och undrar om det ens är möjligt att sträva mot realism i en animation. Eftersom 

The Simpsons (1989) är så pass realistiskt i sitt berättande, borde Family Guy (1999) vara på 

liknande spår. En anledning till att Crawford (2009) anser att Family Guy (1999) är magisk 

realism, är för att karaktärerna inte blir chockade och accepterar händelser så som att Jesus eller 

Gud hälsar på. Det är en vardaglig händelse i deras liv. En annan anledning Crawford (2009) 

nämner är att Family Guy (1999) växlar så mycket mellan realism och Fantasy att tittaren blir 

förvirrad över vad som händer. Crawford (2009) tar även upp det faktum att hunden och babyn i 

Family Guy (1999) har högt utvecklade språkkunskaper. Det brukar de inte ha i den världen vi 

lever i och ingen av karaktärerna reagerar på detta. 
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Därefter skriver Crawford (2009) att det som både litteratur och animation har gemensamt, är att 

de använder sig av helt konstruerade verkligheter. Därför kan animation lättare eller till och med 

vara bättre att applicera magisk realism på, än en serie som är filmad. 
 

Precis som Fantasy, blir animationer enligt Crawford (2009) ofta förknippad med barn, och 

därför vara ett väldigt passande medium för magisk realism just för att det länkar till ett barns 

vilja att tro. 
 

3.7 Sammanfattning 

Filmerna vi undersökte som tillhör genren magisk realism tog upp frågor om vad verklighet kan 

vara för en karaktär. Genom att göra filmanalyser trodde vi oss kunna få en bättre 

sammankoppling till vårt forskningsarbete och mer inspiration till vår undersökande produktion. 

 

Vi fick inte en klar bild över vad som gjorde Low Fantasy speciellt, eller hur den skiljer sig från 

magisk realism. Men vi har förstått att det är ungefär som genren Fantasy, fast den yttrar sig på 

en mer realistisk nivå.  

 

Forskare hade olika syn på vad magisk realism är och hur det kan användas i film. Faris (1995) 

egenskaper för magisk realistisk fiktion var mycket omfattande och dessa egenskaper kommer vi 

använda oss av som riktmärke under den gestaltande produktionen.  
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4. Tillvägagångssätt 
I kapitel 5.1 kommer vi att beskriva mer ingående hur vår forskning kopplas samman med vår 

produktion.  

4.1 Ganttschema 

Det absolut första vi gjorde var att sätta upp ett gantt-schema inför vår undersökande produktion. 

Ett ganttschema innebär att man lägger ut block med olika uppgifter som man måste slutföra 

inom en viss tid. Ett gantt-schema är, enligt Geraldi och Lechter (2012) en av de mest använda 

planeringsverktygen i projekt som finns idag. På så sätt ser man om man ligger enligt 

planeringen eller inte. Vi valde att göra ett gantt-schema (se Fig. 2) för att det har fungerat bra 

för oss i tidigare produktioner. Vi gjorde en del i gantt-schemat för ljuddesignen, och en del för 

animeringen som båda sträckte sig under 8 veckors tid. Eftersom vi även skulle arbeta mycket 

separat var det viktigt att vi visste vad den andra arbetade med. Vissa delar tog längre tid än 

förväntat, så som skapandet av vår karaktär. Det var många saker som vi inte hade tänkt på, som 

kom efter hand. Detta löste sig genom att ändra i gantt-schemat då vi märkte att något inte räckte 

till. 
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Fig. 2 Vårt gantt-schema under några av veckorna. (Egen bild) 

 

4.2 Idégenerering 

I det här kapitlet kommer vi ta upp hur vi arbetade med våra idéer och hur vi valde en idé att 

arbeta vidare på. I vår kortfilm tänkte vi att vår karaktär skulle fantisera, därför började 

undersöka olika skäl till varför man fantiserar eller hallucinerar. Karaktären skulle inte enbart 

fantisera, därför valde vi att undersöka och se ifall det fanns någon psykologisk förklaring till 

varför en människa skulle fantisera eller hallucinera. Vi hade därför Fantasy Prone Personality 

med i åtanke när vi skapade vår karaktär. 

 

Från början hade vi några idéer om vad filmen skulle handla om. Vi hade ambitionen om att 

skapa en huvudkaraktär som fantiserar och hallucinerar samt att filmen skulle skildras ur ett 

Magisk Realistiskt perspektiv. Därefter behövde vi bara komma på en bra idé till vår film. 
 

Michalko (2001) skriver om nio strategier för idégenerering i sin bok Cracking Creativity. Vi 

började med att göra olika “mind maps”. Michalko (2001) menar att genom att göra mind maps 

tar man bort det linjära sättet att tänka på. Mind maps går ut på att man skriver nyckelord och 

därefter skriver ut olika ord som man associerar med det första ordet. På så sätt får mind maps 

oss att fokusera på ämnet. 

 

Michalko (2001) tar upp strategin som han kallar “Thinking fluently.” Det är en princip som går 

ut på att komma på så många och olika idéer som möjligt. Michalko (2001) skriver att Bach 

skrev en kantat varje vecka även om han var sjuk eller inte. På så sätt får man fram många idéer 

vare sig de är bra eller inte och kan därefter fortsätta på de idéer som är bra. 
 

Vi brainstormade och skrev ner alla våra idéer enskilt. Några idéer diskuterade vi vidare på och 

skissade upp dem för att få en bättre bild över idéerna. Vi brainstormade fram 15 idéer innan vi 

bestämde oss att gå vidare. Nedan kan visas en tidig skiss på den idén som vi valde (se Fig. 3). 
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Fig. 3 En tidig skiss på en idé. (Egen bild) 

 

Vi tog också hjälp av Michalko’s strategi nio, Awakening the collaborative spirit. Det handlar 

om att ta hjälp av människor runt omkring sig. Då kan idéerna bollas fram och tillbaka och 

diskuteras för att sedan växa. Vi ansåg det var negativt att välja bort idéer som var dåliga, därför 

beslöt oss för att välja ut de som skulle vara lämpligast för vår produktion. För att komma fram 

till vilka idéer som var lämpligast för vår film fick andra studiekollegor lyssna på alla våra idéer 

och därefter betygsätta dem med poäng från 2 till 12. De idéerna som de tyckte var bäst hyllade 

de och den bästa idén gav de tolv poäng. I slutändan valde vi den idén som fått mest poäng. Vi 

fick även höra hur de tolkade våra idéer och på så sätt kunde idéerna växa. 

 

Idén vi valde handlar om en städerska som städar på ett hotell. En dag ser hon mystiska fjädrar 

flyga omkring och hör konstiga ljud men hon vet inte vart ljudet kommer ifrån. Hon går upp på 

taket för att få lite luft, men upptäcker att det börjar växa vingar längs hennes armar. Hon börjar 

flyga och tar sig runt staden med sina magiska vingar. Det hon inte inser är att hennes fantasi har 

tagit över och egentligen hoppar hon från taket. 
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Eftersom att vi ville gestalta en karaktärs fantasi med hjälp av att skapa magiska element, var den 

här idén lämpligast. Vårt fokus låg i att skapa en realistisk miljö med små magiska detaljer. 
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4.3  Manus 

Efter idén var klar skrev vi ett manus med mer detaljer. Det vi behövde göra var att skriva ner 

detaljer som vi kunde ta del av senare. För att läsa manuset se bifogad fil (se Bilaga 1). 
 

För att kunna börja skriva på vårt filmmanus har vi utgått efter några frågor som Rolfner (2011) 

tagit upp; vad handlar det om?, vem handlar det om?, och hur ska du berätta din historia? 

Rolfner (2011) skrev även att för att föra handlingen framåt behövs konflikter. 
 

Vad handlar Falling Feather om? 

Filmen handlar om en städerska som försvinner in i sin fantasivärld. Detta inser hon inte förrän 

det är försent. Budskapet med filmen lyder “Istället för att fly din tillvaro, förändra den”. 

 

Vem handlar Falling Feather om? 

En kvinna vid namn Felicia som är i 30 års-åldern och hon jobbar som städerska. Hon lever ett 

ganska tråkigt liv, då den ena dagen är den andra lik. Konflikten ligger i att Felicia inte trivs med 

sitt jobb och det känns som hon kvävs. Det enda sättet hon skulle kunna känna sig fri på var om 

hon kunde flyga. 
 

Hur ska vi berätta vår historia? 

Vår film är berättad från början till slut i kronologisk ordning. I början av filmen får tittaren se 

några fjädrar dala och i slutet ser tittaren fjädrar växa fram som vingar på städerskans armar. 

Detta skapar en mystisk i filmen som gör att åskådaren vill se vad som kommer ske. 
 

Lindqvist (2009) skrev att det viktigaste med att skriva filmmanus är att få publiken berörd, 

oavsett som det är med skratt, gråt skräck eller spänning. Enligt Lindqvist (2009) är berättelsen, 

rollfigurerna och premissen viktig för att skapa en lyckad film. Därför valde vi att lägga extra 

mycket tid på detta. 
 

Breum och Lykke-Lundberg (1996) förklarar att det är viktigt att samarbeta med publikens 

fantasi. Genom att skapa olika luckor i berättelsen, där publiken själv får fylla i och ge sina egna 

tolkningar av situationen, ökar detta spänningen och framåtrörelsen och gör själva 
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filmupplevelsen blir mer intensiv. Därför bestämde vi oss för att inte berätta för mycket om vad 

som händer i vår film, utan lät tittaren själva tolka vad den precis sett. 

 
Fig. 4 Skiss på bildmanus (Egen bild) 

 

När vi skrivit klart manuset gjorde vi ett bildmanus (se Fig. 4). Detta val gjorde vi för att lättare 

kunna se vilka typer av klipp och vinklar vi ville ha i filmen. Det blev även lättare att se vilka 

ljud som skulle finnas med i filmen och vart i historien de skulle placeras in. 

Under tiden vi ritade bildmanuset ändrades historien lite från det manuset som vi skrev. Det 

kortades ner och vingarna växte fram på ett helt annat sätt. Därefter var det enklare för oss att 

skriva ett utförligt ljudmanus som skulle matcha vår film och- bildmanus. 
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4.4 Produktion 

I det här kapitlet kommer vi ta upp vår produktion, vilka metoder vi använde oss av och hur vi 

tog hand om problem. 

 

4.4.1 Animering 

I detta kapitel kommer vi ta upp hur vi tänkte då vi animerade filmen. 
 

Det vi tänkte på då vi gjorde miljön och objekten till filmen var just att det skulle sträva mot 

realism. Vi tänkte hela tiden tillbaka på vad vi hade läst om magisk realism. Det som fastnade i 

våra huvud var just det som Faris (1995) nämnde; en realistisk värld med detaljerade, magiska 

element. Vi byggde upp en liten värld som försökte efterlikna den världen vi lever i. Vi gjorde 

det som var viktigast för storyn; ett hotellrum, en korridor, taket ovanpå hotellet och en stad. Då 

vi skapade vår karaktär försökte vi även göra henne realistisk. Vår städerska skulle vara precis 

lika normal som den realistiska världen runt om henne. 
 

Våra magiska detaljer skulle fungera som hallucinationer från vår karaktär. Hallucinationerna 

skulle innefatta fjädrar, vingar och att vår karaktär Felicia kunde flyga. Men hur skulle de 

magiska elementen se ut? Skulle vi göra som i Ally McBeal (1997-2002) eller Six Feet Under 

(2001-2005), låta hallucinationer likna resten av serien för att förvirra tittaren? Eller skulle vi 

göra som i Grease (1978), låta det se helt annorlunda ut ifrån resten så att tittaren förstår direkt 

att det tillhör karaktärens fantasi?  
 

Fjädrarna skulle vara hallucinationer, men vi försökte skapa de så realistiska som miljön, för att 

tittaren inte skulle reagera så mycket. Vår karaktär skulle ställa sig uppe på taket, fälla ut sina 

vingar och hoppa ner mot staden. Karaktärens vingar utformade vi stora och svarta för att skilja 

från de små vita fjädrarna vi hade tidigare i filmen. Vi förändrade även bilden till mycket 

suddigare än vad den hade varit tidigare. I slutet av filmen får man se en snabb bild då Felicia 

ligger på marken. Vid den händelsen gjorde vi som i Grease (1978), vi lät tittaren förstå att det 

var en fantasi-scen.  
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När vi skapade animationerna ville vi göra Felicia väldigt stel i hennes verklighet. När hon 

började flyga skulle det se realistiskt ut, trots att Felicia inte kunde flyga. Tanken var att hon 

skulle fantisera om att flyga, men i verkligheten föll hon och slog emot marken.  
 

När vi animerade tog vi hjälp av Willams (2009) och hans metoder för animering. Då Felicia 

skulle gå och röra sig tog vi hjälp av hur man kan arbeta bild för bild. Vi använde oss av en 

metod som Willams (2009) kallar Pose to pose. Det går ut på att man animerar huvudmomenten 

först och sedan fokuserar på detaljerna och vad som händer mellan huvudmomenten. 
 

4.4.2 Ljuddesign 

I det här kapitlet kommer vi ta upp hur vi gjorde ljuddesign till vår film. 
 

För att få en bättre vision av hur ljuddesignen skulle se ut ihop med filmen gjorde vi sound 

spotting. Det är en metod där man analyserar filmens händelseförlopp från början till slut och 

markerar ut tidslinje för vilka ljud och vilken musik som ska placeras ut. Metoden underlättar 

arbetsprocessen och ger struktur till ljuddesignen.  
 

Dykhoff (2002) tar upp en berättarteknik som handlar om att skapa och bryta kontinuitet. Den 

använde vi oss av när Felicia kliver in i hissen. Det hörs ett pling och när hon åker uppåt, bullrar 

hissen. Pling-ljudet använder vi för att bryta kontinuitet och gör en övergång till nästa scen.  
 

En annan berättarteknik som Dykhoff (2002) tar upp handlar om att skapa och betona rytm och 

tempo och på så sätt skapa en känsla av stress. Vi använde oss av den tekniken i inledningen av 

vår film. I den scenen zoomas bilden in med en teknik som kallas stutter effect. Det innebär att 

man klipper i ljudspåret så att ljudet hackar på ett naturligt sätt. Effekten skapar en känsla av 

förflyttning. 

 

Som Faris (1995) skrev så kan tittaren tveka kring förståelse av vissa händelser och kan uppfatta 

det som en karaktärs hallucination eller som ett mirakel. Ett ljud som inte stämmer överens med 

ljudbilden kan göra tittaren nyfiken och leta efter en förklaring. Ett annat sätt är att spela otäcka 

ljud eller musik. Det gjorde vi då Felicia står på toppen av höghuset och sträcker ut sina vingar. 

Vi ville att tittaren skulle reagera, därför la vi till otäcka ljud tillsammans med de stora svarta 
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vingarna. I Pan’s Labyrinth (2006) använde de knastriga, otäcka ljudeffekter för att förstärka 

något som var onaturligt. På så sätt kan man skapa något som ser normalt ut, men göra det 

onaturligt genom att ändra ljudet. Då vi skapade våra fjädrar i filmen, skulle de se normala ut 

men ljudet skulle sticka ut. En vanlig fjäder brukar inte låta någonting, men det här är ingen 

vanlig fjäder. 

 

4.4.3 Målgruppstest 

Under projektets gång ville vi gärna utföra ett målgruppstest för att se om andra kunde relatera 

vår animation till magisk realism. Först och främst ville vi ta reda på andras uppfattning om 

magisk realism och om det gick att applicera på en animation. Hade vi utfört ett målgruppstest på 

vår produktion hade vi även kunnat undersöka mer kring hur tittaren uppfattar vår karaktärs 

fantasi. På så vis hade vi kunnat få ett annat perspektiv och få en förståelse om hur vår film 

uppfattas av andra.  
 

En anledning till att vi valde att inte genomföra ett målgruppstest var att många inte känner till 

genren magisk realism och då skulle det vara svårt att utföra testet på vem som helst. Då hade vi 

först behövt introducera dessa personer i vad magisk realism faktiskt är innan de skulle kunna 

besvara våra frågor.  

 

Magisk realism är en genre som innefattar en hel del människors åsikter och alla har olika 

uppfattning om vad det är, precis som vi. För att kunna utföra ett rättvist målgruppstest skulle vi 

behövt använda oss av personer som läst mycket om Magisk realism. En person som inte är 

insatt i magisk realism skulle kunna uppfatta genren som abstrakt och därför inte kunna ge en 

objektiv tolkning av genren. 

 

En annan anledning till att vi inte valde att göra ett målgruppstest var på grund av att 

produktionen skulle blivit lidande och då hade vi inte kunnat genomföra en produktion. Vi 

beslutade oss därför för att skapa en färdig film som vi själva kunde analysera, än att utföra ett 

målgruppstest på en halvt färdig film. 
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5. Resultat och Diskussion 
I följande kapitel presenterar vi våra resultat som grundar sig i den tidigare forskningen och vår 

produktion. Vi beskriver hur frågeställningen har kopplats till vår produktion och vad fakta kring 

Magisk realism har tillfört till vårt arbete. 
 

5.1  Resultat 

I produktionen strävade vi efter att applicera forskningen på vår film. Därefter analyserade vi vår 

egen film och diskuterade om det blev genren vi strävat efter. Nedan kommer vi redovisa de 

resultat vi kom fram till och även diskutera eventuella frågor som kom upp. 
 

Stretcher (1999) beskrev magisk realism som ett högt realistiskt narrativ som bryts av något 

ofattbart. Det tog vi med oss in i produktionen och genom att skapa en realistisk miljö som bryts 

då hon fäller ut vingar och börjar flyga (se figur 5). 

 

 
Fig. 5 Felicia står på taket och fäller ut sina vingar (Egen bild) 
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Den scenen la vi stor vikt på och det är den som är vår ofattbara och magiska del. Den delen har 

blivit påverkad av både Stretcher (1999) och Faris (1995). Enligt Faris (1995) är det viktigt att 

utgå ifrån realism och att sedan skapa inslag av magiska element. Därför skapade vi framför allt 

den här scenen, men det var även grunden till att vi skapade fjädrarna i filmen.   
 

Faris och Zamora (1995) menade att i magisk realism blandas två motsatser och suddar ut 

gränsen mellan dem. Vi valde därför att blanda ihop verkligt och overkligt, men vi valde 

samtidigt att blanda två varelser; en människa och en fågel.  
 

Faris (1995) tog upp 5 punkter som definierar magisk realism och har följt oss under vår 

produktion. Hur har vi följt de 5 punkterna som Faris (1995) tog upp?  
 

1. Magiska element som inte går att förklara. Är det magi när en människa flyger? Det är den 

magiska detalj som finns i vår film. Men är det magi? Vi räknar en flygande människa som magi 

för det är inget som är möjligt i verkligheten. Tusentals människor flyger varje dag, men de 

måste använda något hjälpmedel som flygplan eller luftballong för att kunna flyga. Är det 

möjligt att växa ut vingar från kroppen och flyga i väg? Det kallar vi magi. Går de magiska 

elementen att förklara? Tittaren kan förklara det som karaktärens fantasi, men under filmens 

gång finns där ingen förklaring till varför hon får vingar. 
 

2. Realistiska beskrivningar som skapar en fiktiv värld, ofta med användning av detaljer.  

Under hela projektet har vi skapat en fiktiv värld, som har strävat åt det realistiska hållet. Vi 

kunde ha förstärkt historien med mycket fler detaljer. Om vi hade gjort som Crawford (2009) 

skrev om The Simpsons (1989), lagt dit detaljer som smuts och sprickor, hade det realistiska i 

vår animation varit mer trovärdigt. Vi anser även att det som upplevs realistiskt definieras av den 

som tittar, och att alla människor troligtvis har olika uppfattning och sätter egna gränser om deras 

verklighet. Vår uppfattning om realism är lik Crawford (2009), stabila kroppar men även 

normala rörelser och beteende. Karaktärers rörelser ser vi som den viktigaste delen i realism, 

men även ljudet spelar stor roll. Är ljudet konstigt eller annorlunda, försvinner känslan av 

realism på bara några sekunder. I vår film använde vi animationerna för att skapa realism och 

ljudet för att skapa magi. 
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3. Tittaren kan tveka vid vissa händelser i filmen. Vi försökte förvirra tittaren i slutet av vår film. 

Vår huvudkaraktär börjar flyga och blir lycklig. Väldigt snart efter det faller hon till marken och 

dör, precis som hon varit någon sorts ängel. Detta leder till att tittaren blir förvirrad. Detta händer 

även under andra tillfällen i filmen. Vad försöker fjädrarna berätta? Varför ställer hon sig uppe 

på taket, vet hon om att hon kan flyga? 

 

4. Smälter samman två riken, en med häxorna och en med de vanliga människorna. I vår film 

kunde det inte ha varit två världar som slås ihop. Hade hon varit någon slags onaturlig varelse 

hade vår karaktär överlevt och flugit iväg någon annanstans, inte krashat i marken och dött. Här 

försökte vi snarare göra som de gjort i Ally Mcbeal (1997-2002), där den vanliga världen möter 

Allys fantasi. Fast för att kunna ha två världar som möts behövs det kanske fler karaktärer. I vår 

historia finns där bara Felicia, så kanske är hela historien hennes fantasi? 

  

5. Känslan om identitet. När Felica får vingar och börjar flyga, är hon fortfarande sig själv? När 

hon fantiserar, kommer hennes rätta jag fram eller förändras hon helt och hållet? Felicia 

förändras, hon blir mer som än fågel än som en människa. Är Felicia fortfarande kvar inuti, eller 

har även hennes beteende ändrats tillsammans med utseendet? Hon bryr sig inte längre om alla 

problem hon hade nere på marken. Hon är en fågel. Hon är fri. 
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5.2 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera mer kring hur resultatet av vår undersökning blev. Vi 

kommer även ge en kort förklaring till de olika momenten vi har arbetat med i vår undersökning.  

 

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan karaktärens fantasi, att övertyga tittaren 

om att fantasin är karaktärens verklighet och magisk realism inom litteratur, konst och film.  
 

Hur kan man gestalta en karaktärs fantasi med hjälp av Magisk Realism? 

En karaktärs fantasi går att gestalta på olika sätt, men tar man hjälp av magisk realism blir det till 

något alldeles speciellt. På så sätt kan fantasin påverka och vara en del av historien och 

karaktärens verklighet.  
 

En fantasiscen som inte fungerar som en del av magisk realism blir därför mer som ett inslag i 

filmen och påverkar inte heller det som händer härnäst. I fantasiscenen som finns i Grease (1978) 

så går karaktärerna därifrån precis som om inget har hänt. 
 

När fantasi vävs in i historien kan genren börja likna genren Fantasy, utan att behöva vara det. 

Det som händer då är att vi som filmskapare kan lägga till väldigt övernaturliga moment och 

fortfarande behålla magisk realism. Filmskaparen förklarar de övernaturliga momenten geonom 

att visa tittaren att det var fantasi eller en dröm. Det gör de tydligt i slutet på Pan’s Labyrinth 

(2006) och visar allt ur styvpappans perspektiv istället för Ofelias. Där det tidigare hade varit 

övernaturliga varelser var där nu ingenting. Då inser tittaren att det kanske aldrig haft funnits. 

När man använder magisk realism på detta sätt får man egentligen inga riktiga magiska moment i 

filmen. 
 

Vi tror att de “magiska” och övernaturliga delarna i magisk realism egentligen inte är magiska 

överhuvudtaget och att allt handlar om en tolkningsfråga hos karaktärerna. Är det vad magisk 

realism innebär? Är det normala, men märkliga händelser som vanliga människor tolkar som 

magi eller mirakel?  
 

Det vi inte får glömma är att magisk realism inte bara går att appliceras med hjälp av fantasi eller 

hallucinationer. Ett exempel på en magisk realistisk film där handlingen inte drivs framåt med 
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hjälp av fantasi är Perfume: The Story of a Murderer (2006). Den “magiska” detaljen i denna 

film är inte heller speciellt magisk. Det som vi tror gör denna film till magisk realism, är inte att 

huvudkaraktären har någon övernaturlig luktförmåga. För hade han haft någon övernaturlig kraft 

hade genren plötsligt tillhört Fantasy istället. Det som vi tror gör filmen till magisk realistisk är 

det faktum att de andra karaktärerna tolkar hans luktsinne och slumpen som häxkrafter. 
 

Vår uppfattning om magisk realism skulle därför kunna kopplas bra ihop med vad Rogers (2002) 

menar; magisk realistisk fiktion är den värld med människor vars verklighet är annorlunda än vår 

och att de mirakel som sker i magisk realism är vardagliga, om man tittar närmre på dem.  
 

Hur gestaltar vi fantasi och magisk realism i vår film?  

Vi har gestaltat en karaktärs fantasi genom att visa tittaren vad Felicia upplever. Vår karaktär 

fantiserar om fjädrar, och om att flyga. Vi har använt oss av magisk realism för att gestalta 

karaktärens fantasi och hur den uppfattar sin omgivning. Tittaren ser sådant som den inte borde 

få se, eftersom det sker i Felicias sinne. Exempel på detta kan vi se när Felicia stå på taket och 

det börjar växa ut vinglar från hennes armar.  
 

Vi tror att vi har skapat en animerad kortfilm med genren magisk realism. Vi har gestaltat 

Felicias fantasi med hjälp av personlighetsdraget Fantasy Prone Personality. Vi har även följt 

beskrivningarna på hur magisk realistisk fiktion kan användas för att föra handlingen framåt. 

Under resultatsdelen förklarar vi mer utförligt hur vi gick tillväga för att genomföra detta.  
 

Går magisk realism att applicera på en animation? 

Crawford (2009) menade att det gick att applicera realism på Family Guy (1999), trots att det är 

en animation. Utgår vi ifrån att han har rätt kan även vår film vara realistisk. Men kan det vara 

realistiskt med en tecknad serie eller måste även det grafiska uttrycket se realistiskt ut? Borde vi 

ha skapat en spelfilm istället för att uppnå magisk realism, eller kan vi lita vad Crawford (2009) 

påstår? Det mest logiska hade kanske varit att, om det inte redan finns någon, skapa en helt ny 

genre som en underkategori till magisk realism och specificerat det som magisk realistisk 

animation. Men vi tror ändå att magisk realism handlar mer om hur handlingen framställs snarare 

än i vilket medie den utformas i. 
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Hur metoden inverkat på resultaten? 

Vår forskning, våra tillvägagångsätt men framförallt våra filmanalyser har inverkat mest på 

resultaten för vår undersökning. För att förstå hur våra metoder påverkar resultaten tänkte vi 

förklara mer ingående varför vi valde dessa och hur de har påverkat vårt resultat.  
 

Med denna forskning har vi provat att applicera magisk realism på vår produktion. Forskningen 

har påverkat resultaten eftersom att vi har fått en bättre bild av vad magisk realism är och hur 

genren kan användas inom litteratur, konst och film.  

Vi har haft stor hjälp av boken Magical realism: theory, history, community (1995) där Zamora 

och Faris skriver om magisk realism, där de förklarar vad genren är och hur den har använts. Vi 

har använt oss av magisk realistiska fiktionen egenskaper som Faris (1995) tar upp som riktlinjer 

under vår produktion. Eftersom att dessa egenskaper berör vår frågeställning då de belyser 

karaktärens fantasi samt hur du kan fånga upp läsaren/tittarens fantasi.  
 

Under filmmanusarbete kunde vi se att vi hade användning för våra idégeneringsmetoder samt 

våra riktlinjer från Faris (1995) beskrivning av egenskaperna för magisk realistisk fiktion. Det 

gjorde att vi på ett effektivt sätt kunde fastställa vår karaktär Felicias personlighet, fantasi och på 

så vis föra filmens handling framåt.  

Tack vare Breum och Lykke-Lundberg (1996) råd om att skapa luckor i berättelsen för att öka 

spänningen hos publiken anser vi att vi har skapat ett mer spännande filmmanus.  

Utan dessa metoder hade vårt filmmanus och filmskapande blivit mer begränsat och vi hade 

troligtvis känt att vi inte hade kunnat gestalta vår karaktärs fantasi i samma utsträckning 

Om vi hade kortat ner manusskrivandet hade det resulterat i att vi hade haft mer tid för skapandet 

av filmen, men då hade vi inte haft möjlighet att skapa vår egen tolkning av magisk realism. Det 

hade i sin tur lett till att hela undersökningen varit oviktig.  
 

I filmskapandet av vår film la vi fokus på våra inriktningar, vilket är animering och ljuddesign 

detta underlättade vårt arbete. Det effektiviserade vårt arbete genom att skapa större utrymme till 

att fokusera på gestaltandet av karaktärens fantasi. 
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För att kunna gestalta Felicias fantasi och förvandling tillämpade vi förändringar i animationen 

och ljudproduktionen genom att gå från realistiska till magiska uttryck. Exempel på detta är när 

bilden går från att vara klar till mer suddig, hur animationerna blir stelare och ljudeffekterna allt 

mer märkliga ju djupare Felicia försvinner in i sin fantasi. 
 

Vi valde att utforma Felicias vingar som stora och svarta så att de skulle skilja sig från de små 

vita fjädrarna som du ser tidigare i filmen samt att vi förändrades bilden och ljudet från 

realistiska till orealistiska under filmens gång.  
 

Vad hade hänt om handlingen hade varit annorlunda? 

Låt oss säga att vår karaktär inte hade fallit ner mot marken och dött, utan istället flugit iväg mot 

horisonten. Då hade det fortfarande kunnat vara inom genren, men då hade vi inte gestaltat en 

karaktärs fantasi.  

Kan ett hopp från ett höghus upplevas som att du flyger? 

 

Vilka är studiens begränsningar, svagheter? 

Studiens begränsning ligger i den forskning och de filmerna som vi valt att undersöka. Det 

faktum att vi valde att skapa en animerad kortfilm och inte en novell, ett konstverk eller ett 

serieavsnitt har också stor betydelse för vår studie. 

En begränsning vi har haft i att skapa en animerad film genom karaktärens perspektiv är att det 

finns mindre forskningsmaterial att hämta till skillnad från till exempel litteratur. Den forskning 

vi har hittat om animerad film har inte enbart funnits för genre magisk realism utan har blandats 

med till exempel fantasy eller bara varit ett mindre inslag i en film. 

Om vi hade valt att använda ett undersöka i en annan konstform hade vi troligtvis kunnat få ett 

större utrymme att förstå genrens olika variationer och det hade gjort det lättare för oss att 

analysera genren. Till exempel om vi valt att skriva i olika noveller som skulle kunna skildra alla 

de olika variationerna/tolkningar på genre magisk realism. 
 

Ytterligare en sak som har begränsat oss är att vi valde att fokusera på gestaltning av karaktärens 

fantasi. Att utgå från karaktärens perspektiv gjorde det lättare för oss att föra filmens handling 

framåt samtidigt som vi utelämnade andra filmperspektiv. 
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Efter genomförandet av den här undersökningen har vi insett vi har haft svårigheten att hitta 

forskningsmaterial om magisk realism, men utifrån det forskningsmaterialet vi har hittat har vi 

försökt använda oss av i vår film. 
 

Hur relaterar resultaten till andra studier? 

Utifrån de studier vi hittat för magisk realism inom litteratur och film anser vi att utbudet av 

forskning inom animerad film var liten. Därför ville vi utforska det hela för att se om vi kunde 

skapa en animerad som hade liknande känsla som Pan’s Labyrinth (2006) men med 

utgångspunkt från de kriterier som Faris (1995) nämner.  

Magisk realism försöker med hjälp av magiska element efterlikna vår värld i så långt det går till 

skillnad från Fantasy som skapar en helt ny fantasi värld. 
 

Hur kan resultaten tolkas, vad betyder de? 

Resultatet kan tolkas vid att i och med att handlingen i vår film har förs framåt med hjälp av 

karaktärens fantasi tror vi att vi har lyckats förmedla karaktärens fantasi.  
 

Däremot är det svårt för oss att säga om vi lyckades förmedla Felicia fantasi, hennes förvandling 

och hennes inre konflikt.  

 

Kan tittaren tolka skiftningarna med bilden och ljudet på andra sätt? Som vi tog upp i 

forskningsdelen kan vi även se att magisk realism liknar genre Fantasy men det finns vissa 

skillnader. Magisk realism försöker göra mer än att leka med naturens lagar.  
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Resultatens konsekvenser, varför är resultaten viktiga? 

Vår produktion visar att vi har kommit en lång väg i förståendet av magisk realism. Vi förstår 

även varför vår film inte skulle kunna räknas som magisk realism eftersom att många forskare 

tolkar genren på olika sätt. Som vi tidigare tog upp anser Guest (2005) att det finns olika 

variationer på genren magisk realism. Vi valde att inte använda oss av alla dessa former, 

eftersom att vi ville skapa en film som skulle skildras ur karaktärens perspektiv.  
 

Som vi nämnt tidigare i våra filmanalyser har karaktärerna Ofelia och Stéphane fantasi i filmerna 

Pan’s Labyrinth(2006) och The Science of Sleep(2006) skapar sina egna fantasivärldar för att fly 

från sina vardagliga liv.  

Det skiljer sig från vår film: då vi har valt att lägga in magiska element (de små vita fjädrarna) i 

början filmen som sedan appliceras på vår karaktär Felicia som gör att hon börjar flyga.  
 

Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de studier och kriterier som ligger för genren magisk 

realism?  

Genom vårt arbete har vi fått en bättre uppfattning om hur ljud och bild fungerar ihop, och på så 

sätt skapa en film ur ett magisk realistiskt perspektiv som fokuserar på karaktärens verklighet. 
 

I framtiden tror vi att det kommer finnas tusentals underkategorier och att genrer är något som 

utvecklas och utökas varje dag som går. Gamla filmer och även folksagor görs om och ger nya 

perspektiv på historier. Några forskare har påstått att just magisk realism är död för länge sedan, 

men vi tror att det går att användas nu och även flera hundra år framåt. 
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6. Ordlista 
Fantasy - Vi använder ordet Fantasy för att definiera genren och inte Fantasi, för det går lätt att 

förväxla med fantasi, något som händer i en människas huvud. 

 

Realistiskt - Det vi ser och hör runtomkring oss, den miljön, de människor och djur det som våra 

sinnen visar oss konkret i vaket tillstånd.  
 

Surrealism - Är en litterär och konströrelse, tillägnad att uttrycka fantasin som avslöjas i 

drömmar, fri från den medvetna kontrollen av förnuft och konvent. 
 

Verkligheten - Den världen som vi människor lever i just nu. 
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Bilaga 1 

INT. HOTELL - KVÄLL 

 

FELICIA, en städerska, går runt och städar inuti ett hotellrum. En kudde har gått sönder och det ligger 

fjädrar överallt. Hon suckar och börja samla ihop dem. Hon hittar fjädrar i nästa rum också, men det finns 

inga söndriga kuddar i närheten. 

 

Felicia tar hissen och upptäcker att även där ligger en fjäder i hörnet. Hon åker upp en våning och rullar ut 

sin vagn i korridoren. Hon upptäcker massa fjädrar som ligger lite här och var i hela korridoren. Hon 

suckar, och då börjar alla fjädrar flyga runt i rummet och emot henne. Hon täcker för sitt ansikte med 

händerna och upptäcker att alla fjädrar har fastnat på hennes armar. Hon tittar ner på sin arm och sträcker 

ut fingrarna. Fjädrarna har hamnat precis som ett par vingar på en fågel och de går från handleden ner till 

armhålan. Hon svänger med armen och hon åker lite bakåt. Hon svänger lite igen, men denna gång med 

båda armarna. Hon tittar ner på sina fötter och svänger till med armarna en gång till och denna gång lyfter 

fötterna några cm från marken och sedan tillbaka på golvet igen. Hon provar en gång till och stannar lite 

längre. Hon hör något komma från slutet av korridoren, sjunker ner till golvet igen och stannar till. Hon 

tappar fjädrarna och de faller till golvet. Hon tittar sig omkring, tar tag i vagnen och rullar därifrån.  

 

 

EXT. TAK - KVÄLL 

 

FELICIA smyger ut på taket på hotellet. Hon tittar sig omkring och ställer sig vid kanten. Hon kikar ner 

och backar tillbaka ett steg. Hon tittar upp och fjädrar flyger emot henne. Ännu en gång sätter de fast sig 

som tidigare och hon testar ena vingen. Hon tar sats och hoppar ner. Ett vinddrag tar med henne och hon 

flyger runt över husen. Hon tittar ner på de små människorna, gör en volt och skrattar.  

 

FADE TO: 

 

FELICIA ligger på gatan vid hotellet och är död. 

 


