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Abstract 
	  

Mitt	  examensarbete	  är	  en	  video	  på	  drygt	  sex	  minuter.	  Videon	  är	  animerad	  i	  

Adobe	  After	  Effects.	  Den	  har	  för	  avsikt	  att	  på	  ett	  informativt,	  enkelt	  och	  snyggt	  

sätt	  förklara	  NASAs	  Curiosity-‐uppdrag	  på	  Mars,	  samt	  summera	  planetens	  roll	  i	  

popkultur	  genom	  tiderna.	  

	  

Målgruppen	  är	  människor	  som	  hellre	  får	  information	  via	  internet	  än	  via	  

papperstidningar,	  och	  som	  gärna	  vill	  få	  en	  övergripande	  bild	  av	  olika	  fenomen	  (i	  

det	  här	  fallet	  Mars	  och	  Curiosity).	  Den	  är	  utformad	  med	  mobilt	  tittande	  i	  åtanke,	  

vilket	  också	  speglas	  i	  målgruppsanpassningen.	  

	  

Denna	  reflektionsrapport	  är	  ett	  komplement	  till	  videon,	  och	  här	  har	  jag	  för	  avsikt	  

att	  berätta	  om	  hur	  (och	  varför)	  jag	  gjort	  videon.	  Den	  kommer	  även	  diskutera	  

fenomenet	  explainer-‐journalistik.	  Vad	  är	  explainer-‐journalistik,	  och	  varför	  är	  det	  

ett	  viktigt	  fenomen	  att	  förstå	  för	  samtida	  och	  framtida	  journalister?	  
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Bakgrund och ämnesval 
	  
Att	  jag	  valde	  att	  göra	  mitt	  examensarbete	  om	  just	  Mars	  bottnade	  i	  att	  vi	  under	  

vår	  första	  uppgift	  den	  här	  terminen	  blev	  tilldelade	  varsitt	  ämne	  att	  arbeta	  med.	  

Alla	  ämnen	  var	  historiskt	  förankrade,	  med	  en	  krok	  som	  gjorde	  dem	  relevanta	  

just	  i	  år,	  exempelvis	  en	  årsdag	  eller	  liknande.	  Jag	  hoppades	  på	  att	  få	  storyn	  om	  

Mars	  redan	  till	  att	  börja	  med,	  dels	  för	  att	  jag	  tycker	  att	  rymden	  är	  spännande	  och	  

dels	  för	  att	  jag	  tyckte	  att	  det	  var	  ett	  brett	  ämne	  som	  man	  kunde	  beskriva	  på	  

roliga	  sätt.	  Jag	  fick	  som	  jag	  ville,	  och	  har	  hållit	  fast	  vid	  temat	  Mars	  sedan	  dess.	  

	  

Detta	  resulterade	  i	  tre	  arbeten	  om	  Mars,	  om	  man	  räknar	  med	  detta.	  Det	  första,	  i	  

samarbete	  med	  några	  studenter	  från	  KTH,	  blev	  en	  kort	  "trailer"	  till	  ett	  datorspel	  

om	  Mars,	  gjord	  i	  Adobe	  After	  Effects.	  Själva	  trailern	  gjordes	  rent	  tekniskt	  av	  en	  av	  

KTH-‐studenterna,	  men	  det	  var	  i	  det	  skedet	  jag	  fick	  upp	  ögonen	  för	  möjligheterna	  

i	  den	  programvaran.	  Efter	  det	  projektet	  valde	  jag	  att	  göra	  en	  serie	  korta	  videos	  

om	  Mars	  i	  popkultur.	  Resultatet	  blev	  sju	  videos	  på	  mellan	  en	  och	  två	  minuter,	  

som	  i	  kronologisk	  ordning	  berättade	  om	  de	  olika	  kulturella	  rollerna	  Mars	  har	  

haft	  genom	  tiderna,	  från	  antiken	  till	  nutid.	  Jag	  fick	  ihop	  en	  slutprodukt,	  men	  jag	  

var	  inte	  nöjd,	  och	  det	  var	  utifrån	  en	  vilja	  att	  förbättra	  den	  produkten	  på	  alla	  sätt	  

som	  jag	  hamnade	  i	  att	  göra	  det	  här	  examensarbetet.	  

	  

Tanken	  var	  alltså	  att	  berätta	  om	  Mars	  i	  popkultur,	  genom	  rörlig	  bild.	  Jag	  var	  inte	  

nöjd	  med	  resultatet	  jag	  hade	  fått	  genom	  statisk	  text	  på	  arkivbild	  och	  -‐video,	  så	  

jag	  valde	  att	  gå	  mot	  animerad	  text,	  med	  ett	  tydligt	  grafiskt	  språk,	  med	  inspiration	  

från	  Vox.com	  och	  AJ+	  (mer	  om	  dessa	  senare	  i	  rapporten).	  Mitt	  största	  problem	  i	  

det	  läget	  var	  att	  jag	  inte	  hade	  någon	  som	  helst	  erfarenhet	  av	  animering	  eller	  

Adobe	  After	  Effects,	  men	  jag	  var	  driven	  att	  lära	  mig	  hur	  man	  gjorde,	  inte	  bara	  för	  

ett	  betyg	  utan	  för	  att	  kunna	  ta	  med	  mig	  ut	  i	  arbetslivet.	  

	  

Jag	  ville	  också	  utforska	  min	  roll	  som	  journalist	  i	  den	  digitala	  åldern,	  inte	  bara	  i	  

själva	  arbetets	  utformande	  utan	  också	  i	  hur	  jag	  kunde	  närma	  mig	  mig	  själv.	  Med	  

hjälp	  av	  youtube-‐tutorials	  i	  animering	  lärde	  jag	  mig	  själv	  det	  jag	  behövde	  veta.	  

Att	  vara	  aktiv	  inom	  media	  i	  dagens	  digitala	  klimat	  innebär	  att	  jag	  måste	  lära	  mig	  
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hur	  jag	  ska	  bära	  mig	  åt	  för	  att	  lära	  mig,	  inte	  minst	  tekniska	  saker.	  Det	  är	  min	  

fördel	  och	  styrka	  som	  person	  som	  har	  vuxit	  upp	  med	  internet,	  och	  något	  som	  ger	  

mig	  en	  stark	  position	  på	  arbetsplatser	  där	  man	  kanske	  har	  fastnat	  i	  rutiner	  eller	  

roller.	  Det	  finns	  otroliga	  möjligheter	  att	  lära	  sig	  själv	  allt	  man	  behöver	  veta	  på	  

internet,	  och	  jag	  ville	  använda	  mig	  av	  det.	  

	  

Att	  jag	  valde	  att	  närma	  mig	  Mars	  utifrån	  ett	  popkulturellt	  perspektiv	  hade	  att	  

göra	  med	  tillgången	  till	  information	  om	  rymden.	  Exakt	  vad	  som	  pågår	  med	  

Curiosity	  på	  Mars	  kan	  bara	  NASA	  säga,	  och	  om	  jag	  väljer	  att	  bara	  berätta	  om	  hur	  

uppdraget	  gått	  så	  skulle	  jag	  lika	  gärna	  kunna	  hänvisa	  till	  NASAs	  hemsida,	  

eftersom	  allt	  jag	  skulle	  kunna	  erbjuda	  redan	  står	  där.	  För	  att	  göra	  ämnet	  till	  mitt	  

var	  jag	  tvungen	  att	  rikta	  om	  det	  till	  ett	  perspektiv	  som	  inte	  redan	  hade	  gjorts	  så	  

mycket,	  och	  som	  jag	  själv	  kunde	  utforska.	  Därför	  valde	  jag	  ett	  perspektiv	  som	  

NASA	  publicerat	  väldigt	  lite	  om	  (och	  som	  inte	  fanns	  sammankokat	  på	  något	  sätt	  

som	  jag	  tyckte	  var	  bra),	  nämligen	  Mars	  som	  popkulturellt	  fenomen.	  Efter	  

diskussion	  med	  min	  handledare	  valde	  jag	  att	  följa	  rekommendation	  om	  att	  "baka	  

in"	  perspektivet	  om	  Mars	  i	  popkultur	  i	  dramaturgin	  kring	  Curiositys	  resa	  till	  

Mars,	  för	  att	  skapa	  ett	  storypaket	  och	  få	  riktning	  och	  driv	  i	  det	  jag	  ville	  berätta.	  

	  

Min	  research	  skedde	  online.	  Jag	  försökte	  förgäves	  att	  nå	  ut	  till	  NASA	  i	  ett	  tidigt	  

skede	  med	  ett	  mail,	  men	  mest	  för	  en	  kommentar.	  Den	  information	  som	  jag	  

egentligen	  sökte	  fanns	  redan	  publicerad	  på	  deras	  hemsida,	  men	  min	  förhoppning	  

var	  att	  kunna	  få	  ett	  litet	  mer	  personligt	  citat	  som	  jag	  kunde	  använda	  mig	  av.	  

Allteftersom	  projektet	  tagit	  form	  har	  känt	  att	  ett	  citat	  ändå	  inte	  skulle	  ha	  passat	  

väl	  in	  med	  min	  känsla	  som	  jag	  ville	  förmedla,	  så	  i	  slutändan	  var	  det	  inget	  

problem	  att	  svar	  uteblev.	  Utöver	  detta	  har	  jag	  inte	  känt	  något	  behov	  av	  att	  

komplettera	  den	  information	  som	  har	  funnits	  tillgänglig	  för	  mig	  via	  internet.	  All	  

information	  som	  finns	  om	  Curiosity	  och	  Mars	  finns	  öppet	  tillgänglig	  via	  NASAs	  

hemsida,	  och	  det	  jag	  har	  läst	  mig	  till	  om	  olika	  författare	  och	  samband	  i	  historien	  

har	  också	  funnits	  enkla	  att	  hitta,	  och	  utan	  några	  större	  tvetydigheter.	  

	  

Jag	  hade	  en	  väldigt	  tydlig	  bild	  av	  ungefär	  vad	  jag	  ville	  uppnå	  för	  resultat	  när	  jag	  

började.	  En	  sak	  som	  jag	  har	  haft	  svårt	  för	  i	  journalistyrket	  är	  det	  snabba	  
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tempot/korta	  livslängden	  av	  material,	  och	  att	  mycket	  av	  journalistyrket	  inte	  är	  

kreativt	  på	  det	  sättet	  som	  jag	  gillar.	  Svaret	  på	  båda	  dessa	  fanns	  för	  mig	  i	  

explainer-‐journalistik,	  främst	  i	  videoform,	  och	  det	  är	  därför	  det	  är	  så	  viktigt	  för	  

mig	  att	  lära	  mig	  göra	  det	  ordentligt.	  Ezra	  Klein,	  grundare	  av	  explainer-‐sidan	  

Vox.com,	  säger	  "We	  were	  badly	  held	  back	  not	  just	  by	  the	  technology,	  but	  by	  the	  

culture	  of	  journalism"	  om	  sin	  flytt	  från	  Washington	  Post	  till	  att	  grunda	  Vox.com	  

(Kaufman,	  2014).	  Han	  syftar	  på	  samarbetet	  mellan	  journalistiskt	  berättande	  och	  

teknik	  och	  menar	  att	  det	  finns	  en	  kultur	  inom	  journalistiken	  som	  kan	  vara	  

skadlig	  för	  berättande.	  Den	  kulturen	  menar	  han	  handlar	  om	  vilka	  nyheter	  som	  

anses	  vara	  fina	  eller	  ofina,	  vad	  som	  anses	  vara	  journalistens	  roll	  och	  att	  även	  i	  en	  

digital	  ålder	  skrivs	  nyheter	  fortfarande	  på	  ett	  sätt	  som	  rättar	  sig	  efter	  

tidningsformatet,	  bland	  annat.	  Alla	  dessa	  idéer	  var	  viktiga	  för	  mig	  i	  mitt	  sätt	  att	  

närma	  mig	  mitt	  examensarbete.	  

	  

Ämnet	  Mars	  och	  Curiosity	  har	  dessutom	  flera	  krokar	  just	  nu:	  det	  var	  50	  år	  sedan	  

Mariner	  4	  skickade	  tillbaks	  de	  första	  närbilderna	  på	  Mars,	  filmen	  The	  Martian	  

släpptes	  nyligen	  (och	  tippas	  bli	  nominerad	  till	  minst	  en	  Oscar	  i	  februari	  2016),	  

och	  i	  nyheten	  om	  att	  vi	  har	  bekräftat	  att	  det	  finns	  flytande	  vatten	  på	  Mars.	  Men	  

framför	  allt	  är	  den	  intressant	  i	  och	  med	  att	  Curiosity	  åker	  runt	  på	  Mars	  i	  

skrivande	  stund,	  och	  hittar	  nya	  saker	  hela	  tiden.	  
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Källor, källval och undersökningsmetoder 

Som	  tidigare	  nämnt	  har	  min	  faktainsamling	  skett	  via	  internet.	  Min	  viktigaste	  

källa	  kring	  Curiosity-‐uppdraget	  har	  varit	  NASAs	  hemsida,	  och	  den	  har	  

kompletterats	  med	  andra	  sidor	  när	  det	  har	  gällt	  Mars	  popkulturella	  och	  

vetenskapliga	  historia.	  

	  

Jag	  har	  tvingats	  ta	  en	  relativt	  okritisk	  ställning	  till	  NASAs	  egna	  information	  

gällande	  deras	  uppdrag	  och	  fynd	  på	  Mars.	  Detta	  har	  sin	  grund	  i	  att	  de	  är	  absoluta	  

auktoriteter	  i	  ämnet	  Mars	  och	  Curiosity,	  och	  har	  monopol	  på	  mycket	  av	  

informationen.	  Det	  finns	  i	  princip	  inget	  sätt	  för	  någon	  annan	  att	  ifrågasätta	  den	  

information	  som	  kommer	  från	  NASA	  i	  de	  här	  ämnena,	  eftersom	  i	  princip	  ingen	  

annan	  kan	  undersöka	  vad	  som	  skulle	  vara	  sant	  eller	  inte.	  Den	  enda	  motsägande	  

informationen	  som	  finns	  tillgänglig	  kan	  i	  stort	  bara	  ses	  som	  konspirationsteori,	  

och	  finns	  i	  princip	  endast	  på	  hemsidor	  som	  fokuserar	  på	  konspirationsteorier	  i	  

stort.	  Detta	  kan	  handla	  om	  alla	  möjliga	  teorier,	  från	  att	  NASAs	  månlandning	  1969	  

var	  fejkad	  till	  att	  NASA	  skulle	  dölja	  en	  hemlig	  utomjordingsbas	  på	  Mars,	  teorier	  

som	  kan	  vara	  roliga	  att	  läsa	  om,	  men	  som	  jag	  inte	  väljer	  att	  citera	  här	  på	  grund	  av	  

att	  jag	  inte	  anser	  att	  de	  hör	  till	  ämnet.	  Det	  finns	  dock	  ett	  tillfälle	  där	  jag	  ifrågasatt	  

NASA,	  som	  beskrivs	  nedan.	  

	  

Det	  finns	  dock	  en	  del	  i	  arbetet	  där	  jag	  sprungit	  på	  källproblem.	  Under	  en	  del	  av	  

videon	  berättar	  jag	  om	  hur	  en	  italiensk	  astronom	  vid	  namn	  Giovanni	  Schiaparelli	  

såg	  streck	  på	  Mars,	  som	  han	  dokumenterade	  med	  det	  italienska	  ordet	  "canali".	  

Detta	  felöversattes	  till	  engelska	  som	  "canals"	  (kanaler,	  alltså	  konstgjorda)	  i	  

motsats	  till	  "channels"	  (vilka	  kan	  vara	  naturliga).	  Berättelsen	  säger	  att	  det	  var	  

den	  här	  felöversättningen	  som	  ledde	  folk	  att	  anta	  att	  det	  fanns	  intelligent	  liv	  på	  

Mars.	  Det	  här	  är	  den	  allra	  vanligaste	  versionen	  av	  händelseförloppet.	  Dock	  har	  

jag	  även	  hittat	  källor	  som	  säger	  att	  det	  här	  är	  en	  myt,	  och	  att	  Schiaparelli	  själv	  

också	  redan	  från	  början	  menade	  att	  kanalerna	  var	  konstgjorda.	  Dilemma	  

uppstod	  alltså	  kring	  vilka	  källor	  jag	  skulle	  ta	  för	  sanna.	  

	  

Encyclopedia	  Britannica	  (EB)	  beskriver	  den	  versionen	  som	  jag	  berättar	  i	  videon	  

(Encyclopædia	  Britannica	  Online,	  2015).	  EB	  är	  en	  starkt	  trovärdig	  källa,	  som	  har	  
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funnits	  sedan	  1768	  och	  är	  en	  internationell	  standardencyklopedi.	  Även	  NASA	  har	  

denna	  information	  publicerad	  på	  sin	  hemsida	  (NASA,	  2015).	  En	  källa	  som	  säger	  

motsatsen	  är	  Claire	  Evans,	  författare	  på	  Scienceblogs,	  en	  väl	  ansedd	  (om	  än	  inte	  

alls	  på	  samma	  nivå	  som	  EB)	  och	  prisbelönt	  bloggportal	  med	  fokus	  på	  vetenskap.	  

Den	  har	  belönats	  med	  tyska	  Mensas	  IQ	  Award,	  ett	  pris	  som	  delas	  ut	  till	  personer	  

eller	  organisationer	  som	  bidrar	  till	  allmänheten	  genom	  att	  främja	  intelligens	  och	  

dess	  offentliga	  "image"	  (Mensa	  in	  Deutschland,	  2016).	  Claire	  Evans	  beskriver	  

berättelsen	  om	  kanalen	  som	  en	  myt,	  och	  menar	  att	  Schiaparelli	  hade	  haft	  

möjlighet	  att	  korrigera	  översättningen	  direkt	  om	  han	  inte	  tyckte	  att	  den	  stämde	  

(Evans,	  2012).	  Utöver	  detta	  har	  jag	  även	  försökt	  undersöka	  Giovanni	  Schiaparelli	  

och	  tycker	  att	  jag	  har	  hittat	  vissa	  bevis	  för	  att	  han	  själv	  var	  övertygad	  om	  att	  det	  

fanns	  intelligent	  liv	  på	  Mars.	  Detta	  i	  och	  med	  att	  han	  själv	  skrev	  en	  bok	  som	  heter	  

"La	  vita	  sul	  pianeta	  Marse"	  ("Liv	  på	  Mars"),	  där	  han	  bland	  annat	  skrev:	  

	  

"...	  l’idea	  che	  qualche	  parte	  almeno	  secondaria	  vi	  possa	  avere	  una	  razza	  di	  
esseri	  intelligenti	  non	  può	  esser	  considerata	  come	  intieramente	  assurda.	  
Anzi,	   al	   punto	   in	   cui	   siamo	   giunti,	   e	   data	   la	   verità	   delle	   cose	   sin	   qui	  
esposte,	   tale	   supposizione	   perde	   quel	   carattere	   d’audacia	   che	   ci	  
spaventava	  da	  principio,	  e	  diventa	  quasi	  una	  conseguenza	  necessaria."	  
	  
Översättning	  (med	  hjälp	  av	  Google	  Translate):	  
"...	   the	   idea	   that	   somewhere	   you	   can	   have	   at	   least	   secondary	   a	   race	   of	  
intelligent	  beings	  can	  not	  be	  considered	  as	  entirely	  absurd.	  Indeed,	  to	  the	  
point	   where	   we	   have	   come,	   and	   given	   the	   truth	   of	   the	   things	   set	   out	  
above,	  this	  assumption	  loses	  that	  character	  of	  boldness	  that	  scared	  us	  at	  
first,	  and	  become	  almost	  a	  necessary	  consequence."	  
	  
(Schiaparelli,	  1893)	  

	  

Utifrån	  all	  denna	  information	  blev	  det	  till	  slut	  så	  mycket	  ord	  mot	  ord	  att	  jag	  valde	  

att	  använda	  mig	  av	  den	  vanligaste	  förklaringen,	  nämligen	  den	  om	  

felöversättningen.	  Jag	  hade	  inte	  plats	  i	  videon	  att	  förklara	  komplikationerna	  

kring	  berättelsen	  med	  felöversättningen	  och	  ifrågasätta	  den,	  och	  i	  och	  med	  att	  

det	  är	  den	  vanligaste	  och	  mest	  allmänt	  vedertagna	  versionen	  av	  

händelseförloppet	  kändes	  det	  rimligt.	  Dessutom	  är	  den	  mer	  dramaturgiskt	  

intressant.	  
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Den	  sista	  sortens	  källa	  jag	  har	  använt	  har	  varit	  en	  gammal	  science-‐fiction	  serie,	  

närmare	  bestämt	  Flash	  Gordons	  Trip	  to	  Mars	  från	  1938.	  Jag	  har	  använt	  två	  korta	  

klipp	  från	  avsnitt	  ett	  för	  att	  visa	  hur	  tidig	  science-‐fiction	  använde	  sig	  av	  Mars.	  

Problematiken	  här	  är	  eventuella	  copyright-‐övertramp.	  Min	  tanke	  bakom	  

användandet	  av	  dessa	  är	  att	  klippen	  är	  så	  pass	  gamla	  och	  använda	  i	  ett	  bildande	  

syfte	  att	  min	  bedömning	  var	  att	  det	  inte	  bör	  vara	  några	  problem	  att	  använda	  sig	  

av	  dem,	  i	  alla	  fall	  inte	  i	  skolsyfte.	  Om	  försäljning	  någon	  gång	  skulle	  komma	  på	  tal	  

så	  kommer	  så	  klart	  en	  ordentlig	  genomgång	  av	  rättigheter	  ske	  innan	  publicering.	  

Jag	  valde	  just	  detta	  klipp	  eftersom	  det	  för	  mig	  sammanfattar	  hur	  gammal	  

science-‐fiction	  serie	  såg	  ut,	  och	  att	  det	  är	  ett	  praktexempel	  på	  hur	  Mars	  användes	  

i	  popkultur	  på	  den	  tiden.	  

	  

Jag	  har	  valt	  att	  fokusera	  på	  internet-‐baserad	  research	  också	  som	  en	  del	  i	  en	  

enhetlig	  digital	  approach	  till	  mitt	  examensarbete.	  Jag	  ville	  lära	  mig	  via	  internet,	  

arbeta	  via	  internet	  och	  publicera	  via	  internet.	  Som	  led	  i	  detta	  tyckte	  jag	  att	  

internet-‐baserad	  research	  var	  helt	  rätt	  för	  mitt	  arbete.	  
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Genreval 

Genreval	  var	  för	  mig	  minst	  lika	  viktigt	  som	  ämnesval.	  Det	  var	  viktigt	  för	  mig	  att	  

få	  lära	  mig	  vad	  som	  gör	  en	  explainer-‐video	  bra,	  och	  varför,	  samt	  hur	  man	  gör	  för	  

att	  animera	  och	  få	  rätt	  känsla	  i	  en	  sådan.	  Jag	  ser	  explainer-‐journalistik	  inte	  bara	  

som	  det	  som	  jag	  tycker	  är	  mest	  intressant	  inom	  journalistik,	  utan	  också	  som	  en	  

viktig	  och	  växande	  komponent	  i	  medielandskapet,	  som	  kommer	  att	  vara	  en	  

enorm	  tillgång	  för	  nyexaminerade	  studenter	  att	  ha	  erfarenhet	  av.	  

	  

En	  explainer-‐video	  är	  en	  relativt	  kort	  video	  (beroende	  på	  innehåll),	  som	  inte	  

bara	  beskriver	  en	  nyhet,	  utan	  förklarar	  bakgrunden	  och	  sammanhanget.	  Lee	  

LeFever	  (grundare	  av	  CommonCraft	  och	  författaren	  bakom	  The	  Art	  of	  

Explaining)	  beskriver	  skillnaden	  mellan	  explainer-‐journalistik	  och	  traditionella	  

nyheter	  såhär	  i	  ett	  inlägg	  på	  sin	  hemsida:	  	  

	  
• Normal	  news:	  This	  is	  what	  happened	  today	  
• Explainer	  news:	  This	  is	  why	  what	  happened	  matters	  
	  
(LeFever,	  2014)	  
	  

Därför	  valde	  jag	  ämnena	  Curiosity	  och	  Mars	  också,	  för	  att	  jag	  tyckte	  att	  det	  

behövdes	  en	  enkel	  sammanställning	  av	  de	  här	  två	  berättelserna,	  som	  berättade	  

hela	  sammanhanget	  från	  början.	  Det	  är	  svårt	  att	  som	  nyhetskonsument	  förstå	  

riktigt	  vad	  som	  pågår	  på	  Mars,	  och	  vilka	  uppdrag	  som	  gör	  vilka	  upptäckter.	  

Dessutom	  tycker	  jag	  att	  även	  om	  NASA	  är	  jättebra	  på	  att	  delge	  sin	  information	  så	  

är	  det	  ofta	  på	  ett	  onödigt	  invecklat	  och	  estetiskt	  otilltalande	  sätt,	  så	  jag	  ville	  

försöka	  göra	  det	  lite	  annorlunda.	  

	  

Kritik	  som	  läggs	  fram	  mot	  digitala	  former	  av	  journalistik	  kretsar	  inte	  sällan	  kring	  

snuttifiering,	  det	  vill	  säga	  hur	  vi	  som	  samhälle	  går	  mot	  att	  vilja	  ha	  kortare	  och	  

snabbare	  nyheter,	  och	  att	  innehåll	  blir	  lidande.	  Explainer-‐journalistik	  kan	  

absolut	  anklagas	  för	  att	  överförenkla	  och	  inte	  vara	  tillräckligt	  utmanande	  för	  

läsare,	  och	  därigenom	  bidra	  till	  att	  göra	  läsare	  "lata".	  Det	  finns	  dock	  mycket	  som	  

talar	  för	  att	  detta	  inte	  stämmer,	  och	  att	  man	  inte	  kan	  välja	  att	  se	  situationen	  som	  

binär;	  att	  en	  läsare	  gärna	  får	  en	  grundlig	  förklaring	  i	  videoform	  utesluter	  inte	  att	  
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denne	  sedan	  läser	  en	  klassisk	  nyhetsartikel.	  Tvärtom,	  påstår	  bland	  andra	  Jay	  

Rosen,	  professor	  i	  journalistik	  vid	  New	  York	  University.	  Han	  skriver	  så	  här	  om	  en	  

explainer-‐video	  som	  han	  tyckte	  var	  exceptionellt	  effektiv,	  i	  ett	  inlägg	  på	  sin	  

hemsida	  Pressthink.com:	  

	  
"National	  explainers	  like	  “The	  Giant	  Pool	  of	  Money”	  feed	  the	  rest	  of	  journalism	  
in	   two	   ways:	   1.)	   creating	   that	   scaffold	   of	   understanding	   in	   the	   users	   that	  
future	  reports	  can	  attach	  to,	   thus	  driving	  demand	  for	  the	  updates	  that	  today	  
are	  more	  easily	  delivered;	  2.)	  allowing	  the	  rest	  of	  the	  press	  to	  catch	  up	  quickly	  
and	   deliver	   better	   reports.	   A	   product	   with	   two	   uses	   like	   that	   should	   be	  
successful."	  
	  
(Rosen,	  2008	  )	  
	  

	  

Jay	  Rosen	  menar	  alltså	  att	  explainer-‐journalistik	  ger	  läsare	  den	  information	  de	  

behöver	  för	  att	  skapa	  sig	  en	  grundförståelse	  i	  ett	  ämne.	  Den	  har	  möjlighet	  att	  

fånga	  läsares	  intresse	  för	  händelser	  och	  därigenom	  uppmana	  dem	  att	  ta	  del	  av	  

mer	  nyheter	  i	  sin	  vardag.	  Rosen	  menar	  därigenom	  alltså	  att	  det	  finns	  ett	  

potentiellt	  samspel	  mellan	  explainer-‐journalistik	  och	  mer	  klassiska	  former	  av	  

nyheter.	  

	  

Det	  var	  viktigt	  för	  mig	  att	  försöka	  ta	  mig	  an	  en	  utmaning	  och	  göra	  något	  som	  var	  

nytt	  för	  mig,	  och	  något	  där	  jag	  kunde	  få	  användning	  av	  mitt	  teknikintresse	  och	  

intresse	  för	  design.	  Explainer-‐formatet	  är	  starkt	  format	  av	  digitala	  möjligheter	  

och	  designtänk.	  Ezra	  Klein	  beskriver	  journalistikens	  relation	  till	  teknik	  såhär	  i	  en	  

intervju	  med	  Buzzfeed	  från	  2014:	  

	  
...The	  technology	  we	  use	  shapes	  our	  culture	  and	  how	  it	  develops.	  One	  of	   the	  
things	  I	  think	  is	  interesting	  about	  all	  this	  is	  that	  we’re	  really	  trying	  to	  build	  a	  
new	  culture	  atop	   these	  new	  technologies.	  And	   I	   think	  we	  can	  do	   that	   in	   this	  
field	   by	   asking	   ourselves,	   “Who	   would	   we	   want	   to	   be	   if	   we	   came	   into	   this	  
whole	  news	  and	  internet	  climate	  completely	  fresh?”	  It’s	  about	  how	  we	  define	  
and	  think	  and	  continue	  to	  think	  about	  journalism	  and	  how	  we	  can	  better	  serve	  
our	  readers.	  And	  I	  think	  the	  technologies	  we’re	  on	  now	  can	  and	  will	  give	  rise	  
to	  new	  cultures	  and	  make	  a	  real	  change.	  
	  
(Warzel,	  2014)	  
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Stilistik och anpassning till publik 

Mitt	  mål	  med	  språket	  i	  min	  video	  var	  att	  det	  skulle	  vara	  lättläst	  och	  ledigt.	  Jag	  

ville	  skriva	  talspråkligt	  för	  att	  göra	  det	  relaterbart,	  och	  ge	  tittaren	  intrycket	  av	  

att	  videon	  talade	  med	  dem.	  Som	  motvikt	  till	  detta	  ville	  jag	  även	  utnyttja	  lite	  av	  

den	  mystik	  som	  finns	  kring	  Mars	  och	  rymden	  (och	  i	  science	  fiction),	  och	  försökte	  

få	  språket	  att	  reflektera	  detta	  utan	  att	  bli	  för	  invecklat	  och	  svårförståeligt.	  Här	  

fick	  jag	  svårigheter,	  eftersom	  det	  är	  mycket	  information	  som	  ska	  klämmas	  in	  i	  en	  

video,	  och	  det	  blev	  svårt	  att	  hålla	  ner	  längden	  och	  samtidigt	  få	  in	  allt	  som	  jag	  ville	  

ha	  sagt.	  Tanken	  från	  början	  var	  att	  videon	  skulle	  ha	  en	  voiceover	  men	  också	  

fungera	  utan	  ljud,	  men	  efter	  att	  jag	  kommit	  en	  bit	  ändrade	  jag	  mig,	  och	  valde	  att	  

köra	  utan	  voiceover.	  	  Jag	  kände	  att	  en	  speakerröst	  bara	  skulle	  dra	  

uppmärksamhet	  från	  videon,	  och	  att	  jag	  hade	  fått	  in	  allt	  som	  jag	  ville	  ha	  med	  i	  

form	  av	  rörlig	  text	  och	  bild.	  

	  

Inspirationen	  bakom	  videon	  finns	  i	  främst	  Vox.com	  och	  AJ+.	  Den	  första	  är	  en	  sida	  

som	  fokuserar	  på	  explainer-‐journalistik	  i	  olika	  former,	  bland	  annat	  videoform.	  

AJ+	  är	  Al	  Jazeeras	  satsning	  på	  nyheter	  som	  görs	  specifikt	  med	  digitala	  kanaler	  

och	  digitalt	  användande	  i	  åtanke,	  också	  med	  fokus	  på	  explainer-‐formatet,	  och	  

med	  väldigt	  mycket	  video.	  Även	  om	  jag	  hade	  tydliga	  föregångare	  för	  vad	  jag	  ville	  

göra	  kände	  jag	  att	  jag	  inte	  hittade	  någon	  specifik	  video	  som	  gjorde	  exakt	  det	  som	  

jag	  ville	  åstadkomma.	  Dock	  har	  båda	  dessa	  kanaler	  tydligt	  formspråk,	  och	  båda	  

har	  varit	  enormt	  effektiva	  i	  den	  digitala	  arenan	  och	  fått	  mycket	  goda	  

användarsiffror	  på	  kort	  tid.	  	  
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Enligt	  Pew	  Research	  Center,	  en	  amerikansk	  tankesmedja	  som	  gjorde	  en	  studie	  

2013	  kring	  hur	  olika	  åldersgrupper	  konsumerar	  nyheter	  i	  USA,	  så	  konsumerade	  

71%	  av	  amerikaner	  mellan	  18-‐29	  större	  delen	  av	  sina	  nyheter	  online	  (Pew	  

Research	  Center,	  2013).	  Denna	  information	  påverkade	  språkvalet	  och	  stilistiken	  

i	  min	  video.	  Eftersom	  jag	  siktade	  efter	  digital	  genomslagskraft	  så	  valde	  jag	  ett	  

språk	  och	  grafisk	  stil	  som	  var	  riktad	  mot	  unga	  personer.	  Detta	  för	  att	  försöka	  nå	  

målgruppen	  där	  den	  befinner	  sig,	  och	  där	  den	  först	  går	  för	  att	  leta	  upp	  sina	  

nyheter	  och	  kunskap.	  Resultatet	  av	  det	  här	  beslutet	  genomsyrade	  hela	  videon.	  

Klipptempot	  är	  högt,	  i	  ett	  försök	  att	  hålla	  tittaren	  intresserad	  och	  inte	  tappa	  

dynamik.	  Färgerna	  jag	  valde	  är	  moderna,	  starka	  och	  kontrasterande,	  och	  i	  linje	  

med	  färger	  som	  används	  mycket	  i	  modern	  webbdesign.	  Även	  mitt	  val	  av	  bilder	  

och	  hur	  jag	  valde	  att	  rita	  saker	  och	  animera	  var	  med	  fokus	  på	  en	  ung	  publik,	  men	  

jag	  försökte	  ändå	  ge	  det	  en	  seriös	  känsla.	  	  

	  

Den	  ovannämnda	  studien	  visar	  också	  att	  34	  %	  av	  respondenterna	  i	  

åldersgruppen	  18-‐29	  har	  tagit	  del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier	  inom	  de	  senaste	  

24	  timmar	  vid	  frågetillfället,	  år	  2012.	  Jämfört	  med	  samma	  fråga	  2010,	  då	  siffran	  

bara	  var	  12	  %.	  2012	  var	  senast	  den	  här	  studien	  mätte	  den	  här	  frågan,	  men	  om	  

ökningen	  har	  gått	  i	  samma	  tempo	  är	  det	  en	  otroligt	  stor	  del	  ungdomar	  som	  tar	  

del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  var	  målet	  att	  göra	  en	  video	  

som	  skulle	  vara	  delbar	  via	  sociala	  medier,	  och	  uppmana	  till	  delning.	  Den	  svåra	  

avvägningen	  blev	  här	  igen	  längd	  mot	  innehåll,	  och	  i	  den	  här	  avvägningen	  landade	  

jag	  på	  runt	  6	  minuter.	  I	  en	  best	  practices-‐artikel	  om	  längder	  på	  online-‐video	  på	  

AdAge.com	  (digitala	  utgåvan	  av	  en	  tidning	  som	  funnits	  sedan	  1930,	  med	  fokus	  på	  

marknadsföring	  och	  reklam)	  skrivs	  det:	  

	  
The	  appetite	  and	  attention	  span	  of	  viewers	  vary	  depending	  what	  they	  expect	  
from	  your	  video.	  Cues	  like	  titles	  and	  image	  previews	  set	  these	  expectations,	  
and	  ultimately	  determine	  how	  long	  a	  viewer	  is	  willing	  to	  watch.	  
	  
(Pedersen,	  2015)	  
	  

I	  mitt	  arbete	  med	  att	  hålla	  ner	  längden	  på	  videon	  var	  jag	  tvungen	  att	  välja	  bort	  

mycket	  som	  jag	  tyckte	  var	  intressant.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  jag	  bara	  som	  
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hastigast	  i	  videon	  nämner	  boken	  War	  of	  the	  Worlds	  av	  HG	  Wells.	  Det	  finns	  väldigt	  

mycket	  intressant	  historia	  kring	  den	  här	  boken	  som	  jag	  valde	  att	  ta	  bort.	  Bland	  

annat	  att	  den	  gjordes	  om	  till	  känd	  radiopjäs,	  som	  presenterades	  i	  ett	  format	  där	  

den	  skapade	  verklig	  panik	  i	  New	  York.	  Sedan	  presenterades	  den	  likadant	  i	  

Ecuador	  några	  år	  senare,	  vilket	  ledde	  till	  massutryckningar	  och	  till	  och	  med	  flera	  

personers	  död.	  Det	  är	  en	  enormt	  intressant	  del	  av	  historien	  som	  jag	  tyvärr	  var	  

tvungen	  att	  klippa	  bort,	  men	  som	  jag	  hoppas	  kunna	  göra	  ett	  helt	  inslag	  om	  en	  

vacker	  dag.	  

	  

Slutligen	  har	  jag	  gjort	  hela	  mitt	  inslag	  på	  engelska.	  Detta	  eftersom	  jag	  riktade	  mig	  

mot	  online-‐publicering,	  och	  att	  jag	  kände	  att	  en	  video	  på	  engelska	  skulle	  vara	  

mer	  lättsåld	  och	  ha	  en	  större	  potentiell	  publik.	  Jag	  har	  även	  möjlighet	  att	  enkelt	  

översätta	  videon	  till	  svenska	  ifall	  jag	  skulle	  vilja	  publicera	  för	  en	  svensk	  publik.	  

	  

	  

Etik 

Vad	  gäller	  etik	  tycker	  jag	  inte	  att	  jag	  har	  sprungit	  på	  några	  dilemman.	  Eftersom	  

min	  story	  helt	  saknar	  levande	  personer,	  och	  är	  extremt	  okontroversiell	  gällande	  

de	  bortgångna	  historiska	  personer	  som	  tas	  upp	  så	  fanns	  det	  ingens	  rykte	  att	  vara	  

försiktig	  med	  eller	  liknande.	  

	  

Det	  finns	  en	  inneboende	  etisk	  problematik	  med	  att	  inte	  se	  sina	  källor	  på	  ett	  

kritiskt	  sätt,	  och	  vara	  varsam	  för	  den	  information	  de	  delger.	  Dock	  så	  är	  mitt	  

examensarbete	  mycket	  mer	  fokuserat	  på	  utformande	  och	  sammanställning	  av	  

redan	  tidigare	  känd	  information,	  och	  ingen	  av	  den	  information	  som	  ligger	  till	  

grund	  för	  arbetet	  är	  ifrågasatt	  eller	  kontroversiell.	  Jag	  har	  närmat	  mig	  källor	  med	  

en	  kritisk	  utgångspunkt,	  men	  jag	  har	  inte	  känt	  att	  jag	  har	  hittat	  något	  att	  

ifrågasätta.	  
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Erfarenheter under examensarbetet 
	  
Erfarenhet	  var	  det	  viktigaste	  för	  mig	  i	  hela	  mitt	  sätt	  att	  närma	  mig	  den	  här	  

uppgiften.	  Min	  utgångspunkt	  var	  mer	  fokuserad	  på	  vad	  jag	  ville	  lära	  mig	  för	  

framtiden	  än	  vad	  jag	  kunde	  göra	  för	  att	  få	  bästa	  betyg.	  Jag	  ville	  gå	  från	  noll	  

kunskap	  om	  animering	  och	  hantverket	  bakom	  animerade	  explainer-‐videos	  till	  att	  

lära	  mig	  grunderna	  och	  kunna	  producera	  i	  programmet	  jag	  valde	  att	  använda,	  

alltså	  Adobe	  After	  Effects.	  Den	  mängd	  erfarenhet	  jag	  fått	  från	  programmet	  och	  

vad	  jag	  lärt	  mig	  göra	  går	  inte	  att	  lista	  här,	  och	  det	  var	  precis	  mitt	  mål	  att	  få	  så	  

mycket	  kunskap	  som	  möjligt.	  Jag	  har	  också	  lärt	  mig	  under	  arbetets	  gång,	  och	  

skulle	  jag	  gå	  tillbaks	  och	  börja	  från	  början	  skulle	  jag	  kunna	  ha	  ett	  annat	  work-‐

flow	  än	  det	  jag	  hade	  den	  här	  gången,	  och	  slutresultatet	  hade	  förmodligen	  sett	  

väldigt	  annorlunda.	  

	  

En	  stor	  och	  viktig	  erfarenhet	  är	  dock	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  animera	  saker.	  Jag	  

trodde	  att	  jag	  visste	  detta	  redan	  sedan	  tidigare,	  men	  att	  faktiskt	  producera	  en	  

produkt	  tog	  otroligt	  lång	  tid,	  och	  även	  om	  jag	  trodde	  att	  jag	  hade	  god	  tidshållning	  

fick	  jag	  ont	  om	  tid	  mot	  slutet.	  Varje	  liten	  poäng	  man	  vill	  göra	  kostar	  många	  

timmars	  arbete,	  och	  det	  kreativa	  arbetet	  är	  mycket	  tömmande.	  Det	  är	  god	  

kunskap	  att	  bära	  med	  sig	  i	  arbetslivet,	  inte	  minst	  vid	  prissättning	  av	  sin	  tid	  och	  

förståelse	  för	  vilken	  mängd	  tid	  och	  energi	  som	  ligger	  bakom	  varje	  sekund	  av	  en	  

animerad	  video.	  

	  

Jag	  har	  också	  lärt	  mig	  lära	  mig	  saker	  mer	  effektivt.	  Jag	  har	  fått	  en	  utökad	  

förståelse	  för	  hur	  jag	  kan	  använda	  mig	  av	  online	  tutorials,	  både	  i	  video-‐	  och	  

textform,	  och	  det	  är	  också	  något	  jag	  kommer	  bära	  med	  mig,	  som	  jag	  själv	  anser	  

är	  enormt	  viktigt.	  

	  

Jag	  kan	  också	  se	  en	  enorm	  utveckling	  från	  början	  till	  slut	  av	  min	  idéformulering	  i	  

hur	  mycket	  jag	  har	  lärt	  mig	  om	  storytelling.	  Hade	  jag	  gjort	  mitt	  examensarbete	  

precis	  som	  jag	  hade	  tänkt	  från	  början	  hade	  det	  blivit	  en	  mycket	  sämre	  produkt.	  

Mycket	  tack	  vare	  utbytet	  med	  klasskamrater	  och	  min	  handledare	  har	  jag	  kunnat	  

utveckla	  min	  berättarteknik,	  och	  förstå	  vilka	  komponenter	  som	  krävs	  för	  att	  en	  
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berättelse	  ska	  bli	  intressant	  att	  lyssna	  eller	  titta	  på,	  utöver	  den	  tekniska	  delen	  

som	  jag	  redan	  var	  intresserad	  av.	  

	  

I	  och	  med	  att	  jag	  läst	  på	  inför	  den	  här	  reflektionsrapporten	  har	  jag	  också	  lärt	  mig	  

väldigt	  mycket.	  All	  läsning	  som	  jag	  gjort	  om	  tankarna	  bakom	  Vox.com	  och	  andra	  

liknande	  rörelser	  har	  verkligen	  inspirerat	  mig.	  Före	  examensarbetet	  var	  jag	  inte	  

alls	  intresserad	  av	  att	  arbeta	  som	  journalist,	  men	  med	  den	  erfarenhet	  jag	  har	  

samlat	  in	  nu	  har	  jag	  fattat	  tycke	  för	  yrket	  igen.	  Det	  har	  varit	  uppfriskande	  och	  

lärorikt	  att	  ha	  så	  mycket	  frihet	  som	  vi	  har	  haft.	  Kontakten	  som	  förmedlades	  med	  

SvD	  har	  också	  varit	  enormt	  värdefull,	  dels	  som	  framtida	  arbetskontakt,	  men	  

ännu	  mer	  som	  viktig	  komponent	  i	  att	  bygga	  självförtroende,	  och	  hjälpa	  oss	  att	  

förstå	  att	  det	  vi	  presterar	  i	  skolan	  inte	  är	  långt	  ifrån	  det	  som	  produceras	  på	  en	  

stor	  redaktion.	  

	  

Jag	  har	  utan	  tvekan	  lärt	  mig	  mer	  om	  journalistik,	  mig	  själv	  och	  arbetslivet	  under	  

examensarbetet	  än	  under	  någon	  tidigare	  period	  under	  min	  journalistutbildning.	  
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