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Abstrakt
I det här projektet har jag som mål att bryta ner och visualisera ämnet
konsumtionssamhälle med hjälp utav motion design. Mitt syfte är att skapa förståelse,
diskussion och väcka tankar kring ett samhälle som ofta tas för givet. Genom research
letar jag efter starka koncept att visualisera, jag bryter ner ämnet i tre kategorier (varför,
effekter, lösningar). Resultatet är ett antal animationer som ska kunna ses individuellt
eller som en helhet. Jag redovisar min process och återkopplar till projektet.

Abstract
In this project my goal is to breakdown and visualize the subject consumer society with
motion graphics. My objective is to creative understanding of the topic, discussion and
arouse thoughts around a society we more or less take for granted. Through research i
search for strong concepts to visualize, i subdivide the subject into three categories,
why, effects and soloutions. The result is a number of animations that can be viewed
individually or as a complete entity, each one explains a different concept of the
consumer society. I present my process and finish with discussing my thoughts on the
project.

Nyckelord
Konsumering, konsumtionssamhälle, animering, motion design, design, hållbarhet
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1 Inledning
”Consumption is the sole end and purpose of all production; and the interest of the
producer ought to be attended to, only so far as it may be necessary for promoting that
of the consumer.”
Adam Smith, A Wealth Of Nations, 1776

1.1 Bakgrund
Jag känner mig kluven när det kommer till design och hållbarhet. Även om vi som
designers skapar en produkt eller tjänst som ska ha en positiv inverkan på samhället så
skapar vi det fortfarande i kontexten av ett ohållbart samhälle. T.ex. en tjänst som tar
hand om överblivna produkter från någon sorts industri som producerar mer än vad som
konsumeras, bygger ju fortfarande på att denna industri ska överproducera. Och är inte
det problemet i grund och botten? Om jag designar en produkt, t.ex. en stol, som är
100% hållbar så skapar jag fortfarande ännu en produkt som egentligen inte behövs.
I min tankegång kom jag fram till att jag ville jobba med konsumering och
konsumtionssamhället vi finner oss i.

Jag vill skapa en överblick om varför vi lever som vi gör dvs. varför vi konsumerar så
mycket och gör det så gärna, vilka effekter det har, på människor och natur, och vad vi
kan göra åt det. Jag vill göra det delvis för mig själv, för att få en djupare förståelse för
ämnet men även för andra som ställer sig liknande frågor. Förhoppningsvis kan jag
genom design förtydliga ämnet och väcka tankar och skapa diskussion hos andra.

Jag stötte för ett par månader sedan på termen Hypernormalisation, det är även titeln på
en dokumentär som tar upp ämnen som är intressanta för detta projekt. Termen är
myntad av Alexei Yurchaka1 i boken Everything Was Forever, Until It Was No More:
The Last Soviet Generation2. Boken handlar om livet I Sovjet under dom sista 20 åren
innan dess kollaps. Människorna visste om att systemet inte fungerande längre, men de
kunde varken göra någonting åt det eller tänka sig ett alternativ. Man fortsatte livet som
vanligt och inbillade sig att allt var OK och med tiden blev denna inbillning till en falsk

1

Alexei Yurchak, Associate Professor, http://anthropology.berkeley.edu/people/alexei-yurchak
Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation,
http://press.princeton.edu/titles/8102.html
2
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sanning, det kallar Yurchak för Hypernormalisation. Jag inspirerade av termen då den i
många avseenden kan tillskrivas vårat nuvarande samhälle i väst.

Det är en välkänd hemlighet att vi idag lever i ett totalt konsumtionssamhälle och om
man vill vara delaktig i samhället och föra ett normalt liv så är man mer eller mindre
tvungen att anpassa sig till det genom att konsumera. Det går naturligtvis att försöka
bidra så lite som möjligt men genom att bara existera är det väldigt lätt att dras med i
strömmen, vill man utesluta sig själv helt från konsumeringen är det omöjligt att vara en
del av samhället.

Jag valde ovan att kalla det en välkänd hemlighet, vad jag menar med det är att vi vet
alla om detta, och många av oss, hoppas jag, känner också att det i grund och botten är
fel. Det är inte ett hållbart system. Men hur ska vi leva annars? Konsumtionssamhället
är så normaliserat att vi inte ens kan tänka oss ett alternativ.

Men naturligtvis är det inte så enkelt som att konsumtionssamhället bara är dåligt och
att det inte finns nytta med det. Historieprofessorn Frank Trentmann, som är författare
till boken Empire of Things som jag använder mig av i projektet påstår i en föreläsning
att konsumeringen även stora fördelar, det är vad som har utvecklat vårat samhälle till
vad det är idag, genom ett behov av nya produkter har innovationen ständigt drivits
framåt och vårat samhälle har vuxit3.

1.2 Mål och Syfte
Mitt syfte är att genom motion design analysera och visualisera texter av författare inom
ämnet konsumtionssamhälle och på så vis skapa diskussion och förståelse och väcka
tankar kring ett samhälle vi tar för givet. Mitt mål är att hitta rätt form och uttryck för att
belysa ämnet.

3

Frank Trentmann on Consumerism, 2016, 11:00-,
http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/trentmann_-history-of-consumerism/7206272
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1.3 Problemområde och Avgränsning
Mitt problemområde är konsumeringssamhället, eftersom det är ett väldigt stort ämne
och som det finns extremt mycket information att hämta ur kommer jag att avgränsa
mig till att ur min research hämta ett par koncept som jag kommer placera i tre
kategorier:
Varför, varför vi konsumerar så mycket.
Effekter, vad det har för effekter på oss människor och naturen. Med fokus kring
effekterna på människor.
Lösningar, vad kan vi göra åt problemet. Detta blir antagligen väldigt svårt, och jag vet
inte än vad jag kommer att hitta.

På detta sätt kommer jag naturligtvis inte kunna få med all information och det kommer
finnas många koncept som jag gärna skulle vilja inkludera men som jag kommer behöva
välja bort. Det är däremot viktigt för mig att det finns en röd tråd genom
visualiseringen. Att det kanske inte blir så djupgående som man hade kunnat önska kan
också ses som något positivt, det får förhoppningsvis betraktaren själv att vilja
undersöka ämnet närmre och skapa sig själv mer förståelse.

Mitt valda medium för projektet är motion design, vilket i sig också blir ett sorts
problemområde. Det är ett verktyg jag relativt nyligen har börjat använda och det gäller
för mig att hitta rätt sätt att använda det på för att kunna visualisera koncepten. Jag vill
även använda mig utav motion design för att själv utvecklas vidare inom ämnet.

1.4 Frågeställning
Hur kan jag som designer med hjälp av motion design bryta ner och visualisera valda
koncept ur ämnet konsumtionssamhället för att skapa diskussion och förståelse kring
ämnet?

3

2 Teori och Metod
2.1 Teori
2.1.1 Intro
I den här delen kommer jag att sammanfatta min research, jag har delat upp kapitlet i tre
underrubriker, i varje sådan går jag igenom ett par koncept som även ska visualiseras i
ett senare skede. Som litteratur har jag mest använt mig utan Trentmann’s Empire of
Things, Consuming Life och Liquid Love av Zygmunt Bauman och Design För Hållbar
Utveckling av Ann Thorpe. Samt diverse studier, presentationer, intervjuer och artiklar.
Jag kommer inte kunna undersöka allt inom ämnet men ett mål för mig är att koncepten
förhåller sig till varandra och att ett sammanhang kan ses mellan de tre kategorierna.
Det är ingen hemlighet att vi producerar, konsumerar och slänger alldeles för mycket
produkter. Och mycket av det som slängs hamnar till slut i naturen. Enligt UNESCO är
över 245,000 km²(en yta så stor som Stor Britannien) av världshaven är idag så kallade
dead zones4 det vill säga områden där syrehalten i vattnet är så låg att liv inte längre kan
existera5. Enligt Amerikanska National Ocean Service kommer över 80% av dessa
föroreningar från land, från transport, industri och jordbruk6.
Vi har sedan lång tid tillbaka i historien vetat om att mänsklig aktivitet har en inverkan
på naturen och klimatet, redan 1896 upptäckte den svenske forskaren Svante Arrhenius7
att det fanns ett sammanband mellan CO2 och den globala temperaturen. Enligt NASA
håller idag 97% av världens klimatforskare med om att den globala uppvärmningen med
stor sannolikhet har med mänsklig aktivitet att göra8. Trots detta fortsätter vi att
producera, konsumera och slänga. Vi har fortfarande inte sett någon markant förändring
i hur vi lever i det avseendet.

4

UNESCO, Facts and figures on marine pollution, 2017 http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marinepollution/facts-and-figures-on-marine-pollution/
5
National Ocean Service, What is a dead zone?, 2017
http://oceanservice.noaa.gov/facts/deadzone.html
6
National Ocean Service, What is the biggest source of pollution in the ocean?
http://oceanservice.noaa.gov/facts/pollution.html
7
Arrhenius, S. On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Earth,
Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 9, No. 54, p.14, 1897, date of access: 2017,
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1897PASP....9...14A/0000017.000.html
8
NASA, Global Climate Change, Scientific consensus: Earth's climate is warming, 2017,
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
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Tvärtom verkar det som att vi konsumerar mer idag än vad vi gjorde för en generation
sedan. I en annan offentlig föreläsning inspelad vid LSE (The London School of
Economics and Political Science) visar Trentmann statistik över några Europeiska
länders medborgares konsumtionsvanor9. En Brittisk medborgare äger i genomsnitt 100
klädesplagg, varav 1/3 aldrig lämnar garderoben. 2015 slängde de Franska medborgarna
i genomsnitt 4 gånger mer produkter än vad deras föräldrar gjorde på 70-talet.

2.1.2 Varför
Om vi nu är medvetna om vår överkonsumtion och problemen som det medför, varför
fortsätter vi då med det? Varför är vi så fästa vid att konsumera? Och hur har det blivit
så här? I första kapitlet av boken Empire of Things går Trentmann igenom ett par
koncept som ofta anses ligga till grund för hur vårat samhälle har formats och hur
konsumering har blivit en så stor del av det.

The Affulent Society, är namnet på en högt ansedd bok av John Kenneth Galbraith. Den
visar på en plötslig förändring som skedde i Amerika efter andra världskriget, istället
för att köpa produkter utifrån ett behov började människor istället att handla utifrån
begär. För att kunna finanserna detta nya begär tog människor lån och som en effekt
utav detta förändras den allmänna inställningen till vad som bör prioriteras i samhället.
Intresset skiftade från att lägga pengar på allmänheten och sociala skyddsnät till att
prioritera personlig egendom10.
Ann Thorpe beskriver även denna förändring i kapitlet Kultur i boken Design för
hållbar utveckling under rubriken Utan Återvändo finns ett diagram som visar på hur vi
har övergått från en kultur där individen hade ett fåtal personliga ägodelar till många
personliga ägodelar under bara dom senaste par hundra åren11.

Nästa koncept Trentmann tar upp är Conspicious consumption, en term som myntades
av Thorstein Veblen. Conspicious consumption utgår ifrån att de rika använder sig utav
materiell egendom för att visa upp sin makt och förmögenhet. De lägre klasserna
försöker efterlikna de rika genom att själva skaffa sig t. ex. en stor, lyxig bil, det i sin tur
9

Professor Frank Trentmann, Empire of Things: why we have too much stuff, and what to do about it, 1
Februari 2016, LSE, http://www.lse.ac.uk/websitearchive/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=3354
10
Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 26-28
11
Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, Raster, 2008. Sid 148
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leder till att bilarna blir större och lyxigare desto mer tiden går. Inom detta koncept
menar man desto mer ekonomiskt jämställt samhället är desto mindre kommer det att
konsumeras12.

Trentmann menar på att dessa koncept är viktiga men att problemet är mer komplext,
det består av många fler delar. Det fanns redan begär över behov långt innan The
Affulent Society, och jämställdhet behöver inte innebära att människor konsumerar
mindre, han tar som exempel upp Amerika under 1950 och 1960 talet. Arbetarna hade
börjat tjäna mycket mer än förr, 10 gånger mer jämfört med 20 år tidigare. Det var mer
ekonomiskt jämställt än någonsin förr, men ändå konsumerade människor mer än
någonsin tidigare13.

Materialism har funnits sedan lång tid tillbaka. Det fick en kraftig ökning kolonialtiden
med introduktionen av lyxgods så som choklad, té och kaffe14. Produkter började då ses
som något som berikade personer på ett högre plan än det fysiska. I ”The Self And it
Selves” anser William James att det utöver de sociala och spirituella ”selfs” av en
person finns det också en materiell som består utav personlig egendom. Förlust av sådan
egendom skadar personen och krymper ”the self”. The Material Self är det tredje
konceptet jag väljer att visualisera.
Trentmann anser att när tillgången till produkter ökar så ökar även konsumtionen15.
”Instead of warriors or workers, we are more than ever before consumers. In the rich
world – and in the developing world increasingly, too – identities, politics, the economy
and the environment are crucially shaped by what and how we consume.”
Frank Trentmann, The Empire Of Things, sid. 19

Att vi idag identifierar oss, och blir identifierade av andra beroende på vilka produkter
vi konsumerar är något som även Zygmunt Bauman skrev mycket om.
12

Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 33-34
13
Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 394-396
14
Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 80-82
15
Frank Trentmann on Consumerism, 2016,
http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/trentmann_-history-of-consumerism/7206272
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Bauman har en i min åsikt mycket mörkare syn på konsumeringssamhället än vad
Trentmann har. Jag upplever det som att han ser det som en kraft som kontrollerar och
begränsar människor. Enligt Bauman är en av dom viktigaste krafterna i
konsumtionssamhället den ständiga känslan att det vi har just nu är otillräckligt, vi vill
alltid ha mer och bättre. Denna kraft driver hela vårat samhälle, från våra köpvanor och
hur vi spenderar våra pengar till hur vi behandlar våra medmänniskor och hur vi
värderar våra relationer16. För att konsumtionssamhället ska kunna fortsätta att existera
så får konsumenten aldrig bli nöjd.
”For a kind of society which proclaims customer satisfaction to be its sole motive and
paramount purpose, a satisfied consumer is neither motive nor purpose – but the most
terrifying menace”.
Zygmunt Bauman, Consuming Life, sid 98.

Detta koncept, att konsumenten aldrig får bli nöjd och att det är något som driver
konsumtionssamhället framåt är också ett koncept jag väljer att visualisera. Detta kan
även kallas för The Hedonic Treadmill. Det är en teori om att människor förr eller
senare återvänder till en basnivå av lycka, vad som än har hänt dem. Det är även vad jag
väljer att kalla det i det här projektet.

2.1.3 Effekter
Vi är vana vid att produkter vi köper inte är gjorde för att hålla särskilt länge, att köpa
och slänga är normaliserat. Det finns ett begär att konsumera mera och uppfylla våra
drömmar så snabbt som möjligt. Det finns också ett begär att bli av med saker, för att
kunna byta ut i hopp om att nästa ska vara bättre.17 Produkter marknadsförs aggressivt
för att skapa mer begär. Att köpa en produkt innebär ofta att vi även måste köpa fler
produkter eller tjänster för att kunna fortsätta använda den18. Det finns även
marknadsstrategier som går ut på att en produkt bara ska finnas hos kunden i en kort tid
för att sedan lämnas tillbaka till affären och bytas ut mot nästa generation19.

16

Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 15, 20, 98-99.
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 15, 20, 98-99.
18
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 47-48.
19
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 102.
17
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”Mattel, for instance, the company that flooded the toymarket with Barbie dolls,
reaching 1.7 billion dollars worth of sales in 1996 alone, promised young consumers
they would sell them the next Barbie at a discount if they brought their currently used
specimen back to the shop once it was ‘used up’.”
Zygmunt Bauman, Consuming Life, sid 102.

Jag väljer att jobba med detta koncept under namnet Throw-Away Society.
Bauman menar på att konsumtionssamhället har stor inverkan på hur vi som människor
lever våra sociala liv. Vår syn på tidsrummet har förändrats, han kallar vår syn för
Pointillistiskt, istället för stora penseldrag som håller samman bilden består vår
uppfattning av tid bara av enskilda punkter utspridda och osammanhängande. Han
kallar det även för Liquid Time, eller Liquid Modern Life. Varje punkt är ett moment i
våra liv, vissa punkter är så kallade big bangs, stora händelser. Vi vet vad som hände
efter Big Bang, men inte vad som hände innan. På så vis lever vi våra ”Liquid Lives” i
ständigt hopp om att nästa punkt ska vara en big bang20.
Vi vill uppleva allt som går att uppleva, vi tänker inte på vad våra handlingar kan ha för
konsekvenser, vi lever bara i nutiden och tänker inte på vare sig framtiden eller det
förflutna21.

En konsument är alltid på jakt efter att ha något bättre, att vara någon bättre, att bo på ett
bättre ställe eller att omge sig med bättre människor. Konsumenten vill ständigt
förvandla sig själv genom att köpa och byta ut produkter och därmed även sin identitet.
När identiteter skapas kring konsumering blir vi själva också till en sorts produkt. Vi
måste även marknadsföra oss själva, inte olikt produkter, för att förbli attraktiva22. Detta
speglas även i mänskliga relationer23. Bauman påstår i boken Liquid Love att dessa
förändringar i mänsklig samlevnad har kommit ifrån hur ”liquid” vårat samhälle har
blivit. Globaliseringen har skapat en slags osäkerhet och vi vet sällan hur våra liv
kommer att se ut i framtiden. Och även av vårat missanvändande av internet.
Bräckligheten som finns i relationer skapade över nätet sätter standarden för verkliga
förhållanden24.
20

Interview with Zygmunt Bauman (Part 1), May 29th 2006, Leeds, UK. Date of access: 2017
http://deuze.blogspot.se/2007/06/interview-with-zygmunt-bauman-part-i.html
21
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 32-33
22
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 55
23
Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 15
24
Bauman, Zygmunt, Liquid Love, Polity, 2013, Kapitel 1
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Enligt Bauman behöver vi mer tid än vad vårat samhälle ger oss för att riktiga begär ska
kunna växa och mogna än vad vårat samhälle ger oss.

Detta koncept är också intressant för visualisering, om hur vi behandlar varandra som
produkter och marknadsför oss själva.

Information overload är också ett koncept jag skulle vilja jobba med, Bauman nämner
det i Consuming Life och skriver om hur det blir svårare att urskilja väsentlig
information från onödig25. I en studie från 2007 fann man att i genomsnitt så
konsumerar en människa information från motsvarande 174 dagstidningar varje dag26. I
kapitlet Kommers i boken Design för hållbar utveckling skriver Ann Thorpe om hur
mycket reklam vi utsätts för och vilken inverkan det har på oss27. Hon nämner att
”…Business Week uppskattar att vi ser omkring tretusen reklaminslag varje dag. Om vi
tar med alla medieformer, från T-tröjelogor till affischer vid busshållplatsen.” En annan
intressant vinkel hon tar upp är att om reklam ska vara så effektiv så möjligt så är det
bra om människor är så pass lika som möjligt28. ”Alla ska vilja ha samma produkt”.
Även något som kan vara intressant att visualisera.

2.1.4 Lösningar
Vad kan vi göra åt problemet och hur kan vi minska konsumeringen? Trentmann ger ett
par exempel på vanliga förslag till lösningar och argumenterar dem29. Dessa icke
fungerande lösningar visualiseras inte i animationen men jag väljer att berätta om dem i
rapporten för att skapa kontext för läsaren. Jag parafraserar Trentmann ur en
föreläsning30 ”Stoppa tillväxten totalt, om vi slutar utveckla och producera nya
produkter kommer konsumtionen och dess negativa inverkan att sluta”. Trentmann
menar att det inte är någon lösning, om vi inte fortsätter att utvecklas kan vi inte heller

25

Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 108-110
Ph.D. student calculates how much information is in the world, Dr Martin Hilbert,
http://annenberg.usc.edu/news/published/phd-student-calculates-how-much-information-world
27
Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, Raster, 2008. Sid 158
28
Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, Raster, 2008. Sid 160
29
Professor Frank Trentmann, Empire of Things: why we have too much stuff, and what to do about it, 1
Februari 2016, LSE, http://www.lse.ac.uk/websitearchive/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=3354
30
Frank Trentmann on Consumerism, 2016,
http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/trentmann_-history-of-consumerism/7206272
26

9

styra världen i rätt riktning. Vi står stilla. Det är inte heller realistiskt att förvänta sig att
utvecklingsländer skulle vilja stoppa sin utveckling för att västvärlden bestämmer sig
för det.
Om man går efter Conspcious consumption så borde total jämställdhet vara lösningen,
om vi alla vore jämställda så skulle konsumeringen minska radikalt. Trentmann
argumenterar att detta inte heller är en lösning för konsumeringen, som exempel tar han
upp Amerika under 50-70 talet då det var väldigt ekonomisk jämställt men
konsumeringen ökade väldigt mycket31. Total jämställdhet vore naturligtvis enormt bra
på många andra sätt och vis, men för att få bukt på konsumeringen är det inte det rätta
verktyget.

Lösningen är inte heller att helt ta avstånd från produkter och konsumering, vi måste
acceptera det som en del av det moderna livet.. Istället menar Trentmann att vi måste ta
vår historia på ett större allvar och med hjälp utav den se över våra vanor och
levnadsätt. Vi får inte se på våra livsstilar som något som är omöjligt att förändra.
Råmaterialet som våra produkter görs utav måste prissättas ordentligt, utan detta
försvinner känslan av konsekvenser för det vi konsumerar.32
” There are plenty of opportunities for intervention, from shared housing and different
standards of heating and cooling to more sustainable forms of mobility, all the way to
public information campaigns about the damage done by ever more frequent showers
and changes of clothes.
Such a debate has to be bold and envisage different lifestyles and the concomitant
changes to housing, transport and culture. It will need more people to remember that,
as consumers, they are citizens and not just consumers. And it will need historical
imagination.”
Frank Trentmann, Empire of Things, sid 763.
2.1.5 Hållbarhet
Som jag nämner i början av rapporten så känner jag mig kluven när det kommer till
design och hållbarhet. Denna inställning kanske mest förhåller sig till design sett på det

31

Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 755-756
32
Trentmann, Frank. Empire of Things: How We Became a World of Consumers, Penguin, Kindle Edition,
2016, sid 760-763
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traditionella viset som går ut på att formge produkter. Men även tjänster som designas
tvingas oftast förhålla sig till ett givet system, och på så vis blir de mer eller mindre
verktyg för systemet att använda. I det här projektet vill jag försöka tacklas med dom
här tankarna och skapa mig en klarare bild kring hållbarhet och designerns roll i det
hela. Jag har också ofta funderat kring hur stor designerns roll egentligen är i
hållbarhetsaspekten. Det känns, i min mening, ofta som att vi försöker göra begreppet
design till något så stort att det i stort sett innehåller allting. För mig personligen tappar
begreppet en viss del av sin betydelse då. Ett optimalt design-team består enligt mig av
flera personer med olika bakgrunder och utbildningar. Krävs det en specialist inom ett
visst område, t.ex. ekonomi, så tar man in en sådan person för att medverka i projektet.
Det jag menar är att inte allt ansvar och research ska läggas på designern i sig, enligt
mig ska designern fokusera på utformningen av slutprodukten/tjänsten i projektet.
Kanske är det ett gammalmodigt sätt att se det på. Men jag tror inte att en roll ska
försöka uppfylla för många andra. Ett liknande koncept är t.ex. att jag inte tycker att en
designer med egen firma/frilansare borde lägga sin tid på att sköta sig egen bokföring.
Det vore bättre att använda sig utav en revisor, som är utbildad inom ämnet och jobbar
med det dagligen. Tiden som hade gått åt till bokföringen kan istället läggas på design,
designern hade antagligen även gjort ett sämre och ineffektivare jobb av bokföringen än
revisorn. Samma princip borde funka i designprojekt också. För att återkoppla till
hållbarhet och design, det jag menar är att designers borde vara väl medvetna om
hållbarhet och en produkt eller tjänsts inverkan på människor och natur. Men att man
samarbetar med andra människor ur andra relevant arbetsområden för att skapa sig en
djupare insikt, kanske är hållbar design något som görs av mycket större grupper av
människor istället för enskilda individer eller mindre grupper. Kanske är det något som
staten borde jobba med i ett mycket större perspektiv än vad som görs idag. För hur och
var jobbar en hållbar designer idag? Finns det många designbyråer med fokus på
hållbarhet? Och hur stor inverkan har dessa på samhället? Det är frågor jag ställer mig
själv och anledningar till varför jag har svårt att forma en klar åsikt kring design och
hållbarhet. Ann Thorpe beskriver samma problem i kapitlet Gränsområden i boken
Design för hållbar utveckling33. Många av projekten inom hållbar design är
studentprojekt eller blir kvar i ett prototypstadie, då marknaden helt enkelt inte är
intresserad av icke vinstdrivande projekt. Hon argumenterar även för att skilja designen
från ekonomisk tillväxt, något jag inte vet om jag personligen håller med om. Varför
33
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skygga undan från tillväxten? Den kommer fortsätta i vilket fall som helst, fokus borde
läggas på att göra den hållbar istället.
2.1.6 Motion Design
Motion design eller animation (som till stor del är samma begrepp) har varit en stor del
utav filmskapandet sedan lång tid tillbaka, som en visuell upplevelse föregår det vanlig
fotografisk film34, I form utav t.ex. grottmålningar som visar på rörelse35 till
Phenkistoscope till blädder-film till handritad animation och till slut till digital
animation har det sedan länge varit en del utav hur människor kommunicerar med
varandra. På senare år har animation genom tekniska framsteg utvecklats enormt och
enligt Suzanne Buchan i introduktionskapitlet av boken Pervasive Animation är det en
form av rörlig bild som kommer ta mer och mer plats i hur vi visuellt upplever vår
värld36.
I kapitlet A Brief History of Motion Design i kursen Motion Design beskriver läraren
Jorge R. Canedo37 termen Motion Design så här: ”MD Is a tool and/or technique that
uses graphics and puts them in movement, almost always paired with audio and for a
specific purpose”. Det är en väldigt bred beskrivning, men han argumenterar att MD är
ett väldigt brett fält. Canedo listar upp tre attribut han menar att MD ofta innehar och är
även det som skiljer MD från vanlig animation till en viss del, även om sådan och
traditionell film kan användas som verktyg inom MD. Dessa tre attribut är följande,
Informativ, Berättande och Abstrakt. Vidare i boken Pervasive Animation skriver
Buchan om hur akademiker och filmvetare har haft svårt att placera animation inom
akademin och att det behövs en brådskande återundersökning om dess plats38, trots detta
har en trend inom animerade doktorandprojekt upptäckts, både praktiskt och teoretiskt
fokuserade. Dessa använder animation som en ämnesövergripande metod att
undersöka.39
Eftersom man inom animation, speciellt digital sådan, till skillnad från vanlig film inte
filmar verkliga objekt måste representationer av sådana skapas. Enligt Lars Elleströms
sammanfattning av Charles Sanders Pierce metod i boken Media Transformation: The

34

Buchan, Suzanne. Pervasive Animation , Routledge, 2013. Sid 3
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Transfer of Media Characteristics Among Media40 finns det tre termer för hur dessa
representationer, eller symboler tolkas.
Symbolism, i detta fall är relationen mellan en symbol och dess representativa objekt
inte självklar utan är något som är inlärt. Exempelvis siffror eller alfabetet.
Ikonicitet, i detta fall delar representationen och objektet likheter och behöver inte vara
inlärt sedan tidigare. Exempelvis en tydlig avbild så som en staty, ett porträtt eller en
mer abstrakt avbild så som en tecknad bild.
Indexikalitet, i detta fall har representationen och objektet en nära relation till varandra.
Det har en direkt koppling till objektet. I vissa fall kan det behöva vara inlärt.
Exempelvis rök för att symbolisera eld.
Elleström menar att dessa tre termer används för många olika ändamål i många olika
kontexter. Ofta arbetar de även tillsammans på komplicerade sätt, och representationer i
olika media är många gånger en blandning av symboler, ikoner och index.

2.2 Praktiskt Utförande
I början av mitt projekt var jag mycket mer inspirerad av Bauman än Trentmann, mina
tidiga styleframes och skisser visar också på en tydlig skillnad i uttrycket mot det
slutgiltiga resultatet. Jag hade en mycket mörkare ton, jag ville visa människorna som
offer som blir kontrollerade och styrda av konsumtionen som fick en fysisk skepnad i
form av svarta sfärer. Visualiseringen var mycket mer abstrakt och jag kände att jag
befann mig väldigt nära gränsen där design blir konst. Jag var inte heller säker på om
slutresultatet skulle bli en serie av stilla bilder eller en serie av animationer. Konceptet
var fortfarande att på något sätt visualisera koncepten som jag hade valt ut i min
research.

40
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Bild 1 Visar mina första bilder, högerspalt i wireframe bilder från Cinema 4d.
Vänsterspalt färdiga bilder efter rendering via Octane och efterbehandling i After
Effects of Photoshop.

Under denna period tog jag inspiration från dystopiska sci-fi filmer, så som
Bladerunner41, Akira42 och Ghost in the Shell43, se exempel bilder i bildbilaga. Jag var
även inspirerad av Sovjetiska propaganda posters44, och det enkla men starka
färgspråket som ofta finns i dessa. Efter handledningar och olika experiment med att ge
41

Blade Runner, 1982, Regisör: Ridley Scott, http://www.imdb.com/title/tt0083658/
Akira, 1988, Regissör: Katsushiro Otomo, Akira, 1988, Regissör: Katsushiro Otomo,
http://www.imdb.com/title/tt0094625/?ref_=nv_sr_1
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Ghost in the Shell, 1995, Regissör: Mamoru Oshii,
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bilderna mer kontext kom jag fram till att jag inte ville fortsätta med det här
formspråket. Det blev för diffust och bilderna lämnade för mycket öppet till tolkning av
betraktaren, även om det kan vara bra till en viss grad, så försvann mitt budskap i det
här fallet.
Bilderna har även en för mörk ton, även om ämnet jag behandlar delvis kan verka
väldigt negativt laddat så är det inte min avsikt att vinkla ämnet ännu mer åt det hållet.
Även om första rundan av bilder visade sig vara ett misslyckande så tog jag med mig
många av koncepten och idéerna vidare i projektet. Jag gillade hur passivt människorna
avbildades i bilderna och koncept att konsumtionen som kraft drivs vidare av oss
konsumenter. Även specifika element så som rullband och kablar tog jag vidare till
nästa steg.
Jag bestämde mig nu även för att det var animation jag ville jobba med. Utifrån mina
tidigare bilder gjorde jag ett par anteckningar på hur jag ville gå vidare med mitt
visuella uttryck i projektet.
1. Ett mer neutralt uttryck än tidigare, dvs. bildspråket ska inte associeras med dystopi
vid första ögonkastet. Jag vill ha ett vänligare uttryck men akta mig för att göra det
barnsligt.
2. Dra ner på det abstrakta men fortfarande låta det existera, istället för att låta det
abstrakta forma bilden vill jag använda det som ett verktyg för att skapa en värld som
påminner om våran. Genom avbildningar och symbolik vill jag representera teman vi
känner igen från våra liv, men i ett mer abstrakt ljus. Genom att använda ett sådant
formspråk vill jag skapa en distans mellan betraktaren och det som sker i animationen
och på så vis skapa utrymme för egna tankar att formas hos betraktaren.
3. Av ”Hedonic Treadmill” teorin inspirerades jag att visualisera koncepten som
”loops”, genom att använda mig av upprepningar vill jag även visa mönster i hur vi
lever och konsumerar. Att dela upp varje koncept i en egen animation/loop har även
fördelen att de kan ses både som helhet i en sammansatt form eller enskilt. Det är också
min förhoppning att skapa en lust att vilja se resten av animationerna om betraktaren
skulle stöta på en enskild, och på så vis dra uppmärksamhet till projektet/problemet som
behandlas.
4. Många rörliga delar, jag vill att det ska hända mycket i animationerna och det ska på
så vis uppmanas att se om dom flera gånger, det ska finnas något nytt att se även efter
flera visningar.

15

5. Människorna som passiva åskådare, jag vill inte lägga ansvaret av
konsumeringsamhället hos individerna. Jag vill visa det som ett system som vi befinner
oss i och som vi tillsammans måste lära oss att hantera.
Mycket av mitt skissande sker i min hjärna, ibland så skriver jag ner ledord eller skissar
snabbt ner en idé på papper bara för att jag inte ska tappa bort den. Eftersom jag jobbar
digitalt är det väldigt lätt att direkt gå in i programmen och låta skissandet ske där, att
prova olika idéer går på nolltid.

Bild 2 Skissprocess, mycket sker i ord eller väldigt snabba skisser.
Jag kom fram till att jag ville använda mig av en isometrisk projektion, dels för att det
är ett vänligt format för loops och för att det ger bilden en väldigt strukturerad form, jag
vill att animationerna lätt ska kunna associeras till system och struktur.
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Jag gillade idéen från dom första bilderna att ge själva konsumtionen en fysisk form,
men jag vill göra det på ett mindre abstrakt och mörkt sätt. Jag inspirerades av industri,
fabriker med produktband, lampor som lyser, fläktar som surrar, portar som öppnas
automatiskt, döda ting som nästan verkar ha ett eget liv. Ett klassiskt exempel av detta
kan ses i fabkrikscenen i Charlie Chaplins Modern Times45
För att skapa animationerna använder jag mig av modellering- och
animeringsprogrammet Cinema 4D som görs av företaget Maxon, efterbehandling så
som färgkorrektur, klipp, musik och komposition sker i Adobe After Effects. Jag
renderar via Octane som ger snabbare resultat via GPU-rendering (istället för CPU som
är vanligast).

45

Modern Times, 1936, Regi: Charles Chaplin, https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI
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Bild 3Olika återkommande delar ur filerna i en isometrisk vy. Ovan är renderad vy,
nedan är wireframe.

3 Resultat
I den här delen går jag igenom varje scen/animation jag har gjort fram tills skrivande
stund, jag försöker ge en överblick av animationen och beskriver val som jag har gjort
och vissa tekniska bitar. Jag försöker att endast beskriva saker en gång, dvs om ett
element upprepas i en annan animation går jag inte in på det i detalj där. För att lära mig
mer om animering har jag tagit två kurser via LearnSquared. Motion Design av Jorge R.
Canedo46 och Design for Production: Workflow47 av Michael Rigley. Jag har även
försökt förhålla mig till ”12 Principles of Animation”48 där det har varit tillämpbart.
Varje scen tar ungefär 16-20 timmar från skiss till slutgiltigt resultat
.
Länk till slutgiltig animation finns i bilagan, kan vara bra att se innan.

Hedonic Treadmill
Den första scenen jag började jobba med utgick från konceptet The Hedonic Treadmill.
Jag upprepar från teori kapitlet:
”Detta koncept, att konsumenten aldrig får bli nöjd och att det är något som driver
konsumtionssamhället framåt är också ett koncept jag väljer att visualisera. Jag har hört
detta kallas The Hedonic Treadmill. Det är en teori om att människor förr eller senare
återvänder till en basnivå av lycka, vad som än har hänt dem.”
Jag hade sedan första rundan med bilder en idé om att visualisera konceptet genom att
ha figurer av människor på ett rullband och att konsumtionen (som kraft), utvinner
energi av dessa människor. Till en början hade jag bara ett rakt rullband, och
människorna sprang på det, men kunde aldrig komma fram till ”målet”. Vid eftertanke
så representerade inte detta sätt konceptet på bästa sätt, och jag valde istället att låta
rullbandet gå runt i en fyrkantig form, vid varje hörn finns små hus, eller stationer,
vartannat hus har ordet ”Happy” respektive ”Sad” i lysande bokstäver. Rullbandet tar
människorna genom husen och en liten lampa tänds samtidigt som stora slangar pumpar
46

Kurs, Motion Design, Jorge R. Canedo, https://www.learnsquared.com/courses/motion-design
Kurs, Design for Production: Workflow, https://www.learnsquared.com/courses/design-productionworkflow
48
Centre for Animation & Interactive Media, 12 Principles of Animation,
http://minyos.its.rmit.edu.au/aim/a_notes/anim_principles.html
47

18

en representation av energi från husen/människorna till mitten av scenen. I mitten av
scenen finns lite rörelse, jag har planer att eventuellt testa att ge det mer fart.

Bild 4 Tidig version av animation, endast ett rullband.
Husen är kuber med rundande hörn mot varje kant, detta är ett formbeslut som
återkommer i varje animation, det ger en behaglig form och ramar in varje animation.
På husen finns det fläktar och skorstenar. Med dessa objekt vill jag påminna om
industri.
Människorna förs längs rullbandet, de är fästa till bandet med en Constraint tag dvs den
animerade delen av rullbandet är endast bandet och inte människorna. För att
människorna alltid ska kolla rakt fram och inte stå still på bandet när det förflyttas finns
det 3 Plain effectors med falloff, dvs att dom endast påverkar inom en viss area. Dessa
roterar människorna när de passerar husen, det syns inte för betraktaren.
Scenen är ljussatt med en HDRI fil.

19

Bild 5 Exempel på filstruktur, i detta fall från filen ”The Hedonic Treadmill”, vänster
kollapsad, höger expanderad.

Bild 6 ”The Hedonic Treadmill”

Throw-Away Society
Från teori:
”Vi är vana vid att produkter vi köper inte är gjorde för att hålla särskilt länge, att köpa
och slänga är normaliserat. Det finns ett begär att konsumera mera och uppfylla våra
drömmar så snabbt som möjligt. Det finns också ett begär att bli av med saker, för att
kunna byta ut i hopp om att nästa ska vara bättre.49”
I den här animationen ville jag fokusera på att vi som konsumenter är vana vid att
produkter inte håller särskilt länge och även att det finns ett begär att byta ut produkter.
Scenen består utav två rullband, ett bakre som är sammankopplat till två hus och ett
främre som är sammankopplat till ett hus och till en mindre station. Det bakre rullbandet
är något gömt bakom en glasvägg, man kan se träd som forslas längs bandet, från
vänster till höger. När träden når det högra huset skalas barren av och trädet åker
igenom en stor glastub och dyker upp igen i glastuben som är kopplad till det främre
huset. Kort efter att träden försvinner in i det främre huset öppnas en port och en kub
forslas ut på det främre rullbandet.

49

Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 15, 20, 98-99.
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Kuben transporteras snabbt längs rullbandet, människor står vid sidan av bandet och
kollar på kuben, när kuben når slutet av bandet så slås den sönder och en lucka i marken
öppnas där bitarna av kuben faller ner i.
Detta upprepas flera gånger med kuber i olika färger. Kuberna ska representera
produkter. Träden ska representera naturresurser. På husen står texterna ”COOL NEW
THINGS”, ”YOU NEED THIS” och ”STUFF&CO”. Två av husen är anslutna till
slangar som transporterar energi, samma slangar återfinns i första animationen.
Många element från första animationen återfinner sig i denna, och det är något som
återkommer i alla animationerna.. I ett försök att göra texten enklare att läsa kommer jag
bara nämna dom första gången dom dyker upp eller om dom är speciellt relevanta för
animationen.
För att en animation ska kunna loopa måste första och sista bildrutan (frame) vara
identiska. Så varje träd, fläkt, kub, energisfär, rök och rullband måste vara på samma
plats i första och sista framen. Det är relativt enkelt löst genom att låta objekt som har
samma sorts rörelse genom hela animationen animeras via en offset som går från 0% till
100%. T.ex. energisfärerna i slangarna är positionerade längs en spline, animationen här
kommer från att ändra deras offset från 0% till 100% genom frame 0 till 480.
För att kuben som transporteras längs bandet ska kunna slås sönder i slutet av bandet
har jag använt mig utav kollisionsdynamik och för att skapa bitarna av kuben har jag
använt mig utav ett voronoi mönster.

Bild 7 ”Throw-away Society”
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Information Overload
”Information overload är också ett koncept jag skulle vilja jobba med, Bauman nämner
det i Consuming Life och skriver om hur det blir svårare att urskilja väsentlig
information från onödig50. I en studie från 2007 fann man att i genomsnitt så
konsumerar en människa information från motsvarande 174 dagstidningar varje dag51.”
I den här scenen ville jag skapa en stark känsla av informations överflöd. Scenen består
utav en grupp med människor som är omringande av en mängd skärmar i olika former
och storlekar. På skärmarna spelas väldigt snabba klipp upp, i bakgrunden rullar en text
som består utav dom mest sökta orden år 2016 enligt Google. Mellan skärmarna och
den rullande texten finns även ett rullband som transporterar träd i mörkret. Skärmarna
försörjs med energisfärer och det finns antenner på vissa.
Klippen som visas på skärmarna är tagna från YouTube, och jag har använt mig utav
samlingar av klipp med innehåll som man ofta stöter på. Reklam, informercials,
djurklipp, ”best of” klipp. Klippen har jag försnabbat och förvrängt i After Effects, dom
används sedan som ljuskällor i Cinema 4D.
Tillskillnad från dom andra scenerna är denna mörk. Jag vill skapa associationer till
mobil och datorskärmar.

Bild 8 ”Information Overload”
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The Material Self
”I ”The Self And it Selves” anser William James att det utöver de sociala och spirituella
”selfs” av en person finns det också en materiell som består utav personlig egendom.
Förlust av sådan egendom skadar personen och krymper ”the self””
I den här scenen ville jag visa på hur materiell egendom är en del av vårat jag.
Jag spelade in min datorskärm medans jag jobbade med den här scenen och jag hoppas
att jag hinner klippa ihop det tills du läser denna rapport, i så fall finns den bifogad som
en länk. Om inte annat kommer den visas på presentationen och kompletteras in i
rapporten vid senare tillfälle.
I varje hörn av scenen finns ett hus/fabrik som ska representera någon form av
produktion. Dessa är kopplade till en mittenplattform där en ensam liten figur är
kopplad till ett väldigt stort huvud med ett rutnätsmönster, huvudet ska representera
identitet. Nedanför plattformen står en grupp med människor. Under animationens gång
rör sig fabrikerna och mönstret på huvudet skiftar position.
För att styra och loopa animationen av mönstret på huvudet i mitten har jag använt mig
utan ett animerat noise mönster som bestämmer var den rosa texturen syns eller inte.
Bild 9 ett ”FBM noise” mönster. Där det är svart på noise
mönstret syns den rosa texturen på huvudet och där det är vitt
försvinner den. Drivs via en Shader effector.

I nedre högra hörnet använder jag mig av soft body dynamics för att skapa animationen
med sfärer som studsar runt i en större halvsfär och kolliderar med varandra.

Bild 10 ”The Material Self”
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The Affulent Society/Conspicuous consumption
Jag valde att slå ihop dom nästa två koncepten eftersom jag fann att mina
visualiseringar av dessa blev väldigt lika varandra. Jag hade idéer om någon slags våg
för att visa skillnaden mellan behov och begär eller en jättestor fabrik som producerar
”begär” med en lång kö av människor till den, medans en litet hus som producerade
”behov” bara hade nån enstaka människa.
En idé som jag fastnade för och som också blev min slutgiltiga visualisering av det här
konceptet var att göra det till en tävling. Två fabriker (ska representera konkurrenter
som båda producerar en liknande produkt. T.ex. Apple/Samsung, Pepsi/Cola,
bilmärken…) skapar objekt på varsin plattform medans grupper av människor står och
kollar på (konsumenter som väntar på nästa produkt). Fabrikerna matas båda med träd.
Produkterna förändrar snabbt form och försvinner för att ge plats åt nya. Det hela
upprepas.
Denna scen var relativt tung i animering eftersom det händer mycket.

Bild 11 Tidslinje av animation i Dope sheet och F-Curve vy.
I första fasen av animationen har jag använt mig utav Posemorph för att kunna ändra
formen på objekten från t.ex. en sfär till en kub. För att kunna göra detta krävs det att
objekten har samma antal points. En point uppstår i varje hörn av en polygon, som 3D
modeller består utav. I den andra fasen av animationen strålas det fram ett objekt på den
vänstra plattformen och på den högra öppnas plattformen upp och ett objekt kommer
fram ur marken, dessa två moment krävde en del modellering och kreativ
problemlösning för att få att fungerade, jag spelade in delar av min process till här
scenen och jag bifogar skärm dumpar i bildbilagan.
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Bild 13 The Affulent Society/ Conspicuous consumption

Consumption and the individual
” En konsument är alltid på jakt efter att ha något bättre, att vara någon bättre, att bo på
ett bättre ställe eller att omge sig med bättre människor. Konsumenten vill ständigt
förvandla sig själv genom att köpa och byta ut produkter och därmed även sin identitet.
När identiteter skapas kring konsumering blir vi själva också till en sorts produkt. Vi
måste även marknadsföra oss själva, inte olikt produkter, för att förbli attraktiva52.”
I den här animationen ville jag visa på hur vi som
konsumenter använder produkter för att skapa,
förvandla och marknadsföra vår identitet
.
Bild 13 Snabba skisser av idéer.

Jag hade svårt för att bestämma mig för ett
koncept till den här scenen, jag hade många olika
idéer. En fabrik som producerade
människor/identiteter, människor som sitter på
stora huvuden som rör sig genom en skog och tar

52

Bauman, Zygmunt. Consuming Life, Polity Press, Cambridge, UK, 2007. Sid 55
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selfies, stora huvuden på två rullband som ”swipar” varandra, huvuden som konsumerar
varandra.
Jag valde att fortsätta med ”swipe” konceptet. Två rullband blev till en räls och istället
för att två huvuden möts så blev det ett huvud som stannar framför en grupp med
människor, för att förbli där en kort stund medans det sen far iväg igen. Varje huvud ser
annorlunda ut och är placerat på en plattform och en figur (identitetens ägare) finns med
på plattformen i varierande positioner. Bakom rälsen finns en vit neonskylt med texten
”NEW YOU”.
Jag använde en rad olika metoder för att göra varje huvud (identitet) till något unikt. Så
som voxel, genomskinliga material, voroni, lowpoly och FBM noise metoden. Jag
använder mig även av sekundär animation för att göra räls animationen mer verklig och
levande, plattformen kommer inte till stopp direkt utan studsar lite lätt innan den
stannar.

Bild 15 & 16 Tidigt stadie med två rälser & ”Consumption and the individual”
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Positive Feeds/Untitled
Det här är den sista animationen jag har färdigställt fram tills att du läser rapporten.
Scenen föreställer en gigantisk fabrik med ett stort rör som matar energi till en stad,
staden ”andas” och ljus i husen blinkar samtidigt. Fabriken består utav många delar som
man känner igen från tidigare animationer och även ett par nya. Det kommer rök (eller
en representation av rök) ur maskinen, det bubblar, lampor lyser, fläktar surrar, olika
vätskor rör sig i tuber och i fabriken. På fabrikens tak finns en skärm med en text växlar
mellan orden, GROWTH, INNOVATION, EDUCATION, INFORMATION och
IDENTITY.
I den här scenen har jag tagit inspiration av sista delen av mitt teorikapitel, angående
lösningar och hur vi kan gå vidare. Jag vill visa att konsumeringen inte bara är något
dåligt utan att det även är den kraft som har drivit oss till vad vi är idag, och
anledningen till att jag kan skriva den här rapporten och göra animeringar på min dator
med hjälp av information från hela världen. Och att vi måste lära oss att leva i symbios
med konsumeringen, att vi måste se över våra vanor, vara villiga att förändras och skapa
utrymme för en hållbar utveckling på en mycket högre plan än vad som finns idag.

Bild 17 ”Positive Feeds/Untitled”
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4 Diskussion
Jag planerar att göra minst en till animation för att få en ordentlig avslutning. Jag har
planer om att den ska innehålla en figur som ser på skärmar där alla animationerna
spelas upp, animationen börjar ur figurens synvinkel, det zoomar sedan ut och avslutas
med att figuren vänder på sig och kollar in i kameran. Jag vill göra detta för att bryta
betraktarens passivitet och skapa känslan av att detta faktiskt är oss det handlar om, och
inte dom fiktiva figurerna i animationerna. Denna scen är den enda som bryter den
isometriska vyn och kommer antagligen också ha en annan känsla än dom tidigare.
Ett annat alternativ som även kan kombineras med den sista scenen är att inkludera
närbilder på detaljer och rörelser, även detta för att ge betraktaren en mer aktiv roll.

Jag har börjat sammanställa animationerna till en helhet. Det var aldrig min plan att
göra det till en lång animation med tillhörande story, jag vill att varje koncept ska kunna
betraktas individuellt men även fungera tillsammans. I sammanställningen vill jag även
ha med en kort text innan varje scen som förklarar konceptet, jag har provat att ha det i
text form eller som en berättar röst.
Kategorin ”lösningar” i både teori och animation känner jag skulle behöva få ett annat
namn. Naturligtvis finns det ingen glasklar lösning, min avsikt är mer att bjuda in till
diskussion.
Jag önskar att jag hade kommit in på rätt spår mycket tidigare, hade jag tid kvar skulle
jag vilja gå tillbaka in i varje fil och finslipa ännu mer och testa olika lösningar. I vissa
scener finns fortfarande vissa fel, t.ex. i Throw-away Society faller vissa bitar av kuben
genom golvet. Och i The Material Self är det lite fel på animationen som finns i det
nedre vänstra hörnet.
Det hade också varit bra om jag hade skaffat mig en uppdragsgivare eller i varje fall ett
företag att jobba mot. Konsumentverket kanske hade varit intressant. I nuläget är
kontexten där filmen ska visas lite vagt, jag har från början utgått med att den skulle
t.ex. kunna visas på SVT (eller MTV?), som en sammansatt helhet eller som
individuella klipp mellan program.

Angående källorna jag har använt som bakgrund. Jag var till en början mycket mer
investerad i Bauman, jag ville fokusera mer på effekterna av konsumeringen än
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anledningar till varför, men jag kände att mitt projekt led av det och att jag både för min
egen skull och för betraktarens ville skapa mig en bredare bild av problemet.
Bauman har även en tydlig negativ inställning till konsumeringen tillskillnad från
Trentmann’s som jag upplever som mer analytisk och objektiv. Det blev väldigt mycket
Trentmann som teori, Empire of Things är en massiv bok och jag har köpt den både som
ebok och ljudbok, men det finns fortfarande mycket kvar att läsa. Jag har även läst
relevanta kapitel i Ann Thorpes bok, men jag känner ofta att mycket av informationen
är den samma som ur Trentmann’s.

Som avslutning vill jag ta med ett sista citat ur boken Empire of Things som inte fick
plats i teori delen.
”To be sure, consumers need to play their part in change, as indeed do companies, but a
sole focus on choice and markets distracts from the active role played by the states,
cities and social movements in laying down material infrastructures and promoting
ideals of a higher material standard of living for all. This is not to argue that the era of
slums, poverty and disease was a better time or that we should go back to it. But we
should recognize that, however desirable from a social point of view, higher standards
of housing and hygiene, the expansion of roads, water and energy infrastructures and
welfare services have all been implicated in the rise and diffusion of materially more
intensive lifestyles. Because these interventions have been progressive does not mean
they have been benign in terms of material-resource use or for the environment. It is
disingenuous for states today to say that their hands are tied and that they cannot
interfere too much because they need to respect the sovereign consumer. It amounts to
an abdication of collective historical responsibility”.
Frank Trentmann, Empire of Things, sid. 763
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Bilaga A Animation
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