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Abstract / Abstrakt 

With the combination of digital illustrations, audio and motion I have created a short 

film revealing the struggle between nature and urbanisation and the possibilities the 

future holds for Gothenburg‟s north-east neighbourhoods.We are continually fed with 

news and stories about misery and threatening disasters which most likely affects our 

perspective of the future and present reality. The opposite is described in a report 

formed by the organisation Utveckling Nordost which gives a vision of a green and 

positive future and presents the human capabilities for changing our own environment. 

By using the media animation I have translated the ideals and visions of the report to a 

more practical and personal stage reaching more receiving viewers. The idea is to 

increase the probability of these visions to be realized due to the animations 

encouraging message of acting for a bright future and a sustainable society. 

 

I ett samspel av digital illustration, ljud och rörelse har jag gjort en kortfilm som 

skildrar kampen mellan natur och urbanisering och framtidens möjligheter för 

Göteborgs nordöstra stadsdelar. Kontinuerligt tillförs vi nyheter och historier om misär 

och hotande katastrofer, vilket troligen påverkar vår inställning till framtiden och våra 

livsvillkor. I en rapport som utformats av stadsutvecklingsbolaget Utveckling Nordost 

ges en utsikt om en grön och ljus framtid och en presentation av människans kapacitet 

att förändra sin egen omgivning. Med animation som medium översätter jag rapportens 

ideal och visioner till en mer praktisk och personorienterad iscensättning för att nå fler 

informationsmottagare. Tanken är att det ökar sannolikheten för förverkligandet av 

dessa ideal då filmen uppmuntrar de boende i Göteborg och övriga intressenter att verka 

för framtiden och en hållbar samhällsutveckling.  

 

 

Nyckelord 

Hållbar utveckling, visuell kommunikation, grön kommunikation, animation och 

budskap. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 Mellan åren 2011 och 2013 drev bolaget Utveckling Nordost landets största EU-projekt 

inom stadsutveckling och syftet var att främja hållbar utveckling i nordöstra Göteborg. 

En del av det här projektet koncentrerades i en förstudie om hur man utifrån kunskaper 

och kompetenser hos boende kan bruka naturresurserna i nordöstra Göteborg för att 

skapa grön affärsutveckling och social hållbarhet. Förstudien går under titeln 

Stadslandet Göteborg och har resulterat i en rapport som handlar om ekologisk, 

kulturell, social och ekonomisk hållbarhet i samverkan mellan stad och land. Den 

innehåller både en sammanfattning av studien med förslag på hur man kan arbeta vidare 

och fem pilotstudier om Bergsjön-Gårdsten, Lärjeåns Stadslands Nav, nordöstra 

Göteborgs landsbygder, Innerstaden och stadsodling.1 Förstudien skulle ta fram förslag, 

samtals- och beslutsunderlag för strategier och framtida projekt. Kommunstyrelsen har 

beslutat att Utveckling Nordost ska leva vidare, men nu i stadens näringslivskluster med 

Business Region Göteborg som moderbolag. Uppdraget handlar nu om att fortsätta 

utveckla strategier och nya EU-ansökningar för att förverkliga förslagen, däribland 

Stadslandet Göteborg.2 

  För att de framtagna förslagen ska gå igenom behöver Stadslandet Göteborg locka en 

mängd krafter och samarbetsvilliga själar. Rapporten har i och för sig skrivits för att 

sammanfatta den insamlade informationen och involvera fler parter att ta del av den. 

Det är däremot tveksamt om den här långa, och i min synpunkt traggliga, rapporten 

ensamt kommunicerar det som krävs för att potentiella kollaborationer ska bli delaktiga 

i dess visioner.  

   Intresset i det här projektet ligger i hur jag med rörlig bild kan förvandla en saklig 

rapport till något slagkraftigare som berör och engagerar fler mottagare. Jag vill 

iscensätta rapportens essens och budskapet på ett sätt som tilltalar och väcker sympati 

hos mottagaren. Animation har en egenskap av att kunna visualisera det som inte finns 

och upplevts i den verkliga världen och har alltså förmågan att illustrera visioner. 

Stadslandet Göteborgs ideal är såklart subjektiva, och för att de ska bli kollektiva tror 

jag att det är strategiskt att vara öppen och tydlig med detta faktum. I synnerhet kan 

                                                 
1
 Se bilaga 1 

2
 http://www.utvecklingnordost.se/ (2015-04-15) 

2
 http://www.utvecklingnordost.se/ (2015-04-15) 

http://www.utvecklingnordost.se/stadsutveckling/utveckling-nordost-fortstter.html
http://www.utvecklingnordost.se/
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fiktion, som bokstavligen färgats av sin avsändare, vara den lämpligaste metoden för det 

här bolaget att nå ut till sin publik. 

 

1.2 Problemområde 

Projektet kommer att problematisera hur hållbarhet presenteras genom visuell 

kommunikation och de rådande konnotationerna till hållbarhetsbegreppet. Den kommer 

även beröra berättarkonst och hur man översätter information från en formell form till 

en friare berättandeform för att väcka intresse och engagemang kring innehållet. 

 

1.2.1 Hållbar utveckling- en identitetsfråga 

 
Vårt uppdrag är att göra hållbar utveckling så lockande att alla vill 

vara en del av den. Sedan 2001 har vi på Futerra arbetat hårt för att 

göra det hållbara till det självklara. Vi grundades ur behovet av att 

beskriva den framtid vi behöver som den framtid vi vill ha. […]
3
 

Så här förklarar Futerra sin verksamhet, en kommunikationsbyrå som nischat sig i 

hållbarhet. Att ett företag har fördjupat sig i denna uppgift tyder på att det är en 

utmaning att nå variationen av människotyper, aktiva som passiva, analytiska som 

ignoranta, med ett budskap om hållbarhet. Ett hållbart beteende kan vanligen förknippas 

med en livsstil utanför bekvämligheterna. Ordets innebörd präglas av en uppfattning om 

att individen måste ta ett ansvar och förändra sina levnadsvanor. Men det är inte endast 

av lathet som människan inte alltid låter sig påverkas av budskapen om hållbarhet. 

Begreppet kan även känneteckna något annorlunda, en annorlunda livsstil som är svår 

att identifierar sig med. Framförallt symboliserar det ett ställningstagande.  

   För att neutralisera detta ställningstagande har en ICA Nära butik i Nyköping 

exponerat banandisken på ett ovanligt sätt. Butiken ger kunden lika upplysning om att 

de besprutade bananerna är besprutade som att de ekologiska bananerna är ekologiskt 

odlade.
4
 På så vis förändras innebörden av ekologiska bananer som vanligen uppfattas 

som motsats till „vanliga‟ bananer i fruktdisken. Det blir ett medvetet ställningstagande 

oavsett vad kunden väljer.  

   Fastän jag utgår från att det finns en ambivalens hos allmänheten för hur mycket de 

vill ta ställning i hållbarhetsfrågan så har vissa hållbarhetsprojekt ändå haft en stor 

                                                 
3
 http://www.futerra.se/ 

4
 http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.1477029 
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genomslagskraft på livsstilen hos diverse stadsinvånare och hittat hängivna stödjare. 

Prinzessinnengarten är en stor och framgångsrik stadsodlingspark i Berlin som lockar 

till sig många besökare, både lokala och turister. Stadsodlingen är unik på så vis att 

odlingslotterna är mobila, oberoende av hyr-kontrakt, och alltså flyttbara till andra 

platser om stadsmarken bestäms användas till något annat. Aktörernas drivkraft är att 

skapa en plats för kunskapsutbyte och social integration. Deras originalitet och nytänk 

har bidragit till god publicitet och uppmärksamhet och platsen är i framkant i den 

västerländska samhällsutvecklingen. Stadsodlingen står inte bara för hållbarhet, utan 

också nyskapande och i tiden, vilket är något som tilltalar en bredare målgrupp och inte 

bara de alternativa och miljömedvetna typerna. 

   Hållbarhetstrenden fortsätter att växa och det är en självklar strävan inom politik och 

organisationer; att arbeta för en hållbar framtid. Det finns många exempel på att odling i 

städer är ett växande fenomen världen över och har många goda förutsättningar för en 

hållbar samhällsutveckling. Därför ser jag det som en god sak att Stadslandet Göteborg 

vill sätta Göteborg i framkanten av den här rörelsen. 

 Bild 1 

1.2.2 Animation som gränsnitt för samhällsfrågor 

I Stadslandet Göteborgs rapport tar de Vancouver, British Columbia, Canada som 

exempel på en stad som är i framkant när det gäller stadsodling och här har politikerna 

använt sig av digitala medel för att kommunicera med och informera invånarna. Vision 

Vancouver, en av tre partier i Vancouver City Council, upprättade en webbplats inför 

det kommunala valet år 2011 där de inkorporerat en interaktiv, animerad karta för att 

informera väljarna. Medborgarna kunde här se en presentation av Vision‟s  insatser som 

bedrivits i närmiljön. Gränssnittet var animerat för att visa resultat från Vision‟s fyra 

kärnområden, och man kunde pausa och playa animationen och ledas till mer 

information om bedrifterna. Tyvärr har den här webplatsen tagits ner, men det visade en 

ny metod för politiker att dela visioner och locka intresse. 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_City_Council
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   Jag har noterat att kampanjer och propaganda allt oftare tar form av kortfilmer och 

animerade klipp. Sociala medier ger lättare åtkomst till dessa medier som enkelt kan 

delas och cirkulera bland användare i olika forum. Om det är ett välgjort arbete med 

attraktionskraft kan spridningen ske av sig själv, via att användarna av sociala medier 

delar länken; en metod som jag sett användas av många icke-vinstdrivande 

organisationer så som Green Peace och Naturskyddsföreningen. För att den här metoden 

ska fungera effektivt gäller det att filmens innehåll är kvalitativ och använder en god 

storytelling. I allmänhet kan många informerande klipp vara svåra att begripa och 

många går för fort fram eller framhäver onödig statistik vilket leder till att man som 

tittare tappar intresset för innehållet och där även viljan att föra vidare budskapet. Mer 

om detta kommer i avsnittet State of the art. 

 

1.3 Avgränsning 

I detta projekt arbetar jag med Stadslandet Göteborg och förhåller mig till deras färdiga 

mål och visioner som underlag för filmens budskap. Jag fokuserar på att väcka 

mottagarnas motivation och intresse för att lära sig mer och låter mer informativa 

beskrivningar av de individuella förslagen lämnas till bolagets rapport. Jag använder 

mig av tvådimensionell animering och har inga ramar för uttryck, ljud eller 

händelseförlopp. Mitt praktiska arbete ligger i att med illustration, ljud och rörelse 

skapa en berättelse som förmedlar Stadslandet Göteborgs budskap.  

 

1.4 Mål och syfte 

Jag vill slagkraftigt illustrera Stadslandet Göteborgs visioner så att de når ut och hittar 

stöd hos potentiella samarbetspartners samt en vidare publik. Syftet är att framkalla en 

öppenhet för omställning och sporra utvecklingen av ett grönare och hållbart Göteborg 

med platser för social och hållbar aktivitet och kunskapsutbyten. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur kan jag med animation väcka mottagarnas intresse och samtycke för Stadslandet 

Göteborgs förslag och visioner och därmed sporra grön utveckling och social 

hållbarhet? 
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2 Teori och Metod 
 

2.1 Teoretisk ram 
 

2.1.1 Hållbar utveckling 

Går det att skapa en hållbar stad med en två minuters film? Nej, men det kan vara ett 

steg i rätt riktning för att kunna skapa en samförståelse hos medborgarna. En animation 

kan ha en positiv inverkan på invånarens attityd som i sin tur påverkar stadens 

hållbarhet. 

 

2.1.1.1 Kommunikation och budskap 

För att filmen ska vara bemötande och inspirera till ett hållbart beteende gäller det att 

visa möjligheterna och skapa en framtidstro. Enligt boken Design for sustainable 

change förklarar författarna att ett av tillvägagångsätten för att designa för ett hållbart 

beteende är att göra människor medvetna om sina nuvarande ohållbara beteenden och 

presentera ett motiv för att förändra det beteendet.5 

   Den här metoden känner vi igen från berättelsen om ICA-butiken agerande i 

informationsfrågan. Uppmärksamheten lades på ordet „besprutade‟, som påminde 

kunden om sitt ohållbara beteende, och en lösning föreslogs direkt i ordet „ekologisk‟. 

För stort fokus ska inte läggas på de hypotetiska problemen eftersom risken finns att det 

genererar tvivel om förbättring och en pessimistisk attityd som istället motverkar 

framtidsvisionen. 

 

The future, by definition, does not exist. “The Future,” whether you capitalize it or 

not, is always just an idea, a proposal, a scenario, a sketch for a mad contraption that 

may or may not work. “The Future” is a story we tell, a narrative of hope, dread or 

wonder. And it‟s a story that, for a while now, we‟ve been pretty much living 

without.
6
 

 

Så här beskrivs ”The Future” i publikationen The Omega Glory. Författaren uttrycker 

senare i texten att det sker en konstant inmatning av berättelser om undergång om olika 

framtidsdystopier som har färgat dagens yngre generationers framtidsföreställningar.
7
 

Budskapen kommer från alla håll; nyheter, konst, populärkultur och framförallt från 

                                                 
5 Chick, Anne. Micklethwaite, Paul. Design for sustainable change. London: AVA Publishing, 2011. 121 
6
 Chabon, Michael: The Omega Glory. Details Magazine, 2006. 

7
 Chabon, Michael. The Omega Glory 
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film. I texten beskrivs The Clock of the Long Now som ett medel för att skärpa till vår 

framtidsinställning. Klockan påminner oss om framtiden och skapar på så vis 

framtidstankar utan några givna hänvisningar. Designern heter Danny Hillis och hans 

koncept är att den ska gå i tio millenium utan att behöva underhållas.
8
 

 

The point of the Clock is to revive and restore the whole idea of the Future, to get us 

thinking about the Future again, to the degree if not in quite the same way that we 

used to do, and to reintroduce the notion that we don‟t just bequeath the future—

though we do, whether we think about it or not. We also, in the very broadest sense 

of the first person plural pronoun, inherit it.
9
 

 

Klockans budskap är flytande och svårdefinierat, men öppnar upp till diskussion om vår 

attityd till framtiden. Detta är annorlunda från reklam och propaganda, som har en 

tydligare vilja. I kommunikations- och mediabranchen arbetar man med grundbudskap 

och spetsbudskap. Enligt Bo Bergström utgår grundbudskapet från mottagarens behov 

och spetsbudskapet utgår från det sändaren har att erbjuda och sändarens lust att berätta 

vilket gör det avsändarorienterat och pekar på det unika i erbjudandet.10 

   Mitt kommunikationsarbete bygger på Stadslandet Göteborg färdiga grundbudskap 

som är att deras insatser kommer att förbättra staden och invånarens 

levnadsförhållanden. Ett av Stadslandet Göteborgs unika och särskiljande egenskaper är 

att de huvudsakliga målen inte handlar om en ekonomisk vinst. Deras vilja byggs på ett 

så kallat ethical selling proposition11. Spetsbudskapet är svårare att fastställa och bygger 

på hur kommunikationsarbetet tar sig i uttryck. 

 

2.1.1.2 Livscykel: budskapets effekt 

 
Holism är en viktig aspekt när man arbetar med system eftersom dessa är 

dynamiska. Ett system är en grupp element som interagerar och förhåller sig till 

varandra i en kollektiv enhet. Det innebär att en förändring i en del av systemet 

påverkar systemets andra delar.12 

 

                                                 
8
 http://longnow.org/clock/ 

9
 Chabon, Michael. The Omega Glory 

 Bergström, Bo: Effektiv Visuell Kommunikation. Estland: Carlsson Bokförlag. 2012. 
11

 Ibid. 73 
12 Chick, Anne. Micklethwaite, Paul. Design for sustainable change. London: AVA Publishing, 2011. 65
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Tittar man på media och kommunikation ur en holistisk synvinkel kan man förstå det 

som element i ett större sammanhang och följaktligen som delar av ett system. Dessa 

element, så som film, bild, reklam, tidningar och musik, har makten att både förändra 

trender inom sin ämnesgrupp och förändra mottagarens resonemang och beteende vilket 

i sin tur förändrar samhället och hela systemet i stort. Med ett förändrat synsätt kan nya, 

hållbara system komma i verksamhet och skapa ett starkare och mer välmånde 

samhälle. 

 

To enable this social learning, we need to envision new possible futures at the 

everyday level, not just through largescale urban planning. This approach is cenario-

based, and focused on pragmatic small-scale proposals for more sustainable 

lifestyles. These visions should be feasible and stimulate producive conversation 

between all of those involved.
13

 

 

En vardagligare inmatning av nya visioner kan vara vägen att gå. Animationen är alltså 

ett tillvägagångsätt för att effektivt stimulera konversation mellan aktörerna och de som 

kan bli delaktiga i insatserna. Bergström beskriver berättelsens påverkan på mottagarna 

såhär: “Publiken förflyttar sig från oengagemang till engagemang, från okunskap till 

kunskap.”14 Berättelsen skapar känslor som permanent förändrar sin publik, i stort och 

smått. Det tyder på att berättelsen har en potentiell makt över samhällets ingripande 

mentalitet. Mängden och typ av påverkan beror såklart på berättelsens kvalitet och 

kontext samt forumet där den visas. Det är vanligt att vi koncentrerar oss på innehållet i 

ett meddelande, men det är viktigt att inte ignorera kontexten, eller mediet, som ett 

budskap i sig.  

   Kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan myntade begreppet ”mediet är 

budskapet” i sin bok Understanding Media: The Extensions of Man. Begreppet har 

många betydelsenivåer varav ett är att det är mediet som formar och kontrollerar den 

mänskliga handlingen. I ett exempel påstår han att det elektriska ljuset är innehållslöst 

och alltså ett budskap i sin form. Faktumet om mediet används till hjärnkirurgi eller till 

att lysa upp en nattlig match i baseboll spelar ingen roll, det är mediet som är budskapet 

och som formar mänsklig aktivitet.15  

 

                                                 
13 Chick, Anne. Micklethwaite, Paul. Design for sustainable change. 130 
14 Bergström, Bo. Effektiv Visuell Kommunikation.17 
15

 McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw Hill, New York 1964. 9 
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2.1.2 Dramaturgi 

I vårt samhälle går informationsflödet på högvarv och det gör det allt vanligare att till 

och med statliga organisationer använder strategier för att motivera och övertyga 

medborgarna att ta del av den information som erbjuds. Fortfarande tillämpas den 

retorik som som uppkom i antikens Grekland och Rom för att kunna övertyga 

allmänheten vilket även tas hänsyn till i det här projektet. Retorikens tre grundpelare är 

ethos, logos och pathos. I boken Bild och retorik i media utgår begreppen från de här tre 

frågorna: 

- Är den här talaren pålitlig och kompetent i sin sak? (Ethos) 

- Är förslaget vettigt och klokt? (Logos) 

- Angår det mig? (Pathos) 16  

Ethos står för berättarens personlighet och karaktär. Det är viktigt att sändaren är pålitlig 

och verkar kompetent i sin sak för att vara trovärdig och övertygande. Logos är viktigt 

för att mottagaren ska tycka att förslaget låter vettigt. Förtroende framkallas genom att 

undervisa och ge fakta där tittaren kan dra egna slutsatser. Detta stimulerar människors 

förnuft och omdöme. Pathos används för att väcker känslor för att övertyga mottagaren 

att det angår hen. 17 

   För att tittaren ska hållas engagerad till animationens slut har jag förutom de retoriska 

grunderna även använt mig av dramaturgi: konsten att berätta. Bergström förklarar att vi 

människor inte alltid är villiga att förändras vilket försvårar berättarens försök till att nå 

ut till och beröra sin publik. Därför är det viktigt med ett anslag som snabbt stimulerar 

och visar trovärdighet för att publiken ska bestämma sig för att följa berättelsen till sitt 

slut och bli mottaglig för förändring.18 

   Jag använder mig av den dramatiska berättartekniken som går ut på att väcka 

publikens intresse och hålla kvar den genom början, mitten och ända in i slutet. 

Dramaturgin bygger på ett anslag, en presentation och fördjupning, en 

konfliktupptrappning, en konfliktlösning och avslutas med en avtoning. Det är den mest 

traditionella metoden och har funnits i teori ända sedan Aristoteles beskrev hur 

handlingens sekvenser ska anslutas och bilda en logisk enhet.19 Många dramatiker 

hävdar att alla mänskliga relationer består av en så kallad dramatisk triangel och att det 

därför måste till en tredje part i en konflikt för att en berättelse ska bli spännande och 

                                                 
16 Carlsson, Anders. Koppfeldt, Thomas. Bild och retorik i media. Helsingborg: AB Boktryck, 2001. 61-

67 
17

 Ibid, 72 
18

 Bergström, Bo. Effektiv Visuell Kommunikation. 17. 
19

 Ibid, 19 
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framkalla sympati.20 Denna tredje part är såklart hjälten i berättelsen. Hjälten ska lösa 

konflikten och rädda ett offer, den i underläge som även kan refereras som antagonisten. 

Offret hotas av en förföljare, den överlägsna eller protagonisten, och detta är de tre 

parterna i triangeldramat.21 Inom dramaturgin skildras alltid en grundkonflikt och denna 

kan kompletteras med fler konflikter, eller hinder, genom att hjälten möts av svårigheter 

för att skapa ytterligare engagemang och en framåtrörelse i berättelsen.22  

 

Det är konflikterna som gör läsare uppmärksamma, intresserade, lockade och 

förhoppningsvis handlingskraftiga. Samtidigt menar många att det är farligt att 

ständigt lyfta fram motsättnignarna framför sådant, som förenar. Konflikterna blir en 

slags eftertraktad underhållning medan enighet bara blir tråkigt och de positiva 

nyheterna får därför ofta en mycket undanskymd plats i nyhetsrapporteringen. 23 

 

Så problematiserar Bergström dramaturgin i media idag. Det är viktigt att det inte 

uppstår en helt hopplös konflikt. Den här animationen ska stå för framtidstro och 

uppmuntra till handling. Därför måste berättelsen i det här fallet visa möjligheten till att 

övervinna förföljaren; det ohållbara produktions- och konsumtionsmönstret. Min 

intention är inte att stjäla publiken med underhållning och konflikter för klickfiskets 

skull. Huvudsyftet är att filmen ska tillföra inspiration och hopp där underhållningen är 

ett verktyg för att hålla kvar publiken tills de tar till sig budskapet.  

   Här räcker det inte endast med en konflikt, utan här behövs fler medel. 

Kommunikatören kan utgå från modellen AIDA som står för: Attention 

(uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (lockelse) och Action (handling).24 

Innehåller informationen (animationen) en lyckad och stark AIDA kommer mottagaren 

att förändra sin attityd och agera.  

 

2.1.3 Mediet animation 

I Anthony Dunne and Fiona Rabs bok Speculative everything konstateras det att “All 

ideas need to be made physical”25. Det behövs en artefakt av något slag för att förmedla 

idén. Konstarten animation har många egenskaper som gör den till ett effektivt medel 

för ett effektivt berättande. Det är ett verktyg som vidgar avsändarens möjligheter att 

                                                 
20

 Ibid, 22 
21 Ibid, 21-22 

 Ibid, 21 

Bergström, Bo. Effektiv visuell kommunikation. 87 
24 Ibid. 89 
25

 Dunne, Anthony.  Raby, Fiona. Speculative everything: London:  MIT Press 2013. 11 

http://mitpress.mit.edu/authors/anthony-dunne
http://mitpress.mit.edu/authors/fiona-raby


  
 

13 

göra icke-existerande saker tänkbara. Avgränsat till rörlig bild, har mediet förmågan att 

möjliggöra Stadslandet Göteborgs viljor. Det blir alltså ingen historieskrivning, utan en 

dokumentation på tankar om hur framtiden ser ut, som kan resultera i en 

framtidsstyrning. Precis som arkitektritningen inom ett stadsplaneringsprojekt används 

som underlag för arkitekten att tala till konstruktören är animationen en form av en 

samhällsritning som ska användas som underlag för Stadslandet Göteborg att tala till 

allmänheten. Detta understryks i Andrew Selby´s Animation: 

 

Animation is also able to contribute towards our understanding of the shape 

of our future. Unlike live action, animation can be used to creatively predict 

scenes through imaginary visualization, rather then simply recordevents or 

situations from life.
26

 

 

Och även Suzanne Buchan´s Pervasive Animation: 

 

What remains distinct about animation in its over 100 years of celluloid-based 

production, is it‟s unlimited potential to visually represent events, scenarios and 

forms that have little or no relation to our experience of the „real‟ world.
27

 

 

Så fort kommunikatörer publicerar digitalt framställda bilder försvinner objektiviteten. 

Det måste tydligt anges att avsändaren är grindvakten och har den fulla kontrollen över 

hur ämnet ska filtreras och framhävas för att kunna tolkas trovärdigt.28 Uttrycksformen 

animation ger mottagaren en uppfattning om en uppenbar subjektivitet eftersom 

publiken tydligt ser att det är manipulerat och artificiellt till skillnad från, exempelvis, 

dokumentära fotografier. Tydligheten och transparansen är lämplig för det här fallet 

eftersom det handlar om att kommunicera ett ideal där budskapet är subjektivt. För att 

skapa ett förtroende, ett starkt ethos, är det viktigt att tittarna förstår Stadslandet 

Göteborgs avsikter. 

 

 

2.2 Praktiskt utförande 

Mina förkunskaper inom animation är begränsade, därför har projektet varvats mellan 

ett kunskapssökande inom en för mig ny uttrycksform och mitt praktiska utförande. Jag 

                                                 
26 Selby, Andrew. Animation. Laurence King Publishing Ltd, London 2013. 8. 
27

 Buchan, Suzanne. Pervasive Animation. Routledge, New York, 2013.2. 
28

 Carlsson, Anders. Koppfeldt, Thomas. Bild och retorik i media. 56-57 
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hade redan introducerats till animationsprogrammet After Effects i en tidigare kurs och 

har valt att arbeta vidare med det programmet för det här arbetet. För att fördjupa mina 

kunskaper i After Effects har jag följt undervisningsprogram från internet och i böcker, 

bland annat After Effects Apprentice av Trish och Chris Meyer.
29

  

   Parallellt med animeringen har jag fört en loggbok där jag sammanfattar feedback och 

information från handledningstillfällen och samlar bilder och reflektioner som har 

uppkommit under processen.  

 

2.2.1 Process 

 

Det har varit viktigt att utgå från en tidsplan som i det här projektet är utformad efter 

animatörens designprocess: 

 

1. Idégenerering, research, skiss och moodboard 

2. Storyboard 

3. Animatic 

4. Produktion (komponera och animera) 

5. Postproduktion (korrigera, lägga till, ta bort) 

 

På grund av min kortvariga erfarenhet av animering skippade jag att göra det som kallas 

en animatic. Det är ett mellanting mellan en storyboard och en färdig animation som 

används som underlag vid kommunikation med uppdragsgivaren. Ljud och visuella 

effekter läggs på ofärdiga illustrationer. Detta hade varit väldigt användbart att ha för att 

kommunicera mina idéer till delgenomgången men min process har sett lite annorlunda 

ut eftersom ljudet har kommit in mycket senare i arbetet. En ändamålsenlig animatic 

hade varit alldeles för tidskrävande att producera. 

 

2.2.1.2 Narrativ 

 

I projektets start utformades en brief (bilaga A) tillsamman med min uppdragsgivare 

Dan Mellander, som är utvecklingsvisionär för Stadslandet Göteborg. Vid det här skedet 

var det nödvändigt att vara påläst och bekant med rapporten. Som en del av processen 

gjordes en treatment som beskriver alla tankar och föreställningar om händelseförlopp 

                                                 
29

 Meyer, Trish och Chris. After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphic 

Artist, 2nd Edition; Version CS4. Focal Press, Oxford 2009. 
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och stämning så ingående som möjligt (bilaga B). Vid det här momentet ska ljudet, 

kameravinklar, visuella effekter och tempo kunna beskrivas, men inte redovisas. I 

sammanslutning till ett research-arbete i färg och form skapade jag en storyboard 

(bilaga C), eftersom uttrycket har stor betydelse för händelseförloppet.  

 

2.2.1.3 State of the art 

 

Steve Cutts satiriska och slagkraftiga animationer är bra exempel på hur avgörande 

berättandet och narrativet är för populariteten och spridningen. Storyns estetik är gärna 

lite ruffig och den tekniska kvaliteten är helt oviktig. Ett tarvligt uttryck förstärker hans 

upproriska attityd och retorik, vilket underhåller och håller kvar tittaren. 

 

 

Bild 2               Bild 3 

 

Ett helt annat uttryck hittar man hos The RSA Animate series som beskriver sitt arbete 

som ”an innovative way of sharing world-changing ideas”.30 Deras animationer görs av 

Cognitive Media och deras vanligaste metod är att med stop-motion fånga upp hur en 

hand illusterar och berättar en historia med hjälp av lärarens klassiska redskap; en penna 

och en whiteboardtavla. Detta är en allmänt förekommande retorik i dagens 

undervisande animationer. De använder en infografisk estetik som gör att avsändaren 

känns kunnig och professionell. Den uppfattningen får jag även av den infografiska 

filmen Open University- Google think som beskriver Open University‟s samarbete med 

Google. Den är välgjord och informerande, men fångar inte mitt intresse för innehållet 

då grafiken följer en monoton berättar-röst och för att grafiken är en aning statisk. 

Däremot gör rörelse och ett blossande och skiftande ljus att grafiken känns levande. 

   

                                                 
30

 https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate/ 
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Bild 4 

 

Efter ett undersökande av animationer har jag insett vad jag är ute efter. Jag letade efter 

en tvådimensionell stil som frammanar en känslighet och textur och ville hitta ett sätt 

som ska ta avstånd från en strängt infografisk redovisningsform, men som ändå ger 

upphov till ett förtroende för avsändaren.  

 

2.2.1.4 Moodboard 

 

För att hitta det estetiska uttrycket har jag både studerat andra kortfilmer och även 

diverse bildkompositioner, posters och annat grafiskt material. Det är inte bara 

Stadslandet Göteborg som är avsändaren, utan även jag som designer. Därför har det 

varit viktigt för mig att inkludera mina egna intuitioner i designbeslut. Jag skapade ett 

kollage utifrån tilltalande grafiska bilder för att i kombination med några ledord guida 

projektet. 

                     

Moodboard 

 

Ledord för den visuella stilen: Mönster, lager, print, cutout, textur och ljust på mörkt. 
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2.2.1.5 Skisser 

Eftersom After Effects är kompatibel med programmet Photoshop har jag vunnit 

mycket tid på att rita digitalt. Jag värdesätter det analoga skissarbetet för att undersöka 

formerna och skissar därför en del för hand först. I nästa fas översätter jag skisserna till 

en digital fil med hjälp av ritplatta för att smidigare få in dem i Photoshop och enkelt 

redigera och rätta till eventuella fel som kan uppstå.  

 

 

 
 

 

    

Jag började gestaltningarbetet med att undersöka hur jag med en bild skulle kunna 

sammanfatta urbaniseringens process. Jag visualiserade hur utvecklingen tar sig i form 

som olika lager. För att få ihop en följdriktig bildberättelse testade jag kompositionen i 

olika perspektiv. I skissen till vänster har jag testat ett konvext uttryck och tvärtom, 

konkav, i den högra bilden. Genom att illustrera detta på papper kunde jag lättare tänka 

mig hur grafikens rörelsemönster skulle fungera och bestämde att det blir mindre 

komplext att arbeta med den konvexa formen, då gestalterna skulle röra sig från en 

spridd riktning för att sedan mötas i en mittpunkt. De här skisserna blev viktiga för mina 

senare beslut i rörelseriktningen i animationen. 
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Jag skissade och testade villka attributer som är nödvändiga för att mottagen ska förstå 

informationen. 
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Färgen har stor betydelse för 

stämningen och jag vill ifrån 

infografikens och undervisandets 

vita, formella och neutrala estetik. 

Istället testade jag en mörk bakgrund 

och försökte här hitta rätt kontraster. 

Jag frågade vänner och bekanta i 

Göteborg vad för färg de förknippar 

med staden. De flesta svarade blå, 

vilket jag själv också uppfattar som 

Göteborgs färg- det framkommer i 

logotypen, universitetet och fotbollslaget, bland annat. Några personer svarade röd på 

grund av den politiska innebörden. Däremot har jag bortsett från detta då det inte är en 

relevant symbolik i filmen.     

 

2.2.1.6 Produktion 

 

Likt cutout-animation illustrerade jag statiska figurer som återanvänds i varje frame. Jag 

”keyframar” varje rörelseförändring, till skillnad från stop-motion, där rörelse bildas av 

en sammansättning av fotografier. Istället tillskrivs en frame i lagrets tidslinje ett 

specifikt värde som den utgår från för att sedan möta ett annat angivet värde i en annan 

tidpunkt. 
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Jag har animerat och illustrerat parallellt för att se hur en figurs färg och form fungerar i 

kompositionen med andra figurer för att arbeta så effektivt som möjligt. Vissa 

illustrationer har valts bort på grund av tidmässiga prioriteringar. Jag valde bort de här 

göteborgsikonerna, bland annat för att budskapet och händelseförloppet klarar sig utan 

deras närvaro. Om jag ska vidareutveckla filmen i ett senare skede kanske jag inkluderar 

dessa för att framkalla ett ”pathos” och låta göteborgarna känna igen sin stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns andra scener som jag klippt ut ur det tänkta förloppet. Jag 

ersatte till exempel fraktscenen med ett gammaldags godståg för att det 

blir lämpligare för industrialiseringens ingång. Däremot är det synd att 

inte presentera bilindustrin och dess infrastrukturs stora roll i 

urbaniseringens utveckling. Detta skulle också kunna läggas till i ett 

senare skede. 

 

2.2.1.7 Typsnitt 

Jag började med att titta på vad Stadslandet Göteborg har för typsnitt i sin logotyp. Det 

är en mjuk serif i kombination med en geometrisk sanserif (se framsida på Bilaga D). 

Jag testade typsnittens samklang  med illustrationerna och tyckte att sanserifen passade 

bäst då den skapar en kontrast mot de runda och obestämda formerna medan den mjuka 

serifen konkurrerade med de andra formerna. Sanserifen som hittas i ordet Göteborg har 

en mer neutral stil och är ”tystare” i förhållande till det skrivna ordets innebörd och de 

andra grafiska elementen. 

 

Twentieth Century Gothic Regular
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Tanken med att använda ett typsnitt som påminner om deras logotyp var att få in en 

igenkänning till avsändaren. Innan jag började animera bestämde jag mig för att 

använda Twentieth Century Gothic Regular, tills jag insåg att denna var lite för formell 

och statisk i kombination med resten av animationen. 

 

 

 

Jag slopade idén om kontrast för att istället fånga upp syftet att beröra mottagaren. Ett 

handskrivet typsnitt kunde göra detta jobbet, men det finns en oändlig mängd 

handskrivna typsnitt och de flesta hänvisar om en viss personlighet. Jag visar här 

exempel på olika handskrivna typsnitt, och jag tolkar A hundred miles och Burlington 

Script som för ordentliga. How many times var svår att läsa på den bakgrund den ska 

placeras på. 

 

How many times          A HUNDRED MILES  

Burlington Script  Amatic 
 

2.2.1.8 Ljud 

Ljudet har komponerats i efterhand där jag tagit hjälp av kontakter med erfarenhet inom 

ljudteknik. Jag har förmedlat mina idéer om instrument och ljudeffekter som de har fått 

tolka och anpassa efter animationens olika sekvenser. Jag har varit med bitvis i 

skapandeprocessen och sedan manipulerat ljudfilerna direkt i After Effects. Det har varit 

en utmaning att inte ha något ljud att animera utefter. 
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3 Resultat och analys 
 

3.1.1 Grafik 

Lager på lager metoden har påverkat animeringsbiten något genomgripande eftersom 

den har komponerats med en väldigt platt och grafisk metod och inte så “filmiskt” med 

kamerarörelser och klipp. Det har resulterat i ett scenografiskt arbete, med en fast 

kameravinkel där varje grafiskt element utgör en del i en kuliss.  

 

3.1.1.1 Färg 

Det är en utmaning att välja en genomgående mörk bakgrund 

eftersom det naturligtvis skapar konnotationer till en natthimmel. Jag 

gjorde det enbart ur estetisk preferens och har försökt förhindra fler 

referenser till natten eftersom det inte är relevant för handlingen. 

Däremot har jag kunnat använda mig av natthimlen som detalj för att 

få in symboliken om en gryning, en nystart, i filmens slut. 

   Sekvensens huvudfärg är blå- det är för att undvika den gröna 

färgens övertydliga budskap och istället neutralisera ekologisk 

hållbarhet. Det här projektet handlar inte bara om ekologi, utan andra samhälleliga 

frågor och framförallt staden Göteborg vars färg är blå. 

 

3.1.1.2 Materiell karaktär 

De flesta element i kompositionen har en struktur. Det är lätt hänt att 

få digital grafik att se sterilt och artificiellt ut, vilket jag inte ser 

passar det uttryck jag vill uppnå. Jag har botat detta med en fyllande 

textur som ska tillföra mer liv och en känsla av hantverk. 

 

 

 

 

3.1.1.3 Form och stil 

Gestalterna är illustrerade så att de närmar sig triangulära former. 

Observatören uppfattar dem från en vinkel underifrån vilket är ett 

vanligt knep för att förstärka storlek och makt vilket passar i det här 

fallet för att skildra naturen och urbaniseringen som något vi ska ha 
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respekt för. Jag har använt enkla illustrationer som jag ser som har likheter med 

infografikens enkelhet men där jag framkallar en mer handgjord karaktär via de 

obestämda linjerna.  

 

 

3.1.1.4 Typsnitt 

Jag valde typsnittet Amatic. Jag upptäckte den som lämplig när jag såg 

det i Dan Stevers Identity
31

: en film som med endast typografi försöker 

beröra tittarna med religiösa budskap. Typsnittet är uppbyggt av sköra 

linjer och passar bra till budskapet om att ta hand om vår omgivning.   
 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1.5 Illustrationer 

 

 

 

                                                 
31

 https://vimeo.com/72688248 
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3.1.2 Ljud 

Jag valde att utgå från instrumentellt ljud istället för en berättande röst. För att skapa en 

spännande stämning trappas sekvensen upp av trummor. När berättelsen vänder och 

slutligen avtonas har jag bestämt att det ackompanjeras av en härligare och mjukare 

gitarrstämma. 

 

 

3.1.3 Rörelse 

Loopeffekten flörtar med den äldre 

animeringtekniken, så som flip-book och cel- 

animation och låter en mänsklig närvaro infinna sig i 

gestalterna. Jag har lagt denna effekt på endast de 

organiska elementen för att förstärka skillnaden 

mellan det naturliga och det artificiella. 

   Himlens färgskifting bidrar till en förstärkning av 

stämning och ton i händelserna. 

 

 

 
 
 

 

3.1.4 Narrativ 

Narrativet har en linjestruktur där man följer berättelsen framåt i tiden. Det gör den 

enkel att hänga med i och enkelt att förstå budskapet. Så här följer den dramaturgiska 

kurvan: 
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Anslaget 

Den pågående miljöförändringen 

 

  

 

 

Presentationen och fördjupningen 

Övergången från naturliga förändringar till artificiella förändringar. Förändringarna sker 

snabbare i takt med att naturen försvinner. 

 

 

Konfliktupptrappningen 

Den urbana miljön tar över mer och mer.  
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Climax 

Urbaniseringen går för långt. 

 

 
 

 

Konfliktupplösningen 

Människan har kapaciteten för att upprätta innovationsnav, stadsodling, växthus och en 

integrerad stad.  

 

 
 

 

Avtoning 
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3.1.4.1 Kommunikationen 

 

Skulle sekvensen börja eller avslutas med att visa Stadslandet Göteborgs logotyp skulle 

det ge mottagaren en bild av vem avsändaren är och bidra till ett starkare ethos, en tillit. 

Däremot har jag valt att inte begränsa animationens användning till ett bolag. Den har 

anpassats för att kunna visas av flera utskott av Utveckling nordost och andra 

organisationer som jobbar med liknande mål, och för att den fritt ska kunna spridas i 

sociala medier utan en specifik upphovsman, mer än animatören. Kontexten där klippet 

visas kommer vara betydande för trovärdigheten.   

Animationens upplysande egenskap skapar en stark logos. Den presenterar 

urbaniseringens process för att övertyga tittaren om en ohållbar utveckling.  

Jag tänkte ha kännetecknande element som refererar till Göteborg, för att väcka 

göteborgarnas sympati. Men som vi ser i min process har jag inte inkluderat Göteborgs 

landmärken. Istället har jag lagt till spårvagnsljud för att indikera denna hemmakänsla. 

Andra ljudeffekter bidrar också till igenkänning och ett styrkande pathos, inte bara för 

göteborgare utan för alla som kan identifiera fågelkvitter och barns skratt i lekparken.   

 

 
3.1.4.2 Budskapet 

 

Storyn börjar med att göra mottagaren insiktsfull, eller påmind, om problemen med 

dagens produktions- och konsumtionsmönster. Att framföra ett problem, i det här fallet 

risken för en ohållbar framtid, är ett verktyg för att skapa en insikt och få tittarnas 

uppmärksamhet och sympatisering. Animationen har på så sätt ett ethical selling 

proposition. Och det hindrar inte att det samtidigt finns en emotional selling 

proposition
32

. Filmen ska inte “sälja” växthus och stadsodling. Den föreslagna 

framtidsvisionen förmedlar en känsla av hopp och lycka och “säljer” alltså ett 

välbefinnande, som skapas genom framtidstro på en hållbar livstil. Klippet når 

åskådarna på ett både förnuftigt och känslomässigt plan. 

   Huvudbudskapet är att stadens, miljöns och invånarnas välbefinnande gynnas av 

ökande satsningar på lokalproduktion och att inkorporera skog och odling i stadsmiljön. 

Genom att presentera kompetenserna, kunskapen, tekniken, resurserna och 

möjligheterna som finns för att förverkliga visionen, ska detta skapa en framtidstro och 

vilja till förverkligandet av Stadslandet Göteborgs visioner och alltså ett hållbarare 

samhälle. Genom mitt sätt att undvika det formella, neutrala, kommerciella står 

                                                 
32 Bergström, Bo. Effektiv visuell kommunikation. 78.
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spetsbudskapet för något personligt. Den ömsinta karaktären kommunicerar en önskan 

till hjälp och stöd för att nå visionen. Kombinationen av berättelsen och animationens 

försynta ärlighet får spetsbudskapetet att bli: Vi behöver Ditt engagemang för att skapa 

ett bättre samhälle! 

 

 

4 Diskussion 

4.1.1 Effektivt berättande 

Animationen iscensätter ett ideal, en åsikt. Den här åsikten i fråga är en trend i en stor 

del av vår kultur och frågan är hur den här trenden ska kunna bli en del av normen. Som 

framkommit i rapportens teoridel skapas ett förtroende mellan avsändaren och 

mottagaren genom att avsändaren är  ärlig med sitt subjektiva innehåll. Fiktionen och 

den mänskliga närvaron i en animation är påtaglig nog för att göra den till ett lämpligt 

verktyg för denna eftersträvan. Mediet har alltså en stor fördel i att iscensätta ett ideal på 

ett övertygande, ärligt och berörande sätt.  

 

4.1.2 Berättandets effekter 

Är ett agerande allid ett politiskt agerande? Som designer vill jag vara fullt medveten 

om vad mina designbeslut kan ha för påföljder.  

Bolagets mål är:  

 Grön affärsutveckling med social hållbarhet  

 Bryta segregation och utanförskap i staden och mellan stad och land.  

 Ökad hälsa och livskvalitet.  

 Ökad biologisk mångfald.
33

 

Jag ser dock en risk att den här utvecklingen kan komma att bidra till ett 

gentrifikationsmönster, som många andra stadsutvecklingsprojekt gör. Nuvarande 

boende kan behöva tvångsflytta efter dessa åtgärder på grund av en boomande 

fastighetsmarknad. Därför är listans första och andra punkt värd att undersöka 

noggrannare och avgöra sannolikheten i att dessa mål uppnås och för att vidga 

projektets perspektiv på hållbarhet. 

 

                                                 
33

 Se bilaga D, s. 6. 
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4.1.3 Animation och hållbarhet 

Om vi ser animationen som ett svar på samhällets behov av förändrade 

framtidsvisioner; betyder det att det är en hållbar artefakt? Jag vill påstå att det är 

relativt. 

   Den animerade berättelsen propagerar om att ta hänsyn till omvärlden och ta vara på 

kunskapen som finns runtomkring, men självklart finns det budskap som kommer fram 

oavsiktligt. Man brukar säga att “barn gör som man gör och inte som man säger” och i 

det här fallet med en undervisande (och uppfostrande) film finns det en paradoxal 

aspekt då animation både kan ha en bra och en dålig inverkan på miljön. Artefakten i sig 

är digital och bestående av ytterst lite fysisk materia, men det antyder inte att 

animationen inte är maskinellt tillverkad och gör ett negativt fotavtryck på miljön. För 

produktion av en animation behöver skaparen en dator som slukar en hel del energi. 

Den triggar till att mottagarna använder sina skärmar, som i sin tur konsumerar ännu 

mer energi. Mediet bidrar alltså till ett konsumerande beteende och ett stillasittande 

beteende, samtidigt som dess menade budskap handlar om ett hållbart och ett aktivt 

beteende. Detta gör det svårt att mäta hållbarheten i artefakten och vad den kommer att 

ha för mest betydande effekt på samhällsutvecklingen i det stora hela. Tittar vi tillbaka 

på McLuhans antydning om att “mediet är budskapet”: 

 

The content or uses of such media are as diverse as they are ineffectual in shaping the 

form of human association. Indeed, it is only too typical that the “content” of any medium 

blinds us to the character of the medium. 34 

 

Han påstår att innehållet i ett medium, det vi uppfattar som budskapet, förblindar oss 

från dess verkliga budskap. Innehållet har ingen makt att omforma samhället. Jag tar 

hans ord med en nypa salt då jag ser ett värde i det här arbetets innehåll. Visst ligger det 

något riktigt i hans mening då man ser hur ny teknik och maskiner absolut har en direkt 

och påtaglig inverkan på samhällets struktur. Det är därför kommunikatören väljer 

medium med omtanke, och det bör anpassas utefter innehållets budskap som jag 

definitivt ser gör ett stort avtryck på mänskliga normer och värderingar. Den här 

animationen har ett etiskt budskap, ett ethical selling proposition, gällande en hållbar 

framtid och används som ett verktyg av Stadslandet Göteborg att väcka sympati hos 

mottagarna för miljön, staden och omvärlden där meningen är att engagera invånarna 

                                                 
34

McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw Hill, New York 1964. 9 



  
 

30 

och att påverka och skapa medhåll hos stadens politiker och beslutstagare. Når 

animationen till denna punkt har den gjort en positiv förändring i systemets helhet och 

verkat för en hållbar utveckling.  
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II 

BREIF 
 
 
Överblick 
Utveckling Nordost har gjort en förstudie om hur man utifrån kunskaper hos boende kan 
bruka naturresurserna i nordöstra Göteborg för att skapa grön affärsutveckling och social 
hållbarhet. Det har resulterat i en rapport som “handlar om ekologisk, kulturell, social och 
ekonomisk hållbarhet i samverkan mellan stad och land”. Den innehåller både en 
sammanfattning av studien med förslag på hur man kan arbeta vidare och fem pilotstudier 
om Bergsjön-Gårdsten, Lärjeåns Stadslands Nav, nordöstra Göteborgs landsbygder, 
Innerstaden och stadsodling. Målet var att ta fram förslag, samtals- och beslutsunderlag för 
strategier och framtida projekt. Hårt arbete har gått åt till den här forskningen och frågan 
är hur många det är som läser igenom den resulterande, hundrasidiga rapporten. Den här 
förstudien kan med alternativa medel, animation, mer effektivt nå ut till bredare publik. 
 
 
Syfte 
Stadslandet Göteborg vill sprida sin insamlade kunskap och sina visioner i ett större 
sammanhang för att sporra utvecklingen av stadsodlingar i Göteborg och skapa platser för 
social och hållbar aktivitet och för kunskapsutbyten. Idén är att ge publiken en 
kompletterande visuell representation av arbetet för att lättare kunna ta till sig och 
inspireras av den givna kunskapen. 
 
 
Målgrupp 
Besökare på Utveckling Nordost och Stadslandet Göteborgs hemsidor.  
Kommunanställda, styrgrupper för diverse organisationer. 
 
 
Konkurrens 
Andra möjliga (ohållbara) projekt som planeras genomföras på samma platser. 
 
 
Budskap 
Integrera land och stad. Hjälp oss att arbeta för en hållbar utveckling i nordöstra 
Göteborg. 
 
Innehåll 
(Några önskade delar? Exempelvis fakta, statistik, platser i Angered? Finns det någon 
social, filosofisk eller kulturell problematik som ska undvikas i animationen?) 
Gärna en presentation av agroforestry.. 
 
Specifikationer 
Narrativet ska bestå av bild, text musik och ljudeffekter. (Ingen berättande röst.) 
 
 
Levererings krav 
1.30-2 minuters animation, färdig för web. 
 
 
Deadline 
15 april 2015 
 

 
Bilagor 
Stadslandet Göteborgs rapport 
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Treatment 
Vår urbana framtid 
 

Scenen inleds i tysthet med en ljusblå strimma föreställande mark i skärmens 

nederkant till en mörkblå bakgrund. Kameravinkeln är fixerad och 

positionerad i ett grodperspektiv. Tystnaden och stillheten bryts av att det i 

takt med enklar, kort trumslag (av cymbaltyp) sakta växer bram ett 

barrträd. Trädet har en livligt skiftande textur av ljusare blåa toner och 

växer tills den slutligen når sin topp och faller. Detta blir ingången till att fler 

träd, av fler arter, växer upp och ljuden blir mer intensiva med en ökande 

takt. Ganska snabbt bildas det en skog. Varje träd har samma konstanta 

rörelse när den tillslut kollapsar och nya träd växer upp. I backgrunden hörs 

skogsljud och fågelkvitter.  

   Några träd rivs ner av en “osynlig hand” och ett hus höjs upp i förgrunden 

och bildar ett nytt lager i kompositionen. Den följs av åkrar med 

kontrollerade rader av växter samtidigt som skogen i bakgrunden flyttas 

längre och längre bort. En ny rad med röda hus med rökiga skorstenar och 

ännu ett avsnitt med åkrar (som ska gestalt dagens monokulturella jordbruk) 

gör entré tillsammans med att rytmen ökar ännu en gång. Efter detta bildas 

ett nytt lager, nu av grå cementerad väg som tar platsen där jordbruket och 

stugorna varit. Bilvägen förlängs genom tidigare landskap och mörkgrå 

lastbilar med spottande avgasrör fraktar handelsvaror i båda riktningar. De 

gör sin ingång både från bortom skogen och från bildens förgrund. Nu 

växer stad fram, i “tidsenliga” skikt. Först fabriker och industri, sedan 

arbetarbostäder och bostadshus, eventuellt läppstiftet eller en annan 

göteborsk byggnad, sedan miljonprogrammets byggen och tillslut en 

oändling metropol av byggnader lika betongklossar. Ett surrande av trafik- 

och stadsljud ökar i volym. 

   En avbrott sker då rytmen stannar och en utzoomning leder tittaren till en 

översikt över den dominerande staden som poliseras med landet och skogen. 

En text framträder i bildens väntra hörn och informerar om 

populationsökningen i städer. Staden breder ut sig och den ohållbara 

aspekten visas tydligt med betongklossar som nu täcker landytan. Tittaren 

ser hur staden tillgodoses och pumpas upp av råvaror utifrån medan tiden 

tickar framåt. 

   Vinkeln går tillbaka till det ursprungliga grodperspektiv och tar 

berättelsen tillbaka till innerstaden. Lamporna i byggnadernas fönster tänds, 

en efter den andra, i takt med et glatt plingande och man ser 

pratbubblor/tankebubblor som visar på invånarnas kompetenser, önskemål 

och efterfrågan. Ännu en gång kommer ett nytt lager i förgrunden, som även 

för med sig ett livligare ljud. Den här gången med kompetenta och 

handlingskraftiga människor. Efterfrågan ökar på närproducerade 

livsmedel, ekoturism och samproduktion och detta presenteras i folksamlingen 
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med textuella element blandat med figurer. Texterna citerar invånarnas 

utrop: “Jag har utbildning i livsmedelsförädling!” Jag vill hitta en 

odlingsplats!” eller “Jag vill använda lokalproducerade livsmedel i min 

restaurang!”. 

   Och nu kommer framtids-scenariot: 

Till ett harmoniskt (och dramatiskt) gitarrspel växer rabatter och odlingar 

fram på de existerande hustaken och balkongerna. Ur bildens underkant 

växer en ny miljö fram där bostäder kombineras med odlingslotter och 

grönområden. I snabb takt framträds nya lager av hållbara lösningar, en 

efter den andra: 

- Stadsodling 

- Växthus (delägda) 

- Lärjeåns café  

- Innovationsnav 

- Biodlingar och djurhållning. Djur som betar. 

Och slutligen: Agroforestry, svampar växer fram, bärbuskar, valnötsträd. 

Tillslut ser bilden ut som det gjorde med skogen i första scenen. Mångfald, 

liv, förändring, produktion, fast nu i samklang med människans bostäder och 

civilisation. 

Scenen avslutas med en vy över Göteborg där fler innovationscenter poppar 
upp och växtlighet sprider sig over staden. Till sista tonslagen framtäder ett 
skrivet budskap som tonar bort i en ljusare himmel. 
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Rappor för stor som bilaga. Ladda ner här: 

http://www.utvecklingnordost.se/Bilder/pdf/rapport%20stadslandet.pdf 


