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Abstract
The future is often created by visions since we tend to strive towards them to reach the future we
desire, a vision can thus affect both lives and destinies (Rubin, 2013:40). Therefore it’s relevant to
attempt to understand how visions of the future are visualized and communicated. It’s also important
for these visualizations to be well-made and thought-through so that people understand and want to
follow the vision (Baum, Locke, Kirkpatrick, 1998:45).

We chose to examine this phenomenon by studying three movies about the West Swedish Package;
The dream of the good life (2011), West Swedish Package - an investment that paves the way for the
future (2014) och Västsvenska Paketet - Möten mellan människor (2014). Using a semiotic analysis
we examined how the vision of future urban life was presented. We also looked at the rhetorical
elements that are used to present the vision.

We found several similarities in how the vision was presented in the films. Overall they show a very
optimistic future. They paint a picture of the good life where only certain kinds of people and
lifestyles are depicted. On the rhetorical plane they use a lot of emotionally persuasive arguments
(patos), they try to gain trust (etos) and they use some logical arguments (logos). We also discuss if
an overly optimistic image of the future could generate a negative response, especially in such a
debated topic as the West Swedish Package.
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Visionen av det framtida stadslivet
En semiotisk analys av informationsfilmer om det Västsvenska paketet
Lotta Carlsson
Isabella Ramare

Sammanfattning
Framtiden skapas ofta av visioner då vi tenderar att sträva mot dessa för att nå den framtid vi önskar,
en vision kan därför påverka både liv och öden (Rubin, 2013:40). Därmed är det relevant att försöka
förstå hur visioner om framtiden visualiseras och kommuniceras. Det är dessutom viktigt att dessa
visualiseringar är väl utförda och genomtänka så att människor förstår och vill följa visionen (Baum,
Locke, Kirkpatrick, 1998:45).

Vi har valt att undersöka detta fenomen genom att studera tre filmer om det Västsvenska paketet; Det
goda livet (2011), Västsvenska paketet - en satsning som öppnar för framtiden (2014) och
Västsvenska Paketet - Möten mellan människor (2014). Genom en semiotisk analys undersökte vi
hur visionen om det framtida stadslivet visualiseras. Vi har dessutom tittat på de retoriska element
som används för att förmedla visionen.

Vi har funnit flera likheter i hur visionen förs fram i de olika filmerna. Det är överlag en mycket
optimistisk framtidsbild som visas. De målar upp en bild av det goda livet där endast vissa sorters
människor och livsstilar gestaltas. På det retoriska planet används mycket känsloframkallande
argument (patos), de försöker inge förtroende (etos) och några logiska argument (logos) används
också. Vi diskuterar även om en överdrivet positiv framtidsbild kan upplevas negativt, särskilt i ett så
omdiskuterad ämne som det Västsvenska Paketet.
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Förord
Tack till vår handledare Ilona Heldal för hennes hjälp och råd under arbetets gång. Vi vill även tacka
våra klasskamrater för god stämning, stöd, och assistans.
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1. Inledning
“… Visual images have replaced words as the dominant mode of expression in our time.” (Mitchell
2005:5
Vi lever i en visuell värld, i en vardag där vi ständigt omges av bilder och det uppskattas att de flesta
av oss tar emot mer än 80 % av all information genom ögonen (Berger, 2012:1). Detta har gjort att
synen på det visuella i vår kultur har förändrats och fått en ökad betydelse. Fler och fler forskare
intresserar sig idag för vad det innebär att leva i en visuell kultur. Vi strävar efter att göra allt synligt,
även det osynliga. Vi försöker åskådliggöra det vi inte kan se och även det som inte existerar, till
exempel livsformer på molekylnivå eller utdöda djur (Eriksson & Göthlund, 2012:21).

Idag är både allmänheten och professionella med och producerar bilder då det har blivit allt enklare
att både skapa och dela dem (Bergström 2009:153). Detta innebär att yrkesverksamma visualiserare
idag behöver fokusera mer på att skapa genomtänkta visualiseringar som fångar uppmärksamhet och
som uttrycker tänkt budskap (Bergström 2009:155).

Med detta i åtanke ansåg vi att det vore intressant att studera visualiseringar för att se hur de för fram
sina budskap, speciellt vid visualisering av något så abstrakt och osynligt som en vision (Berson et. al.
2014:144). Visioner är i sig ett intressant område att undersöka då studier visat att dessa har
förmågan att påverka hur vi väljer att röra oss mot framtiden. Framtiden skapas i princip av de
visioner vi strävar mot (Rubin, 2013:40).

Vi valde att utforska dessa frågor genom att i en analys studera informationsfilmer gjorda för det
Västsvenska paketet. Med hjälp av semiotisk analys försökte vi se hur de visualiserar visionen om det
framtida stadslivet. Inom semiotiken anser man att bilder är uppbyggda av tecken som är fyllda med
betydelser. Man försöker förstå hur människor kommunicerar med hjälp av dessa och hur tecken
används för att skapa mening (Eriksson & Göthlund, 2012:42).
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Filmerna vi valde används för att informera och övertyga tittaren om att det Västsvenska Paketet är
bra för staden och människorna. Carlsson och Koppfeldt skriver att man kan kalla varje situation där
någon försöker påverka för retorisk (2008:64). Man kan därmed utgå från att filmerna som analyseras
använder sig av retoriska verktyg. Denna retoriska argumentation påverkar hur man upplever
filmerna. För att ordentligt kunna undersöka hur visionen av det framtida stadslivet förs fram ansåg
vi att även retoriken i filmerna måste studeras.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Det Västsvenska Paketet
Projektet det Västsvenska paketet och dess delprojekt Västlänken är ett mycket aktuellt och
omdiskuterat ämne i regionen. Sedan 2005 har det i Göteborgs-Posten publicerats 257 debattartiklar
angående det västsvenska paketet och 470 angående västlänken (Göteborgs-Posten, 2015).

På Trafikverkets hemsida kan man finna följande beskrivning av det Västsvenska Paketet:

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg,
bussar, spårvagnar, cyklar och bilar, ungefär fram till 2028. Satsningarna ska
bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det blir lättare att
ta sig fram, och vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare
transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för
alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.
(Trafikverket, 2013)

En del av finansieringen av det Västsvenska paketet planeras komma från trängselskatten i Göteborg.
Under en period på 25 år är tanken att skatterna ska generera 14 miljarder kronor till det Västsvenska
paketet. Hösten 2014 hölls en rådgivande kommunal folkomröstning i Göteborg angående
trängselskatten. Frågan som ställdes löd: "Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter
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valet 2014?", resultatet blev 43,1% Ja och 56,9% Nej (Göteborg stad, 2014). Detta kanske bidrar till
den negativa inställningen till Västsvenska paketet då det delvis finansieras av trängselskatten.

20 miljoner kronor har avsatts för att informera Västsverige om trängselskatten och det Västsvenska
paketet (Trafikverket, 2013). I detta ingår framtagandet av olika sorters informationsmaterial,
däribland de filmer vi har valt att undersöka. Det finns också tidningar, foldrar och annonser
(Trafikverket, 2015).

1.1.2 Analysmaterial
Filmerna som analyserats:
Det goda livet
Längd: 3:37 min
Uppladdad: 20 november 2011
Antal visningar: 7309 (Youtube, 22/4)
Avsändare: Trafikverket

Filmen visar på dagens problem där fler och fler människor flyttar in till Göteborg vilket leder till mer
trafik. De tar upp planer på vad som skall byggas för att kunna ge förutsättningar åt folket att skapa
nya vägvanor i framtiden. Filmen är en stop motion animation av färgglatt ritade pappersfigurer. En
berättarröst leder oss genom filmen och berättar vad som händer.

Västsvenska paketet - mötet mellan människor
Längd: 3:50
Uppladdad: 21 oktober 2014
Antal visningar: 1878 (Youtube, 22/4)
Avsändare: Trafikverket
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Denna film består till största del av filmat material från Göteborg. Filmen visar hur områden byggs
om för att öka framkomlighet och minska biltrafik. Man fokuserar mycket på de många nya
mötesplatser som finns och som planeras byggas. De visar även 3D-visualiseringar av
byggnadsprojekt som ska och har uppförts. Det är ingen berättarröst i denna film, korta beskrivande
texter dyker upp vid olika tillfällen i filmen.

Västsvenska paketet - en satsning som öppnar för framtiden
Längd: 5:03 min
Uppladdad: 22 maj 2014
Antal visningar: 108 873 (Youtube, 22/4)
Avsändare: Trafikverket

Filmen fokuserar på de problem som finns med infrastrukturen i regionen idag (främst i Göteborg)
och hur dessa står i vägen för utveckling och tillväxt. De visar på möjliga lösningar och förslag på
förbättringar samt hur detta skulle kunna påverka livet i staden. Filmen är gjord i en abstrakt stil där
en sammanhängande linje tecknar upp bilderna framför våra ögon. En berättarröst hjälper oss att
förstå vad det är vi ser.

1.2 Frågeställning
Med hjälp av semiotiska och retoriska analysverktyg ville vi undersöka hur tre korta
informationsfilmer om det Västsvenska paketet för fram visionen om det framtida stadslivet i
regionen.

1.3 Syfte & mål
Vi ville med vårt arbete lyfta fram vikten av att skapa genomtänkta visualiseringar och diskutera hur
man kommunicerar visioner visuellt. Detta är viktigt både för de som arbetar som bildskapare men
även för de som önskar att förmedla sina visioner eller idéer. Vi ville också skapa en större förståelse
för hur man bäst förmedlar och argumenterar för visioner med hjälp av visuell retorik.
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Uttrycket “The more you know the more you see” förklarar hur visuell kommunikation och kunskap
hänger samman (Huxley 1942 se Lester, 2013). Därför är det viktigt att hela tiden lära sig mer för att
kunna utveckla sin förmåga att analysera och på så sätt ge förutsättningar att utvecklas som
visualiserare.

Målet med vår undersökning var att kartlägga och försöka förstå hur olika visualiseringar används för
att förmedla visioner om framtiden. Genom att studera tre filmer som informerar om det
Västsvenska paketet ville vi se hur man kommunicerar budskap till större grupper.

1.4 Avgränsningar
Trots att vi först och främst valde att fokusera på det visuella i vår analys insåg vi att det var
nödvändigt att till viss del även studera ljud, eventuell text och berättarröst. Mer specifikt tittade vi på
hur dessa förstärkte det visuella. Klippning och andra filmtekniska aspekter var däremot inget vi
studerade. Vi valde att förbise de filmtekniska delarna trots att detta kan ses vara en stor del av en
film. Men då vårt syfte var att fokusera på bilderna, deras budskap och hur de för fram visionen om
framtiden såg vi inte detta som relevant för studien.

Slutligen var vi inte intresserade av att studera det Västsvenska paketet som projekt. Vi tittade alltså
inte på byggplaner och andra detaljer rörande byggarbetet. Vi tittade inte heller på argument för och
emot. Vi upplevde inte detta som aktuellt för vår analys av visionen om det framtida stadslivet.
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2. Teori och tidigare forskning
2.1 Visuell kommunikation
Visuell kommunikation kan definieras som den process genom vilken människor, i olika relationer,
kulturer och organisationer skapar och tolkar visuella meddelanden (Barnes, 2011:3). Begreppet
visuell kommunikation menar att bilder är mer än endast estetik och uttryck utan att de även bär på
kommunikativa lager.

Kommunikation är en gemensam handling och därmed är det en förutsättning att man har en
gemensam förståelse av koder och tecken för att kunna ha en framgångsrik kommunikation
(Eriksson & Göthlund, 2012:18). All kommunikation förutsätter att de som kommunicerar har
åtminstone delvis delade meningsstrukturer. Social överlappning med likhet i exempelvis kultur,
språk, ålder etc. underlättar kommunikation mellan olika grupper av människor (Aspers, Fuehrer,
Sverrison, 2004:67–68).

Traditionellt sett har det skrivna tecknet, det vill säga text, haft större betydelse inom de områden
som hör till de högst klassade i samhället som till exempel vetenskap och teknik. Trots att man kan
använda bilder inom dessa områden har man främst belyst bilder som förmedlare av känslomässiga
och subjektiva uttryck och som ett medel för underhållning (Eriksson & Göthlund, 2012:18).

Bilder har en tendens att framkalla känslosamma tankegångar till skillnad från text som framkallar en
mer rationell eller logisk tankegång. Eftersom bilder känns levande, autentiska och är minnesvärda så
förväntar man sig att de fungerar bra som verktyg för att kommunicera ett övertygande meddelande
(Joffe 2008:86). Hon skriver också att endast textbaserad information inte är tillräckligt för att fånga
människors intresse och få dem att vilja agera, man behöver det visuella för att fånga deras
uppmärksamhet.
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2.2 Semiotik
En av de dominerande teorierna inom visuell kommunikation är semiotik (Rose, 2007:74). Semiotik
är studiet av tecken, hur människor kommunicerar med tecken och hur de används för att skapa
mening. Tecken innehåller betydelser och kan därmed anses fungera som ett språk. Något förenklat
kan man beskriva semiotik som en av teorierna som hjälper oss att förstå hur visuell kommunikation
fungerar. Inom semiotik anser man att människan ständigt både skapar och tolkar tecken. De menar
också att i princip alla aspekter av våra liv kan tolkas med hjälp av semiotik (Berger, 2012:52;Eriksson
& Göthlund, 2012:42). En av semiotikens urfäder Charles Sanders Pierce (1839-1914) lyfte fram
tecknets kontext som relevant för tolkningar av detsamma. Detta då tecknet och dess betydelse
skapas i relation med andra tecken i dess närhet (Carlsson & Koppfeldt, 2008: 32).

Enligt Kjørup (2004:20) består ett tecken av två sidor, konnotation och denotation. Denotation syftar
till ett teckens bokstavliga uttryck, vad det faktiskt visar eller betyder. Konnotation syftar däremot till
ett teckens betydelse, associationer och känslomässiga värderingar som ofta kopplas till människors
olika kulturer och bakgrund.

Två vanliga begrepp som ofta nämns inom semiotiken är metonymi och metafor. Båda begreppen är
metoder för att skapa associationer, det vill säga när vi kopplar samman idéer eller tecken för att ge
dem mening. Metonymi skapas av närhet eller när en del står för en helhet. Exempelvis kan Rosenbad
användas som en metonymi för Sveriges riksdag. Metaforer skapas däremot genom likhet.
Betydelsen överförs från ett tecken till ett annat genom liknelse och tecknet förlorar sin ursprungliga
innebörd. Ett exempel på en metafor kan vara när man talar om bubblor inom ekonomi, man talar
inte bokstavligt om en bubbla utan associationen baseras på en likhet. En finansiell bubbla riskerar
likt en vanlig bubbla att spricka (Berger 2008:61–62; Bignell, 2002: 17; Carlsson & Koppfeldt,
2008:57).

Andra grundbegrepp inom semiotik är ikon, index och symbol. En ikon är ett tecken som avbildar
det den representerar. Liknelse skapar betydelsen, så exempelvis är en bild på en kvinna ett ikoniskt
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tecken för en kvinna. Index däremot skapas genom orsakssamband, precis som att fotspår i sanden
tyder på att någon varit där. Så en högklackad sko kan ses vara ett indexikalt tecken för en kvinna, då
högklackade skor generellt sett oftast används av kvinnor. Symbol skapar betydelse genom
överenskommelse. Symbolers innebörd är något man får lära sig, en kunskap som ofta är kopplad till
bakgrund, kultur och erfarenheter. Exempelvis har vi i västerländska kulturer kommit överens om att
tecknet “♀” betyder kvinna. Det är därmed ett symboliskt tecken för kvinna (Carlsson & Koppfeldt,
2008:33).

2.3 Retorik
Likt semiotik är retorik tätt kopplat till kommunikation. Där semiotik handlar om att studera de
tecknen som uttrycks och försöka förstå hur de är betydelseskapande så handlar retorik istället om
metoder om att uttrycka sig på bästa möjliga sätt. Retorik definieras ofta som konsten att övertyga.
Idag anser vi att retorik är mer än bara verbala uttryck, det kan innebära i princip alla uttrycksformer
som bilder, ljud, musik, varumärken o.s.v. (Carlsson & Koppfeldt, 2008:64). De skriver även om hur
viktigt det är att talaren kan uttrycka sig bildligt vilket gör att åhöraren lättare rycks med i berättandet
då de tycks se framför sig det talaren pratar om (Carlsson & Koppfeldt, 2008:66).

Bildretorik är därmed när man använder sig av bilder för att övertyga. Med hjälp av bilder kan man
förstärka sitt budskap eller ge det nya och fler betydelser. Enligt Carlsson & Koppfeldt (2008:59)
består bildretorik av tre delar; den första handlar om hur man framställer en bild så att den uppfattas
bevisa något, den andra innebär användandet av metaforer och det tredje användandet av
metonymier. Verktyg som vi även känner igen från semiotiken.

Tre begrepp som ofta nämns inom retorik är etos, patos och logos. De handlar alla om hur man
kommunicerar övertygande. Etos handlar om hur avsändaren uppfattas, är den pålitlig och
kompetent? Framstår den som trovärdig? I dagens samhälle kan detta jämföras med det vi ibland
kallar för image. Logos däremot vänder sig till vårt förnuft och logiska tänkande. Med hjälp av fakta
och statistik får åhöraren dra sina egna slutsatser. Verkar frågan klok och vettig? Patos vädjar till vårt
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sinne och handlar om att väcka starka känslor, exempelvis sympati, hopp eller ilska (Carlsson &
Koppfeldt, 2008:72–84).

2.4 Visionsteori
En vision definieras inom dess teoretiska fält som framtidsorienterade ideal som representerar
gemensamma mål, oftast etablerade av ledare. Dessa uttryck eller bilder är tänkta att fungera som
inspiration för att beskriva riktning och syfte (Baum, Locke, Kirkpatrick, 1998:44; Berson et. al.
2014:145). Visioner tenderar att vara abstrakta, fantasifulla, vidsträckande, tidlösa och ofta omöjliga
att nå upp till. Detta till skillnad från mål som är tydligt formulerade, tidsspecifika och enklare att
uppnå (Berson et. al. 2014:144).

En framtidsbild eller vision byggs ofta på erfarenheter av saker som hänt, personlig smak, värderingar
samt syn på framtiden. Denna information blir sedan till förhoppningar eller farhågor om framtiden
som påverkar de val vi gör och vårt beteende då vi strävar efter att uppnå denna vision. I grupper och
samhällen är det därför viktigt att kommunicera en tydlig vision som man tillsammans kan sträva
mot (Rubin, 2013:40).

2.5 Tidigare forskning
Det finns i dagsläget inte särskilt mycket skrivet om det Västsvenska paketet, troligtvis på grund av att
det är ett projekt som pågår just nu. Men det finns trots allt ett antal artiklar som berör ämnet. Dessa
berör främst trängselskatten och är skrivna ur ett ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt perspektiv.
Folke Johansson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet har skrivit ett flertal artiklar
som handlar om trängselskattens påverkan på förtroendet för kommunpolitiker (2012, 2013). Det
finns dessutom ett antal uppsatser på både kandidat- och magisternivå som behandlar de
ekonomiska delarna av projektet, som finansiering och trängselskatt (Karlsson & Zethson, 2012;
Salahshoor & Öberg 2013). Det finns däremot inga texter om det Västsvenska paketets vision om
stadslivet eller om dess informationsmaterial.
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Det finns en hel del skrivet om visualisering som metod, inte minst de senaste åren med tanke på
ökningen av 3D-visualiserat material. Många texter belyser visualisering som ett hjälpmedel för att
presentera vetenskapliga resultat eller data. De skriver också om hur detta påverkar förståelsen, som
exempelvis Visualization as a Tool for Understanding (de Regt, 2014). Likaså finns det mycket skrivet
om att använda visualisering som ett verktyg för att visa visioner om framtida bebyggelse,
landskapsplanering. Detta kan enligt studier också fungera som ett sätt att engagera befolkningen
(Lange & Hehl-Lange, 2010; Lewis, Casello & Groulx, 2012).

Det finns även många akademiska texter skrivna om kommunikation av visioner. Men i princip alla
dessa studier är dock utförda inom organisations- eller ledarskapsteori (Baum, Locke, Kirkpatrick,
1998:44; Berson et. al. 2014:145). Det finns nästan inget skrivet om hur man kommunicerar sina
visioner visuellt, dvs. visualisering av visioner.

3. Metod
3.1 Val av metod
Vi valde att göra en kvalitativ analys av de tre filmer vi studerade. Den kvalitativa forskningen
tenderar att kopplas samman med en vilja att förstå och tolka fenomen, företeelser och strukturer i
världen runtomkring oss. Man studerar innebörder, egenskaper och de betydelser som vi människor
ger dem (Alvesson & Sköldberg, 2008:17; Starrin & Svensson, 1994:23). Vi var inte intresserade av
hur betraktaren tar emot och upplever visionen som förmedlas eller vad som var avsändarens
intention när de skapade filmerna. Därför ansåg vi att näranalys var en lämplig forskningsmetod.

Vid en näranalys analyserar man den inre och yttre kontexten, själva meddelandet i bilden. Den som
genomför analysen har ansvaret för hela tolkningen och utgår främst från sina egna kunskaper och
erfarenheter. Man tolkar inte budskapet genom någon annan, som mottagare eller sändare. I en
näranalys är den som analyserar en aktiv medskapare i den kommunikativa processen som önskar att
upptäcka nya tecken och betydelselager i bilden (Hansson, Karlsson & Nordström, 1995:40).
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Med utgång i vår frågeställning upplevdes detta vara ett bättre alternativ än receptionsanalys och
intentionsanalys där man istället fokuserar på mottagaren och sändarens perspektiv (Hansson,
Karlsson & Nordström, 1995:40). Om vi hade valt ett sådant tillvägagångssätt hade vi behövt göra
intervjuer och/eller experiment för att komplettera analysen. I ett såpass kort arbete som detta ansåg
vi inte att det fanns tid för flera forskningsmetoder.

Vi tittade även inledningsvis på olika sätt att genomföra bildanalyser, men valde tidigt att använda
oss av ett huvudsakligen semiotiskt perspektiv för vår analys. Det kändes relevant då semiotik
används för att studera bilders betydelsebärande tecken och kommunikativa lager (Berger,
2012:52;Eriksson & Göthlund, 2012:42).

3.2 Urval
Vi gjorde vårt urval genom att välja filmer som visades då man sökte på “Det Västsvenska Paketet”
på Youtube. Vid en sådan sökning fick vi ett stort antal resultat, 263 filmer (vid sökning 21/4-2015).
Därmed var vi tvungna att göra ett urval bland dessa. Vi valde tre filmer som dök upp bland de första
resultaten och som hade ett högt antal visningar, allt från tusentals till hundratusentals. Antal
visningar av dessa filmer kan sättas i relation till den dryga miljon (970 912) personer som bor i
Göteborgsregionen och som påverkas av projektet (SCB, 2014).

Vi valde att endast studera filmer från Trafikverket som är de som står bakom projektet det
Västsvenska paketet. Då vårt huvudsakliga syfte var att studera gestaltningen av visioner valde vi
filmer som vi ansåg visade upp visioner om framtiden och som gestaltade stadslivet. Detta istället för
inspelade seminarier eller mer tekniska filmer som är inriktade på specifika detaljer av projektet.

3.3 Tillvägagångssätt
Som tidigare nämnts utförde vi en analys av de tre olika informationsfilmerna med hjälp av
semiotiska och retoriska verktyg. För att vår analys skulle bli enklare att utföra och mer tillförlitlig så
gjorde vi en analysmall som vi använde till varje film. Mallen minskade även risken att analysen
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skulle skilja sig från film till film. Analysmallen byggde vi upp med hjälp från bland annat Carlsson &
Koppfeldts (2008:61–62) lathund för bildanalys. Här ingår bland annat denotation, konnotation och
ett flertal andra semiotiska och bildanalytiska begrepp. Analysmallen finns att se som bilaga 1.

Utöver den semiotiska analysen använde vi oss av ett antal retoriska begrepp för att undersöka
filmerna. Vi undersökte hur man i filmerna använder det Carlsson & Koppfeldt (2008:72) kallar “Tre
sätt att övertyga”, det vill säga etos, patos och logos.

Vi gjorde en enkel pilotstudie med vår analysmall där vi tittade på filmen Västlänken - en pulsåder
för det moderna Göteborg. Det vi främst upptäckte var vikten av att strukturera sina anteckningar på
ett begripligt sätt. Det blev snabbt mycket text när vi transkriberade filmens innehåll vid
denotationsdelen av analysen. Utöver det gjorde vi ett par mindre justeringar av mallen. Vi
konkretiserade dessutom vad vi menade med vissa begrepp så att vi båda kunde utföra analysen på
samma sätt senare.

Vi började med att genomföra denotationsdelen av analysen var för sig. En av oss tittade på de två
kortare filmerna och en på den länge. Vi tittade på filmerna scen för scen och skrev ner vad vi såg.
När vi hade gjort detta och därmed kartlagt det denotativa lagret så tittade vi på filmen igen. Denna
gång tolkade vi innehållet och letade efter eventuella metonymier, metaforer och andra konnotativa
budskap. Slutligen undersökte vi hur de retoriska begreppen etos, patos och logos användes.

Efter att på tu man hand analyserat filmerna följde en sammanställning av våra resultat. Vi gjorde
sedan tillsammans en fördjupande analys för att se om vi fann några nya tolkningar. Detta kan
kopplas till den hermeneutiska cirkeln (Cornell, 1999:165–166) där man efter att ens kunskap om
ämnet ökat kan göra en djupare analys och på så sätt återigen utöka sin kunskap.

I vår analys var vi tvungna att fatta beslut om vilken data som var relevant för vår studie. Detta
beskriver Denscombe (2009:375) som ett av nyckelbesluten man måste fatta vid analys av kvalitativ
data. Man måste bestämma vilken data som är viktigare än annan och vilken man bör prioritera.
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Detta var något vi var tvungna att göra med all data från vår analys då den var mycket omfattande. Vi
ville fokusera på den data som beskrev eller kunde kopplas till vår frågeställning om det framtida
stadslivet.

4. Resultat
I detta kapitel presenterar vi resultatet från våra analyser, film för film. Under varje film kommer
först en sammanfattning av filmens handling. Vi redovisar sedan delar av resultatet i en tabell där vi
listar visuella element vi upplevde som viktiga. Vi delar upp dem i denotativa tecken och visar även
på hur dessa kan tolkas konnotativt. Efter det följer ett stycke där vi lite mer ingående beskriver vilka
underliggande budskap vi funnit. Slutligen kommer ett stycke om retorik där vi lyfter fram ett antal
argument från filmerna. Det förekommer självfallet fler exempel på retorik än de vi belyser, men vi
ansåg att dessa var särskilt utmärkande i sitt bruk av retoriska verktyg och valde därför att lyfta fram
dessa i en egen del. Till sist efter att vi presenterat resultaten för varje film så sammanfattar vi de
olika analyserna i en jämförande del.

4.1 Det goda livet

Bild 1
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Handling
Denna film utspelar sig i staden, med hjälp av olika byggnader och strukturer förstår vi att vi är i
Göteborg. Vi får se hur staden växer och med den biltrafiken. Med hjälp av utökad och förbättrad
kollektivtrafik ser vi sedan hur biltrafiken minskar. Detta ökar även människors valmöjligheter när
det kommer till resesätt. De beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Till exempel ska det byggas
nya busskörfält, tåg ska förlängas och tunnlar ska byggas. De berättar också om hur finansieringen
ska ske, delvis med hjälp av trängselskatter. Stilen på karaktärerna är någorlunda “barnslig” med
mycket glada färger. Hus och andra strukturer i bakgrunden är inte tecknade utan består av
pastellfärgade papper med fönster och andra detaljer i vitt.

Denotation

Konnotation

“Barnslig” stil, färgglatt.

Alla ska förstå, det är simpelt.
Kan upplevas som oseriöst.

Luftballong presenteras som ett av flera resesätt Metafor för nya resesätt. Nytänk.
(se bild 2).
Bussar kör över eller “äter upp” bilar som då Personerna i bilarna åker buss istället.
försvinner.

Bilarna

kommer

inte

vara

viktiga

i

framtiden.
Med ett rivljud görs ett hål där tågen kan köra Byggandet av Västlänken kommer vara
ned under centralstationen.

enkelt att genomföra.

Den gamla Götaälvbron är gjord av knöligt

Bron är gammal och sliten.

papper.
Människorna är lika stora som bilarna.

Människor har lika stor rätt till plats i
staden som bilarna.
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Bild 2

Filmen utspelar sig på flera olika platser i staden. Som nämnts innan kan vi med hjälp av olika
landmärken se att vi befinner oss i Göteborg (se bild 1). Det är ikoniska avbildningar där vi ser en
likhet med de verkliga byggnaderna eller landmärkena. Det krävs dock att vi har en viss kännedom
om hur dessa landmärken ser ut i verkligheten och att de finns i Göteborg för att vi ska förstå
kopplingen. Även spårvagnarna är ikoniska tecken precis som landmärkena och finns med vid olika
tillfällen i filmen och hjälper oss att dra kopplingar till Göteborg.

Det finns många olika typer av människor med i filmen, särskilt i första och sista scenen där hela
staden är full med folk (se bild 1). Den kulturella mångfalden framstår dock inte vara lika stor som
den är i verkligheten. Vi kan däremot se människor med ett flertal olika yrken, bland annat en sotare,
en präst och en förskolelärare. Könsfördelningen mellan karaktärerna verkar också vara någorlunda
jämn. Vi noterade även att man inte kan se människor i några av fordonen. Alltså är det ingen som
kör eller som sitter på bussar och spårvagnar. Detta kan tolkas som att människor inte hör hemma i
fordonen. Trafiken kommer i andra hand, det är människorna vi ska fokusera på. Bilarna är också
helt vita till skillnad från andra fordon vilket antyder att de är lika mycket i fokus som de andra
fordonen vilka är i färg. Man kan se det som att de håller på att blekna bort från stadsbilden. Det kan
tolkas som att bilarna inte hör hemma i staden.
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I en av scenerna visar de hur biltrafiken blir tätare och tätare tills det blir helt stopp. Bussar och
spårvagnar kommer sedan in på vägarna och “äter upp” bilarna. Trots att de flesta bilarna försvinner
finns det fortfarande ett antal kvar efteråt. Samma sak ser vi i en scenen där det är bilkö på
motorvägen. En buss kommer inkörandes i en av filerna, alla bilar där försvinner och det blir istället
till en bussfil. Trots att många av bilarna försvunnit är det fortfarande en bilkö på vägen. Bussarna kör
dock förbi kön i vanlig fart. Av detta kan man tolka att de inte vill få oss att tro att all biltrafik ska
försvinna, den ska bara minskas. Vårt sätt att resa skall däremot förändras. De som insisterar på att
köra bil kommer fortfarande drabbas av den stress och de problem som det innebär att fastna i
bilköer. Bussen däremot går mycket fortare och framstår som framtidens resesätt.

I en scen visar de högar med guldfärgade mynt som ska symbolisera trängselskatten. Mynten placeras
sedan i staplar som blir pelare på en bro. Eftersom guldfärgade mynt i Sverige endast är värda tio
kronor så skulle man kunna tolka det som om att det inte kommer kosta så mycket, det är ju bara
några tior som vi tillsammans lägger ihop för att finansiera det västsvenska paketet. Men guldmynt
kan också skapa associationer till skatter och kistor med guld. I så fall skulle man också kunna tolka
det som om att bron är gjord av guldpengar, den är alltså väldigt värdefull och dyr.
Retorik
I filmen är det blå himmel, gröna träd, ingen snö och inga vinterjackor. Sommaren får de flesta att bli
glada, tänka på lediga dagar och att äta på uteserveringar. Även den färgglada lite lättsamma stilen
leder tankarna till barn och glädje trots att den också kan tolkas som lite oseriös. Att försöka skapa en
koppling till dessa behagliga känslor som ett sätt att övertyga oss är ett bra exempel på ett
patosargument.

I filmen visar de ett antal delprojekt som ingår i det Västsvenska paketet. Dessa är bland annat
Västlänken, Marieholmstunneln och ett byte av Götaälvbron (se bild 3 & 4). Att de visar konkret vad
de faktiskt planerar att göra kan tänkas hjälpa till att skapa trovärdighet hos betraktaren, det vill säga
etos.
	
  

22	
  

Bild 3

Bild 4

Berättarrösten avslutar filmen med att säga: "Trafiken ökar och kommer öka ännu mer. Att fortsätta
med samma är inget alternativ, inte om det är det goda livet vi vill ha. Därför satsar vi nu för att
kunna ge dig och alla andra förutsättningar för nya vägvanor i framtiden". Detta kan ses som lite av
ett hot, vi måste ändra våra resvanor och det nu. De utnyttjar vår rädsla för en framtid där biltrafiken
tar över och miljön blir allt sämre. Men de erbjuder också en lösning, de ska hjälpa oss att förhindra
detta genom att förbättra kollektivtrafiken och på så vis ge oss möjlighet att välja andra resesätt i
framtiden. Detta är precis så som Carlsson och Koppfeldt (2008, s. 79) beskriver patos, som tätt
sammankopplat med mänskliga behov och problem. Patos utnyttjar våra känslor av fruktan och
erbjuder lösningar för att skapa hopp.

Ett annat exempel som utnyttjar samma slags argument är när det nämns hur lätt det efter en olycka
blir milslånga köer i Tingstadtunneln. Både olyckor och köer är saker som framkallar
obehagskänslor. De kommer då med lösningen att man ska bygga en ny tunnel, Marieholmstunneln
som ska lätta på trafiktrycket i Tingstadtunneln och på så vis minska köriskerna. Återigen en lösning
som genererar känslor av hopp istället för obehagskänslan och på så vis skapas patos.
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4.2 Möten mellan människor

Bild 5

Handling
Denna film är inte animerad som de andra två utan består till största del av filmat material från
Göteborg. Filmen inleds med bilder av snabbspolad trafik på motorvägar runtom i världen. De visar
bilder från New York, Köpenhamn och slutligen Göteborg där olika ombyggnationer har gjorts för
att minska biltrafiken. Därefter kommer flera klipp från olika platser där man ser människor röra sig i
staden (se bild 5). Efter det följer en 3D-animerad sekvens som visar hur en effektivare tågtrafik och
ökad möjlighet till pendling minskar avstånden. Det kommer sedan fler klipp på människor i staden.
De visar också med en visualisering hur de grävt ner en väg så att den nu går under marken istället.
De avslutar med att visa bilder från ett par olika arbetsplatser och från högskolan i både Borås och
Trollhättan.	
  	
  

Bild 6

	
  

Bild 7
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Denotation
Klipp

Konnotation

från

USA

på

högt

trafikerade En stad = stress, dålig luft, mycket biltrafik,

motorvägar med texten “vad är en stad?”

miljöföroreningar o.s.v.

De visar vad de har gjort för att minska Föregångsstäder, Göteborg eftersträvar att
trafiken i Köpenhamn och New York (se bild vara som dessa städer och därmed bli en
6-7).

världsstad.

Fokus på gravid kvinna.

Tillväxt, tänk på framtiden (barnen). En
metafor för den växande staden.

Filmklipp på bilar som kör på motorvägen Tåg är framtidens resesätt. Bilarna kommer
tonas till filmklipp på ett tåg.
Människor

som

står

och

ersättas av tåg.
tittar

på

en Vägarna

är

i

vägen.

Bilar

stänger

in

trafikerad väg.

människor.

Mycket barn och ungdomar

En metafor för framtiden, hoppfullhet och nya
möjligheter.

	
  
Bild 8

Bild 9

I filmen visar de två klipp med människor som står på hustak i olika delar av staden. Det ena klippet
är från centrala staden med flera höga hus runt omkring. Det andra klippet är från utkanten av staden
med villor och mer grönska (se bild 8 & 9). På dessa hustak står det lite människor och pratar, äter
och har det trevligt. I klippet från stadens centrum ser vi mest yngre människor och barn på taket. I
klippet från förorten ser vi istället ett äldre par och en ung familj där några framstår ha en mer
utländsk bakgrund.

Till detta visas texten “och då växer det…” “... i båda ändar”. Man kan då undra vilka ändar de
menar. Med tanke på de olika platserna och människorna som visas skulle man kunna tolka detta
som att de menar i båda ändar av ålder, samhällsklasser, kulturellt ursprung och stadens förorter
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jämfört med centrum. Det är som att de försöker visa motsatsförhållanden mellan flera aspekter av
stadslivet och invånarna i samma bild.

I en 3D-animerad sekvens i filmen ser vi små tåg köra igenom en samling byggnader som vi återigen
kan

identifiera

som

Göteborg

genom

ikoniska

landmärken

som

ett

pariserhjul,

Skanskaskrapan/Läppstiftet och Lisebergstornet. Sedan förvandlas staden till en rund form med ett
rött streck och en blå form på. Tågen fortsätter åka till och från andra orter som ligger runtomkring.
Berättarrösten talar om att “krympa avstånden” och samtidigt som han säger detta ser vi hur orterna
runtomkring flyttas närmare och närmare Göteborg. Trots att man i filmen bokstavligen krymper
avstånden mellan orterna gör man inte det i verkligheten. Det som menas är att man förkortar
restiden och att både talat säga och även bokstavligt i bild krympa avstånden är därmed en metafor.
En betydelse får stå för en annan, avstånd för tid.

De visar också bilder från högskolorna både i Borås och i Trollhättan. Till detta visas texten “när fler
människor möts” “växer det” “överallt”. Just ordet “överallt” dyker upp när vi ser bilderna från
högskolorna. Man kan då fundera på vad de menar med detta, Borås och Trollhättan är inte överallt.
Vi tolkar detta som att de menar överallt i regionen. Anledningen till att de visar just dessa platser är
antagligen att de vill visa på att det ska vara enkelt att ta sig från Göteborg till skolan även om den
ligger i en annan stad.
Med texten “växer det” kopplat till dessa platser kan man tolka det som att det inte bara är Göteborg
som kommer gynnas av det Västsvenska Paketet. Även andra städer i regionen kommer att växa och
utvecklas. Att visa bilder från skolor kan dessutom tolkas som hopp om en bättre framtid och
möjlighet till utveckling. Det kan tänkas att det är just det som man strävar efter när man studerar.

Retorik
I filmen visar man bilder från ett byggarbete och sedan hur resultatet blev efteråt. Detta påminner oss
om hur besvärligt och rörigt det är vid byggen. Huvudsakligen visar de dock hur lyckade dessa
byggen blev vilket ger avsändaren trovärdighet, det vill säga etos. De vet vad de talar om. Att visa
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lyckade projekt kan ses som ett sätt att försöka få förtroende att genomföra ytterligare ett, nämligen
de planerade projekten i det Västsvenska paketet.

Bild 10

Återigen visar man människor som sitter på parkbänkar och uteserveringar i solen, fikar och har det
trevligt. Som nämnts är detta ett tydligt knep för att skapa patos, de somriga bilderna väcker positiva
känslor hos oss. Tittaren får en känsla av hur trevligt det verkar och en önskan om att få vara en del
av det. Blir det så när allt är färdigbyggt? Detta är dock filmat material, det bör därmed redan vara så
trevligt i Göteborg på sommaren. Det kan därför verka aningen motsägelsefullt att använda sig av
filmat material från idag när man pratar om framtiden.

I en av de animerade sekvenserna kan man om man känner till Göteborgs geografi ana att formen på
det blå liknar stadens hamninlopp (se bild 10). Är man dessutom insatt i planerna med det
Västsvenska paketet kan man förstå att det röda strecket troligtvis är Västlänken som ska byggas
under staden. De röda cirklarna framstår i det sammanhanget symbolisera hållplatserna i Haga, vid
Korsvägen och Centralstationen. Det är däremot inget de talar om i filmen. Man utnyttjar sig därmed
av logosargument där man som betraktare får dra egna slutsatser om vad det är man ser.
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4.3 En satsning som öppnar för framtiden

Bild 11

Handling
Filmen fokuserar på problemen med infrastrukturen i Göteborgsregionen och vilka konsekvenser
detta har för de människor som bor där. De visar bilder från en önskad framtid med ett livligare
stadsliv och en mer varierad trafik. Biltrafiken skall ge plats åt människorna och andra ressätt. Det
visas nästan alltid flera olika transportmedel samtidigt såsom cyklar, bussar, spårvagnar och bilar. Det
är mycket människor som rör sig i staden, fikar, promenerar och reser på olika sätt. Stilen är abstrakt
med en linje som tecknar fram allt som sker i filmen och det är sparsmakat med färg.
Denotation

Konnotation

Bilar och grå moln tillsammans (se Tillsammans leder dessa tecken tankarna till
bild 13).
Personer

avgaser, miljöförstöring och en dyster framtid.
med

hörlurar

och Leder tanken till ungdomar.

skateboard.
Fraktfartyg med containrar.

En

symbol

för

Sveriges

och

Göteborgs

internationella handel.
Nallebjörn

Leksaker/mjukisdjur kopplas till barn

Människor i staden med portföljer (se De är på väg till arbetet. Det finns jobb, låg
bild 14).

arbetslöshet?

Mås.

För tanken till hav, vatten, hamn och frihet.
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I filmen ser vi hur snöret från ett paket tecknar människor, fordon och annat i staden (se bild 11). Vi
tolkade detta som att paketet skapar det vi ser i filmen, det Västsvenska paketet kommer leda till allt
vi ser. Detta paket kan ses som en metafor för det Västsvenska paketet. Denna metafor utgår ifrån
ordet paket som får oss att tänka på just ett sådant paket vi ser i filmen. Denna sorts paket ger oss
positiva associationer till de gåvor man får vid jul och födelsedagar. I filmen får vi se hur mynt släpps
ned i paketet som om det vore en spargris medan det växer för varje peng. Paketet kommer därmed
inte vara en gåva utan något vi måste betala för, även om det bara är några mynt var.

Bild 12

I en av scenerna (se bild 12) ser vi ett flertal rektanglar som radas upp bredvid varandra intill en form
som ska föreställa en perrong. På perrongen står det “centralstation”, då mycket i denna film är
abstrakt blir denna text väldigt viktig. Utan denna text hade vi troligtvis inte sett att det var en
perrong. Därmed hade vi haft stora problem med att förstå att de mycket abstrakta rektanglarna på
rad föreställer tåg. Detta är ett typiskt exempel på att tecken skapas och blir betydelsebärande i
relation med andra tecken i dess närhet (Carlsson & Koppfeldt, 2008: 32). Detta sker på samma sätt i
scenen med bilar och gråa moln, på grund av deras närhet tolkar vi dem som avgaser. Utan bilen
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hade vi istället kunnat tolka de gråa molnen som regnmoln. Detta visar återigen hur viktig kontexten
är för vår tolkning av tecken.

I samma scen (se bild 13) där vi ser hur bilden fylls med bilar och avgaser står två människor bland
bilarna vid vad som ser ut att vara ett övergångsställe. Det är väldigt få människor i bilden, bilarna har
tagit överhanden. Med samma hus i bakgrunden ser vi sedan hur staden förändras. Vi ser bilarna
försvinna, de byts ut mot en mycket mer blandad trafik med bussar, spårvagnar och cyklister (se bild
14). Fler och fler människor dyker upp i bilden, de går runt med barn i handen, portföljer eller kassar.
Det finns de som sitter och fikar och vi ser även människor som sitter på spårvagnen.

Till skillnad från den tidigare scenen med mycket bilar ser man här att människorna ser glada ut. Vi
ser två personer som vinkar till varandra och det är överlag en trevligare stämning. Det dyker även
upp mer färger i bilden. På marken dyker en gul cirkel upp och gröna träd växer fram. Detta tolkar vi
som att när bilarna tar mindre plats finns det mer plats för människorna och ett levande stadsliv.
Bilarna hindrar människor och stadens utveckling. De kan fortfarande finnas kvar i viss utsträckning
då de fortfarande närvarar i framtidsbilderna. Man fokuserar på den blandade trafiken och våra
möjligheter att välja andra resesätt. Detta är också ett av målen de lyfter fram med det Västsvenska
Paketet.
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Retorik
Ljudet i filmen skapar mycket av känslan, när det är bilkö hör vi buller och motorer, annars sorl och
glädje. Ljuden av byggandet (hammare, borrar och dylikt) skapar en melodi. Berättarrösten säger att
“... så när du hör pålkranarna dunka och grävskoporna mullra tänk på att det betyder att Västsverige
är på väg…”. Det framstår som att de vill se det positiva i problemen. Detta genom att exempelvis
skapa musik av byggljuden, eller genom att lyfta fram och fokusera på allt bra som det kommer leda
till i slutändan. Detta kan ses vara ett patosargument där man bemöter folks farhågor om bygget och
försöker väcka hopp om en bättre framtid efter det är klart.

I en annan scen får vi se containrar lastas av ett fartyg (se bild 13) medan berättarrösten talar om
utrikeshandeln i Göteborg med statistik och siffror. Detta blir en typ av logosargument som låter oss
dra slutsatser själva. Till exempel berättar rösten att 30 % av Sveriges utrikeshandel passerar
Göteborgs hamn med tusentals containrar varje dag. Dessa siffror hjälper oss att förstå den
ekonomiska betydelsen för Göteborg och regionen. Dessutom väcks tankar om att handeln skulle bli
ännu mer effektiv med en bättre infrastruktur. Detta leder oss att dra slutsatsen att det Västsvenska
paketet även kan bidra till utvecklingen av Västsverige genom ökad handel.

Bild 15
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4.4 Jämförande analys
I denna del av vårt arbete presenteras de resultat vi fått från våra analyser och så jämför vi dem med
varandra. Vi visar på de strukturer och mönster som vi sett i de olika filmerna. Vi har även tittat på
vad det finns för likheter och skillnader i vilken vision som förs fram och hur detta görs.

För det första har de i alla tre filmer använt sig av diverse landmärken och byggnader som är kända
från Göteborg. I Möten mellan människor kan vi både se faktiska bilder och visualiserade versioner av
landmärken. Vi kan bland annat se det stora pariserhjulet som i dagsläget står på Liseberg i alla tre
filmer. Både i Det goda livet och i En satsning som öppnar för framtiden ser vi Älvsborgsbron i
bakgrunden. Eftersom det handlar om kollektivtrafik och Göteborg är det heller inte så konstigt att vi
sett spårvagnar i alla tre filmer. Västtrafiks gul-gråa tåg syns i två av filmerna vilket ytterligare leder
tanken till Göteborg eller åtminstone Västra Götaland.

I både Det goda livet och En satsning som öppnar för framtiden har vi sett fraktfartyg med containrar.
Detta leder tanken till handel och då kanske framförallt utrikeshandel. Att de har med detta i filmen
är ingen slump eftersom (som de även nämner i En satsning som öppnar för framtiden) 30 % av all
utrikeshandel från Sverige går genom Göteborg. Det är viktigt för Göteborg att visa upp sig som en
attraktiv och växande hamnstad.

Bilarna är inte i fokus i någon av filmerna, men de finns fortfarande med. Även de scener som visar
framtidsbilder innehåller bilar även om de är färre än innan. I de båda animerade filmerna (En
satsning som öppnar för framtiden och Det goda livet) är bilarna tomma, det verkar som att
människor inte ska vara där. Det kan också tolkas som ett försök att inte lägga skuld på människor
som kör bil, det är inte deras fel att de måste köra bil då kollektivtrafiken inte är tillräcklig.
Vi har också sett ett genomgående fint väder i alla filmer. I En satsning som öppnar för framtiden är
det lite svårt att säga vad det är för väder då himlen är blank men det är åtminstone ingen nederbörd
och träden har löv. Människorna ser också ut att vara relativt sommarklädda, en del har dock
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halsdukar och (ej uppfällda) paraplyer. I Möten mellan människor ser vi tydligt att det är sommar
eftersom det är filmat material. I vissa scener ser man dock att det är mulet och blåsigt. Att det är
sommar och vackert väder i samtliga filmer kan framstå som ett naturligt val då vi associerar detta
med ledighet och härliga utekvällar.

Människorna i framtidsbilderna verkar alltid vara i rörelse. Detta kan tolkas som att de vill få fart på
befolkningen i framtiden, vi ska vara i rörelse, hela tiden på väg framåt. I Möten mellan människor
som mest består av filmat material ser vi dock mer människor som fikar och sitter på uteserveringar
än i de båda animerade filmerna.

Det är överhuvudtaget mycket fokus på staden och vad människorna gör i den. Vardagssysslor som
att hämta barnen på dagis, handla mat, arbeta och andra är dock inget som visas i filmerna. Det
framstår istället som att människor har mycket tid över för att hänga i staden i framtiden. Detta skulle
kunna tolkas som att människor är antingen arbetslösa eller lediga. Men då de uppenbarligen har råd
att fika och äta ute kan man anta att de arbetar. Vi ser även vissa spår av att folk arbetar till exempel i
En satsning för framtiden där vi ser flera människor med portföljer vilket vi tolkar som att de är på
väg till eller ifrån jobbet. I Det goda livet ser vi dessutom personer som arbetar, bland annat en sotare,
en förskollärare och gatumusiker.

Bland de människor vi ser i de olika filmerna har vi noterat att det mest är unga människor och barn
som syns, vi ser mycket få äldre människor. Detta fick oss att reflektera över vilken sorts människor
som får synas i visionen om det framtida stadslivet. Det verkar inte finnas några socialt utsatta
människor i staden, som alkoholister, tiggare eller hemlösa. Det är dessutom låg förekomst av
kulturell, etnisk och social mångfald i alla filmerna. Som vi tidigare har skrivit så försöker man
möjligen visa på någon sorts mångfald i Möten mellan människor. Det är en eller två personer som
verkar ha en mer utländsk bakgrund. Men deras sociala status framstår vara densamma och de verkar
ha det gott ställt. Det verkar därmed vara en relativt homogen grupp som visas i de olika filmerna.
Det är personer som verkar leva ett gott liv, detta baserat på att de verkar ha jobb och nog med pengar
att ta del av stadens utbud.
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Då dessa filmer handlar om visioner och framtiden händer det att det blir lite abstrakt. Här och var i
filmerna tar de dock upp konkreta exempel på vad det är som ska göras för att uppnå denna ideala
framtidsbild. Detta är till exempel Västlänken och diverse andra ombyggnationer av infrastrukturen i
Göteborg. Till skillnad från de aningen luddiga visionerna kan dessa mer konkreta exempel ses som
en frisk fläkt.

Slutligen upptäckte vi att den första och sista scenen är samma både i Det goda livet och i En satsning
för framtiden. Detta kan tolkas som att det inte kommer bli någon skillnad. Detta trots att de visat hur
staden ska förändras med olika satsningar på infrastrukturen såsom mer kollektivtrafik, nya tunnlar
och broar. Eftersom vi människor är vana vid en kronologisk tidsföljd så förväntar man sig att det ska
ske en förändring i hur stadslivet gestaltas före och efter dessa byggsatsningar presenteras. Vi tror
dock att de återanvänt scenerna för att återkoppla till början och som ett sätt att knyta ihop säcken.

5. Diskussion
Hur man väljer att gestalta visionen om det framtida stadslivet var intressant att studera. Det blev
uppenbart att det endast var en viss sorts människor som fick synas i visionen. Som vi nämnt fanns
det exempelvis inga socialt utsatta människor i någon av filmerna. Något vi till viss del kunde förstå, i
en ideal värld önskar man inte att människor lever på det sättet. I en ideal värld mår befolkningen
bra, det är det man strävar mot.

Men detta fick oss att diskutera varför man då ändå valde att behålla bilarna i framtidsvisionerna. Det
känns som att alla de problem man lyfter fram med bilar och trafik borde göra att man inte vill att de
skall vara en del av vår framtid? Vi funderade om det är så att man inte vill stigmatisera människor
som kör bil, det är lätt att bilförare ändå känner sig stämplade som miljöförstörare. Eller är det en
fråga om att bilkörandet är med och delfinansierar det Västsvenska paketet och därmed förtjänat sin
plats i framtidsvisionen? Det framstår kanske som overkligt att visa en framtid helt utan bilar, det
verkar helt enkelt orimligt och överdrivet. Men åter till frågan vilka som får synas och inte, är det då
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så att en framtid utan bilar känns mer omöjlig att uppnå än en framtid utan några socialt utsatta
människor?

Det är naturligt att önska att ens mottagare är positivt inställd till den vision man kommunicerar.
Men som Cartwright och Baldwin (2007:18) skriver går det inte att låtsas som om mottagaren är
positiv till budskapet om de inte är det. Man måste istället kommunicera sitt budskap till den publik
man faktiskt har. Där upplever vi att dessa filmer inte alltid lyckas. Det Västsvenska projektet är
mycket omdiskuterat och det är många som är negativt inställda till planerna. Att då föra fram en
såpass positiv, ideal och bekymmerslös bild riskerar endast att göra dem mer negativa till projektet.
Möjligen kan det även leda till att man känner sig överkörd och att ens åsikt inte räknas. Det är
dessutom troligt att man upplever budskapet som överdrivet och verklighetsfrånvänt om det är allt
för optimistiskt. Det upplevs nog då snarare som propaganda än information.

Vi tror att det kan finnas en konflikt mellan att kommunicera sina visioner och ens etos. Att föra
fram en vision där allt är fantastiskt och underbart kan tänkas påverka avsändarens trovärdighet, dvs.
deras etos, till det sämre. Ett exempel är vädret i de filmer vi studerat, vädret i Göteborg och Sverige
består relativt sällan av endast sommar och sol. En överdriven eller overkligt positiv bild av framtiden
kan leda till att man istället tappar förtroendet för avsändaren.

Man kan då fundera på om de borde ha visat en bild av hur framtiden ska se ut även på vintern och
hösten med regn och snö? Men visioner är som sagt en ideal bild av framtiden. Det är inte meningen
att de ska behöva vara helt realistiska eller konkreta. Det handlar istället om att inspirera och visa
vägen genom att väcka positiva känslor för visionen, det vill säga skapa patos (Baum, Locke,
Kirkpatrick, 1998:45; Carlsson & Koppfeldt, 2008:78).

Bergström (2009:17) skriver att förändring är något som skrämmer många men med en fängslande
berättelse fastnar betraktaren och denna blir då mottaglig för förändring. Detta kan kopplas till vikten
av att som ledare kommunicera sina visioner på ett förståeligt sätt. Detta för att få människor att följa
visionen och därmed sträva mot den framtid man önskar nå (Baum, Locke, Kirkpatrick, 1998:45). Så
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med hjälp av en genomtänkt och trovärdig visualisering av ens vision kan man kanske få betraktaren
att bli mer positivt inställd. Det kan möjligtvis hjälpa dem att uppleva det som att de blir informerade
snarare än utsatta för propaganda.

5.1 Metodreflektion
Vi reflekterade över vår valda metod och dess möjliga påverkan på resultatet. Vi granskade främst vår
studies validitet, det vill säga den säkerhet med vilken metoden mäter det den har för avsikt att mäta
(Rienecker & Stray Jørgensen, 2014:228). Reliabilitet, som undersöker metodens pålitlighet och om
den visar samma resultat varje gång, är sällan relevant för kvalitativa studier (Rienecker & Stray
Jørgensen, 2014:228).

Kvalitativ forskning påverkas av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. Man ser
istället att begreppet reliabilitet ofta närmar sig validitet vid kvalitativa studier. Begreppen är så
sammanflätade att man knappt använder sig av ordet reliabilitet inom samhällsvetenskaplig
forskning. Begreppet validitet får istället en större och vidare betydelse vid denna sorts studier
(Davidson & Patel, 2011:106).

När man inte kan mäta sin reliabilitet, som i vårt fall, får man istället finna andra sätt för att försäkra
sig om sin studies tillförlitlighet. Davidson och Patel (2011:104) skriver att den som genomför
undersökningen bör vara tränad. Där kan vi bekräfta vår studies tillförlitlighet då vi som utbildade
visualiserare har en god förmåga inom området visuell kommunikation.

Det finns en paradox rörande användandet av analys som metod vid studier av bilder då vi måste ta
till ord för att beskriva det visuella. Denna “översättning” är inte enkel, det är svårt att fånga en bild
med endast ord. Sjölin skriver att jämförelsen mellan tolkning och översättning ger oss väsentlig
insikt i de problem som finns inom tolkning. “ … det som tolkningen ger är aldrig själva det sökta
innehållet av bildens uttryck utan ett i första hand språkligt uttryck som kommer detta innehåll så
nära som möjligt” (1993:37).
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Det vi gör är en tolkning av någon annans arbete och vår tolkning kommer i sin tur bli tolkad av de
som läser den. Denna tolkningsspiral kan pågå nästan hur länge som helst och tolkningen kommer,
likt viskleken, bli mer och mer olik originalet (Sjölin, 1993:50). Det enda som är helt gemensamt när
människor upplever och tolkar en bild är dess fysiska form. Innehåll och uttryck i bilden skapas inte
förrän den kommer i kontakt med betraktaren (Sjölin, 1993:104). Därmed går det inte att bortse från
att vår valda metod har påverkat det slutgiltiga resultatet.

Vårt urval av filmer kan även ha påverkat studiens validitet, det kan ha funnits annat material som
kunde varit relevanta för arbetet och som vi borde analyserat istället. Vi kan dock argumentera för att
vi gjorde ett bra urval då vi valde ut filmer som presenterade visioner av stadslivet och därmed var
aktuella för vår frågeställning. Vi baserade dessutom vårt urval på antal visningar på Youtube och
valde de som hade ett högt antal visningar.

6. Slutsats
Inom semiotik talar man om att tecken skapar den verkligheten vi lever i, detta genom att vi ger dem
betydelse och innebörd (Bignell, 2002:6). På liknande sätt skapar vi framtiden genom våra visioner
(Rubin, 2013:40). I denna uppsats har vi genom vår kartläggning av filmerna Ett gott liv, Möten
mellan människor och En satsning som öppnar för framtiden försökt förstå vad det är för framtid
som visionen av det framtida stadslivet kan tänkas leda till.

Det framtida stadslivet som målas upp i de olika filmerna var i princip detsamma om än visualiserat
på lite olika sätt och med olika stil. I alla filmer för man dock fram en önskan om en stad med en mer
utvecklad och varierad trafik. Människorna kommer i första hand och infrastrukturen finns där för
att möjliggöra att de kan ta plats i och vara en del av staden. Det var generellt fint väder och sommar,
människor var lediga, lyckliga och levde ett gott liv. Staden beskrivs som en plats att mötas på och det
framstår som om att det är en glädje att bo där.
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Vi har sett både etos, patos och logosargument användas i filmerna. Patos används mest, oftast för att
först skrämma tittaren med hjälp av olika skräckscenarion och sedan lugna dem med lösningar på
problemet. Lösningen är i detta fall det Västsvenska paketet, som sedan kommer leda till visionen om
det framtida stadslivet.

Även etos används flitigt, bland annat genom att visa tidigare ombyggnationer som gjorts och visa på
hur lyckade de blev. Detta skapar förtroende då man förstår att de har genomfört liknande
byggprojekt förr. Visionen stöds med etos som får den att kännas mer trovärdig och genomförbar.

Logos används sparsamt men vi har funnit några exempel även på det. Det främsta användandet av
logos sker när de pratar om Göteborgs hamn och handeln som sker där. Med hjälp av siffror och
statistik förstår man att en stor del av Sveriges utrikeshandel sker via Göteborg. Man drar även
slutsatsen att med hjälp utav det Västsvenska Paketet kan denna handel öka och då hjälpa
Göteborgsregionen att växa.
Men hur visualiserar och kommunicerar man då en vision? Som vi tidigare nämnt definieras en
vision som en ideal bild av framtiden och representerar gemensamma mål (Berson et. al. 2014:145).
Det vi sett i vår analys var att visualisering av visioner tenderar att bli en sorts visuell representation
av en ideal framtid. Den förmedlas sedan med starka retoriska knep för att övertyga om att visionen
bör satsas på.

Som vi skrev i teoridelen så är ofta inte endast text nog för att fånga människors intresse och få dem
att vilja agera, utan man behöver visuella element för att fånga deras uppmärksamhet. Bilder är
levande, autentiska, minnesvärda och fungerar bra när det kommer till att kommunicera ett sådant
meddelande (Joffe 2008:86).

Animation och visualisering framstår därmed vara ett lämpligt medium för att kommunicera
visioner. Både på grund av att det är ett bildbaserat media men även för dess möjlighet att skapa
medryckande berättelser. Dessutom finns möjligheten att kommunicera något så abstrakt som en
vision. Mediet kan tänkas kunna uttrycka i princip vad som helst i och med att animation och
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visualisering inte har samma koppling till verkligheten som exempelvis filmat material. Därmed
slipper man känslan av förvirring som vi upplevde i Möten mellan människor där man försökte
förmedla en bild av framtiden med hjälp av bilder från idag.

Som sagt så har vi sett att det finns mycket som talar för att det är bra att använda sig av
visualiseringar som ett sätt för att förmedla visioner. Men det är också mycket som tyder på att det
ofta är svårt att föra fram dessa, särskilt i frågor där åsikterna går isär. Då är det av yttersta vikt att
dessa visualiseringar är genomtänkta och väl genomförda, liksom retoriken som används för att
kommunicera dem. De filmer vi studerat kan påverka både förståelsen och inställningen till det
Västsvenska paketet och kanske även framtidens stadsliv genom den vision de förmedlar.

6.1 Rekommendation till fortsatt arbete
Vi anser att vårt arbete endast har skrapat på ytan av det relativt outforskade område och
rekommenderar därför att man fortsätter att forska om visioner och visualisering av dessa. Som vi tog
upp i inledningen lever vi i en allt mer visuell värld vilket gör att forskning som denna blir mer och
mer relevant.

Eftersom vi gjorde en analys av filmerna utifrån vårt eget perspektiv i en näranalys föreslår vi att
forskning även utförs på samma sätt men från mottagarens och avsändarens perspektiv.
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Bilaga A - Analysmall
Film:
Längd:
Avsändare:
Denotation (Vad är det vi ser?)
Innehåll - situationer, människor, miljö m.m.
Kontext - inre, yttre
Färg
Form
Stil
Komposition
Fokus
Semiotiska nyckelbegrepp
Metafor
Metonymi
Ikon
Index
Symbol
Konnotation (Vad betyder det?)
Tolkning av denotativa data
Retorik
Etos: Hur skapas förtroende, trovärdighet och välvilja för projektet?
Vad gör projektet intressant, attraktivt och tilltalande?
Hur skapas en känsla av delaktighet mellan projektet och publik?
Logos: Hur vädjas till förnuftet? Hur leds mottagaren till att se, förstå och dra slutsatser?
Vilka visuella budskap visas för att få mottagaren att se, tänka och dra slutsatser?
Hur används bilder, fakta, logik, statistik för att övertyga?
Patos: Hur skapas känslor, vilka?
Vilka känslor väcks - och hur?
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