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ÖVERSIKT
INTRODUKTION
Den transmediala adventskalendern #Bergsgatan28 handlar om ett kollektiv i stadsdelen Möllan i Malmö. 
Bostadskrisen är ett faktum och har resulterat i att sex totalt olika personer hamnat under samma tak. De sex 
personerna försöker få vardagen att fungera – och detta mitt i juletid. Kollektivet består av en smålandstjej 
som älskar kött, en vegansk hippie, en stockholmstjej som är förlorad i alkoholens och svartklubbarnas värld, 
en hipster som känner sig hemma på Malmös Möllan, en mammig och accepterande Svensson-tjej och en 
shabby chic-älskande modebloggare som älskar raw food. Hur ska de här helt olika personerna kunna bo 
ihop?  

Storyn kommer att byggas upp kring olika vardagsintriger som uppstår i kollektivet. De kan handla 
om valet av mjölk, hur lägenheten ska pyntas inför julen eller om man får röka inomhus eller inte. Det går 
inte en dag utan att karaktärerna bråkar med varandra. Alla längtar tills de ska få åka till föräldrahemmen 
över julen och slippa kollektivets trånga väggar. Men av olika anledningar uppstår händelser som gör att allas 
planer på att åka hem går i kras. Berättelsen kulminerar i att dessa sex personer tvingas fira julafton ihop. 
När kollektivmedlemmarna tvingas att anordna en julfest ihop trappas konflikterna upp. Blir det sojafärs 
eller julskinka på julbordet? Göttbullar eller köttbullar? Eller kanske ett helt otraditionellt julfirande?

Med inspiration från olika humoristiska sitcoms och filmer som skildrar unga människor som på något 
vis måste leva med varandra, vill vi bygga upp en intressant värld och kontext där våra karaktärer utvecklas. 
Berättelsen kommer främst kretsa kring livet och intrigerna som uppstår i kollektivet. Varje enskild karaktär 
kommer också dela med sig av sina personliga och separata aktiviteter utanför kollektivet. Man kan följa med 
festprissens liv på svartklubbar lika mycket som man kan ta del av hipsterns surdegsbakning eller veganens 
idéer om hur världen borde se ut. Även om det kommer finnas separata berättelser i vår värld vill vi ändå att 
dessa ska samspela. Vår värld kommer utgöras av spänningarna som finns mellan karaktärerna och för att 
de ska skildras på bästa sätt är det också viktigt att följaren kan lära känna de enskilda karaktärerna i andra 
kontexter än enbart kollektivet.

Adventskalendern kommer primärt att föras framåt på Instagram, men även med bloggar, 
Soundcloud och Twitter. Alla karaktärer kommer alltså använda sig av Instagram men också ha sin egen 
separata mediekanal beroende på vilken som passar deras stereotyp. Vi väljer att samla alla karaktärer i en 
kanal för att göra det lätt för läsaren att följa historien. Mediekanalerna utöver Instagram hjälper läsaren att 
gå djupare in på narrativet kring varje karaktär, vilket i sin tur bidrar till en bättre uppfattning om berättelsen 
i stort. Alla kanaler tillsammans underlättar förståelsen för varför de intriger som uppstår i kollektivet faktiskt 
uppstår. Genom att läsaren får lära känna varje karaktär för sig är det mer förståeligt varför Maya och Ella 
hamnar i ett bråk om mjölken i kylskåpet.

KONTEXT OCH VÄRLD
I Sveriges sydligaste metropol, Malmö, har unga under de senaste åren flockats för att få ta del av den 
upplevelse som stadsdelen Möllan innebär. Det är just här, i hjärtat av Malmös kulturella smältdegel – 
Möllan – som våra sex karaktärer kommer samsas om en sjurummare på Bergsgatan 28, en välkänd 
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gata som sträcker sig över stora delar av stadsdelen. Alla som är bekanta med konceptet Möllan vet var 
Bergsgatan ligger. Stadsdelen blir med sitt stora utbud av nattklubbar, kaffebarer och yogaklasser en perfekt 
plats för vår historia och våra karaktärer.

Det typiska Möllankollektivet ligger fyra våningar upp. De gemensamma utrymmena präglas av 
splittrad inredning, ett resultat av sex totalt olika viljor. Drömfångare och väggbonader varvas med hippa 
teakbord och IKEA-möbler och smaklösa Carpe diem-skyltar hänger ovanför högar av disk och tomma 
ölflaskor. På fönsterkarmen trängs odlingar av ekollon och cannabis hejvilt med sticklingar i vattenglas. Även 
lägenhetens hygien är något som kan variera kraftigt beroende på vilken kollektivmedlem som ställt till med 
vad. Det är vanligt att man möts av Fannys kruka med fimpar som inte tömts på flera veckor och tragiska 
kvarlevor från grisiga efterfester. Lika vanligt är det att man möts av doften av Davids nybakade surdegsbröd 
och Nillans nya märkesschampo. Med kollektivmedlemmarnas olika bakgrund och livsåskådningar blir det 
ständiga diskussioner om huruvida golvet ska skuras vid veckostädningen eller inte och om disken måste tas 
hand om direkt efter frukost. Och är det ens en grej att tvätta fönster?

Historien kommer främst att ustpelas i kollektivet men också på klassiska mötesplatser och ställen 
som karaktäriserar stadsdelen Möllan och andra platser i Malmö. Man kan få följa med till allt från 
hipster-Davids besök på saluhallar och kaffebarer till Svartklubbsdrottningens sena rejvnätter i sunkiga 
industrilokaler. En annan dag kanske man får uppleva hur det ser ut inne på en yogaklass. I vår värld 
får följaren helt enkelt resa till vitt skilda destinationer som alla ryms i samma stad och stadsdel. Följaren 
kommer se både rökelse med doft av Indien och Bali och rök- och ölluktande kläder. På #Bergsgatan28
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NARRATIV OCH 
KARAKTÄRER
NYCKELHÄNDELSER

Övergripande nyckelhändelse: Karaktärernas planer på att åka hem över julen går i kras, för alla. De 
tvingas därför att fira jul i Malmö tillsammans i kollektivet. 

Mindre nyckehändelser och intriger:
• Diskussioner om rökning inomhus (att röka gräs är väl inte samma sak som att röka cigaretter?)
• Spelas för hög musik. Fiolövningar och analogsynthar. Nillan får ingen skönhetssömn och Mayas and-

ningstekniker blir helt förstörda!
• Schampo försvinner utan att någon vet varför
• David lämnar surdegar i Mayas rum
• Mjölken: havre, soja eller vanlig?
• Skinka på julbordet eller sejtanrevben?
• Inredning. Ska det hänga citat med carpe diem på väggen eller inte?
• Är det okej att odla cannabis i sovrumsfönstret?
• Lussebullarbak: alla formar dem som de tycker passar bäst.

Utveckling av handling: Historien utvecklas med mindre och större konflikter i det dysfunktionella 
kollektivet. Genom dessa små konflikter lär vi känna karaktärerna och de spänningar som finns mellan dem. 

Alla karaktärer förutom hipster-David (som är den som står på hyreskontraktet) är fast beslutna att 
åka till sina respektive hemorter över julen. Att fira jul tillsammans är till en början uteslutet för samtliga 
karaktärer. När det börjar bli dags att åka hem över julen och bort från kollektivet på Möllan uppstår 
händelser som förhindrar karaktärerna att åka hem över jul. Allt eftersom tiden går står det klart att allt fler 
tvingas stanna kvar i kollektivet över jul. Historien kulminerar på julafton då de boende i kollektivet tvingas 
fira jul tillsammans. Historien knyts ihop och livet i kollektivet tar en ny vändning. Karaktärerna tvingas 
komma överens om vilken mat som ska stå på julbordet, och om det kanske ska vara okej att röka inomhus 
på julafton. 

De sex så från varandra olika karaktärerna står inför vad som verkar bli en kaosartad – om än också 
mysig – julafton. Vad ingen av karaktärerna kunnat ana är dock att det framtvingade umgänget slutar i en 
gemenskap som inte funnits i kollektivet tidigare.

Eftersom Maya har en förkärlek till de påstådda läkande och helande effekter  cannabis har bestämmer 
hon sig för att läka det dysfunktionella kollektivet med lite bakning. Med en mumsig kladdkaka (med hemligt 
inbakad cannabis) tänker hon att de alla ska bryta bröd och mötas på samma nivå. Vid julaftonsfikat smakar 
alla på Mayas kladdkaka – helt ovetande om den hemliga ingrediens den innehåller. Efter ett tag blir alla 
karaktärer påtagligt påverkade och en harmoni sprider sig över kollektivet. Helt plötsligt är det inte längre ett 
problem att bestämma hur julmaten ska se ut, om man får röka inomhus eller vilken musik som ska strömma 
ur högtalarna. 
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KARAKTÄRSBESKRIVNING

• Smålandsköttisen Ella, 22 år 
“Ja, fast så tycker inte jag”, “Nu tycker jag du har fel”. 
Ella är en tjej som kommit till Malmö från Småland för att plugga till byggingenjör. Hennes intressen 
är jakt, fiske och naturen. Det som fört Ella till kollektivet är att hon tröttnat på att pendla från Ryssby 
och bara måste hitta ett boende i Malmö. Kollektivet Bergsgatan 28 blir lösningen. Ella är inte speciellt 
förtjust i Malmö som stad, inte heller i kollektivet hon hamnat i. Pildammsparken har inte ens ett träsk 
och de enda granarna hon sett i Malmö är de som säljs till jul. Här förbereder alla chiapudding till nästa 
dag men ingen skulle kunna tänka sig låta en riktigt fin köttbit stå på långkok. Ella har åsikter om det 
mesta: åsikter som hon inte är rädd att uttala högt.
• Utveckling: Ella, som till en början är väldigt säker på att hennes sätt att se verkligheten på är 

det rätta sättet, blir mindre trångsynt. Hon börjar sakta men säkert hitta saker, platser och affärer 
i Malmö hon tycker om, vilket gör att hon börjar trivas bättre i staden. Eftersom alla karaktärer är 
olika gör detta att Ella förstår att man kan se världen på olika sätt. I sin tur gör det att hon blir mer 
öppen för att prova nya saker, så som Mayas te eller en konsert med David. 

• Svartklubbsdrottningen Fanny, 23 år  
“Vadå? Det är fett najs” 
Stereotypen av en nerflyttad Stockholmare som den gemene Malmöiten stör sig på. Fanny är förlorad 
i en dekadent värld av alkohol och sena nätter på Malmös svartklubbar. Hon stör ofta sina sambos i 
kollektivet med hög musik, rökning och allmän brist på ansvar. Hon är högljudd och obrydd. På Malmö 
Musikhögskola går hon en kurs i ljudproduktion, mest för att få CSN. Hon kallar sin musik för “Sad girl 
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core” och denna finner vi på Soundcloud. Hennes klädstil är relativt androgyn och i hennes garderob 
finner man ofta märken som Adidas, Fila, Thrasher men även T-shirtar med klassiska vänstercitat som 
“Allt åt alla” och “FTP” (Fuck the police). Politiskt rör hon sig till vänster men är inte särskilt insatt eller 
genuint intresserad, politiken är bara ännu en del av hennes image.
• Utveckling: Fanny som är festprissen i kollektivet är väldigt kaotisk, obrydd och spridd i tankarna. 

Hon tar inte mycket ansvar och strör mest omkring. Hon har en trevlig attityd och bemöter 
inte kritik särskilt aggressivt. Eftersom hon älskar fest och berusning leder detta till att hennes 
alkoholkonsumtion är väldigt hög, vilket är en stor faktor i hennes ansvarslöshet. Under historiens 
gång kommer hon smått inse att hon har problem med sina alkoholvanor. Hon kommer inte 
genomgå någon större förändring under historiens gång men hon kommer ta lite inspiration från 
sina kollektivmedlemmar. En dag kanske hon blir inspirerad av Nillan att börja använda handkräm, 
en annan dag kanske David lyckas få Fanny att läsa komplex feministisk litteratur.

• Hippieveganen Maya, 25 år
Maya är uppvuxen i Sundsvall och har nu flyttat till Malmö för att hitta hem i den fritänkande miljön på 
det omtalade Möllan. Hon ägnar sina dagar åt yoga, meditation, tantrakurser och målning. Hon bloggar 
om oneness och är intresserad av att odla; både avokado och cannabis. Veganismen är hennes kamp i 
livet och minst en gång om dagen får någon i kollektivet höra: “Vet du hur många djur som har dött 
för att du ska äta det där?” Hon är annars en lugn och varm person som möter världen med kärlek och 
respekt. “Andas, allt är kärlek”, är råd man kan få från henne. Trots det är hon snabb med att uttrycka 
sin åsikt. Inte för att hon vill bråka eller pracka på människor saker, hon är helt enkelt bara övertygad om 
att hon ser den enda rätta bilden av verkligheten. 

Maya är oftast en enkel person att bo med. Utom när det steks korv i lägenheten. Då stänger 
hon demonstrativt in sig på rummet. Och hon börjar vara riktigt trött på att det lämnas osthyvlar och 
smörknivar intill hennes hummus i kylskåpet. 
• Utveckling: allt eftersom historien rör sig framåt mjuknar Maya långsamt och till slut inser hon att 

det kanske inte är hela världen om hon råkar få i sig ett kryddmått smör. Kanske går det till och med 
så långt att hon provar ost en dag?
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• Mansplainande hipstern David, 27 år 
Studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet och har tidigare studerat historia. Älskar modern 
litteratur och har Proust och Nietzsche som husgudar. Sin litteratursnobbism till trots tycker han dock att 
Bob Dylan förtjänade Nobelpriset och har därför blivit inspirerad att börja spela gitarr igen. På fritiden 
bakar han surdeg, gör långkok och kimchi, skriver poppig poesi, tittar på gulliga djur på Instagram 
och odlar ekar i små glasvaser i köksfönstret. David är lätt att prata med och tycka om, men kan bli 
lite intensiv om ingen stoppar honom. Han tycker om att prata om sådant som intresserar honom, 
men är ganska dålig på att ta till sig andras intressen om de inte stämmer överens med det han tycker 
om. Benämner sig själv existentialist men tycker i hemlighet att ett liv utan mening låter tragiskt och 
obehagligt, varför han försöker fylla det med så mycket “meningsfulla” händelser som möjligt. Vissa 
helger blir den existentiella ångesten för svår att hantera och han åker hem till sin faster. Hon har 
nämligen två hundar som får livet att kännas värt att genomlida.
• Utveckling: David kommer inte förändras särskilt mycket i sina vanor, men däremot lär han sig att 

han inte behöver ha en åsikt om allting precis hela tiden. Han inser också att hans existentiella ångest 
egentligen är menlös eftersom livet blir som det blir – något han oväntat lär sig från Nillan och Annie 
som båda handlöst kastar sig in i nya situationer utan att överväga riskerna. Ella visar honom den 
riktiga naturen och David går från att älska naturen i teorin till att älska den i praktiken. 

• Lifestylebloggaren Nillan, 21 år
När Nillan flyttar in i kollektivet har hon precis gjort slut med sin pojkvän och tvingas därför flytta till 
detta kollektiv eftersom hon inte har någon annanstans att bo än. Hennes föräldrar bor sedan ett år 
tillbaka i Schweiz. Nillan vill leva på sin blogg men använder mest sin pappas kreditkort för att finansiera 
sitt liv där dyra designerväskor och champagne är vardag. Hon är ytlig och självupptagen och hennes 
största intresse är smink och skönhetsprodukter. Hon stör sig på människor som inte kan skilja på riktig 
champagne och mousserande vin och hon kan inte förstå att man städar själv hemma när man kan 
anlita städhjälp.
• Utveckling: Nillan är till en början ganska egoistisk och självupptagen och vill inte direkt bidra till 

en bra stämning i kollektivet. Men under månaden på Bergsgatan 28 utvecklas hon till en mjukare 
person och känner en gemenskap med de andra i kollektivet som hon saknar under sin uppväxt med 
frånvarande föräldrar.  
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• Mammiga tjejen Anna 25 år.
Anna kommer ifrån fina Bellevue i Malmö. Hennes hyresvärd gick i konkurs och hennes föräldrar 
flyttade till Japan så hon var tvungen att hitta en annan lägenhet fort. Till sitt sätt är hon snäll, försiktig, 
diplomatisk och ordentlig. Det är från henne man kan höra “Kan vi verkligen göra så?”, “Jag förstår”, 
“Eller?”. Anna vill att alla ska ha det bra och vara överens. Hon är som en mamma i kollektivet. Anna 
pluggar till personalvetare och gillar målarböcker för vuxna. Sen har hon en passion som inte kommer 
fram så ofta, och det är dans! Det spelar egentligen ingen roll vilken musiken är, kroppen vill bara röra 
sig.
• Utveckling: Anna är den typiska konflikträdda medgörliga personen i kollektivet. Under 

berättelsens gång inser hon att hon faktiskt inte behöver agera mamma åt de andra karaktärerna, 
de kan göra vad de vill och får stå för konsekvenserna själva. Anna kommer alltid vilja alla väl, men 
i slutet kommer hon även förstå vikten av att också älska sig själv. Hon finner sig själv och vågar 
blomma ut genom dansen.
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MEDIESPECIFIKATION
Vi har valt att samla samtliga karaktärer på Instagram under hashtaggen #Bergsgatan28. Vi har valt 
att arbeta med Instagram som primärt medium eftersom det tillåter ögonblicksbilder, text och kommentarer 
vilket fungerar väl dels för vårt format men också för att driva berättelsen framåt. Instagram är också ett bra 
sätt att dela video och ljud vilket innebär ytterligare möjligheter att bygga trovärdiga karaktärer. Eftersom 
hashtaggar och kommentarer underlättar skapandet av samstämmighet och trovärdighet kommer de olika 
karaktärerna i kollektivet kunna kommunicera både med och om varandra i kommentarsfunktionen. 
Hashtaggarna används dels för att skapa ett tydligt rum – #Bergsgatan28 används i nuläget enbart av den 
här produktionen – men också för att knyta an till ”den riktiga världen”. Med hashtaggfunktionen kan man 
också lägga in explicita inferenser för att bygga karaktärens trovärdighet, till exempel genom att låta dem 
ironisera över sin egen stereotyp. På så sätt tjänar hashtaggarna till att både öka och minska förståelsen för 
att produktionen är fiktiv, utan att uttrycka det explicit. Utöver Instagram kommer karaktärerna också att, 
beroende på vad som passar respektive karaktär, använda sigav bloggar, Soundcloud (för musik och podcast) 
och Twitter. Förutom Instagram ser uppdelningen ut såhär:

• Ella: Twitter
Kommer att fungera som en digital dagbok. För att ventilera tankar och reflektioner kring saker som 
händer i omgivningen. Till exempel att hon råkar få bönburgare istället för hamburgare eller att hon 
stör sig på den skånska dialekten. Ella ska vara allt som  ”PK-twitterligan” inte är. Hon ska vara emot 
vegetarism och veganism och istället älska kött så länge man äter svenskt och stöttar de svenska bönderna 
och deras jordbruk. Hon kommer att framstå som provocerande. 

• Fanny: Soundcloud
Fanny gör egen musik och kommer under produktionens gång publicera ett antal låtar och spår som på 
något sätt korrelerar till det som händer i kollektivet. Fanny har också gjort jinglarna till Davids podcast. 
Låtarna är ironiserande och bidrar till att skapa en tydligare bild av vem Fanny är: torr och ironiserande 
med inslag av mörker och trasighet. Låtarna är både akustiska och elektroniska beroende på vilket 
instrument Fanny jobbar med för tillfället.

• David: Podcast på Soundcloud
David har en podcast där han pratar om sina intressen – bland annat mat och litteratur – och om 
hur det är att bo i kollektiv. I sin podcast, som han har tillsammans med sin vän Elsa (ej en del av 
produktionen i övrigt), sammanfattar han också veckans händelser i kollektivet och talar om de olika 
karaktärerna och deras förehavanden. I podcasten är David den mansplainande hipstern som gärna 
avbryter Elsa för att förklara hur saker och ting ligger till, medan Elsa fungerar som en voice of  reason och 
ifrågasätter, kritiserar eller uppmuntrar David i sitt orerande.

• Anna: Blogg
Anna använder sin blogg för att berätta om sina intressen och sin vardag. Eftersom Anna är kollektivets 
lugnaste och mest samlade person är det framförallt här hennes känslor får ta plats: separerade från 
hennes yttre beteende. Annas främsta intressen är dans och målning, och det kommer fram i bloggen 
medan Instagram snarare förmedlar ögonblicksbilder och tankar kring dem.
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• Maya: Blogg
I Mayas blogg tydliggörs hennes personlighet och hennes intresseområden. Hon skriver mycket om 
veganism och fördelarna med dem (och nackdelarna med att äta kött) och förmedlar samtidigt sin 
holistiska livsstil. Med bloggen vill Maya inspirera andra att leva som hon gör, i oneness med naturen och 
mänskligheten. Mayas blogg är ett varmt och välkomnande rum med tydliga åsikter.

• Nillan: Blogg
Nillan älskar mode och därför är hennes blogg primärt en modeblogg. Hon drömmer om att kunna 
tjäna pengar på bloggen och skriver därför mycket om olika varumärken och vad hon shoppade senast. 
Även om Nillan tycks ytlig är hon också djup och väldigt ironiserande. Hennes beskrivningar av de andra 
boende i kollektivet är torr och ironiska och det lyser genom mycket humor.

MEDIEVAL
De olika medierna passar väl både för våra karaktärer, men också för vår målgrupp. Instagram är ett oerhört 
vanligt medium bland personer i vår målgrupp (ungefär 70% av alla Instagrams användare är mellan 16 och 
34 år gamla) varpå det passar bra att använda som primärt medium: det når ut till vår målgrupp och genom 
att använda det på rätt rätt når man lätt en större publik.

Bloggar passar också bra eftersom de tillåter de personer som har mycket att säga att bygga upp en 
plattform. Då inte alla karaktärer har en blogg har det avgränsats till den lugnare delen av vårt kollektiv: 
mamman, yogaveganen och den modeintresserade, unga tjejen. Med bloggarna tänker vi att Instagram 
används som komplement och intresseväckare som i förlängning drar mer trafik till bloggen. På bloggen 
kommer det finnas en widget som är direkt länkad till bloggarens Instagram.

Soundcloud fungerar som en slags portal där två av våra karaktärer prånglar ut sitt budskap. Det här 
appellerar dels till musikintresserade människor och dels till personer på språng som inte har tid att läsa 
eller scrolla sig genom ett flöde. Har man dessutom ett specialintresse – vare sig det är syrade grönsaker eller 
elektronisk musik – finns det massor av intressanta samtal och diskussioner att lyssna på här. På soundcloud 
finns också både hashtagg- och kommentarsfunktion och tillåter därför följarna att interagera med 
karaktärerna och vice versa. 

Twitter är ett väldigt åsiktsskapande och delande medium som lämpar sig väl för diskussion och 
argumentation. Här kan den så kallade PK-maffian diskutera, kritisera, ifrågasätta och samlas kring ämnen 
och diskussioner de finner intressanta. Men på Twitter finns också plats för de som motsätter sig, och 
eftersom Twitter är snabbare och mer behändigt än till exempel Facebook blir det ofta hetsiga och snabba 
diskussioner där alla kan komma till tals.

GRAFISK SPECIFIKATION
De olika karaktärerna har var och en sin egen stil och det är ett medvetet val att inte ha en gemensam grafisk 
profil. Karaktärerna är så pass olika att ett sådant val skulle stjälpa mer än hjälpa produktionen. Istället har 
var och en av de olika karaktärerna sin stil beroende på stereotyp och personlighet. På Instagram samlas de 
olika karaktärerna istället under hashtaggen #Bergsgatan28. Varje karaktärs privata medium är däremot 
anpassat efter deras respektive personlighet. Ella, tjejen från Småland, har profilbild och omslagsbild på 
Twitter som speglar hennes ursprung och det hon älskar mest. Mayas blogg är ett virrvarr av färgsprakande 
bilder. Davids soundcloud är minimalistisk och existentialistisk med texten Död och liv och podcast som byline. 
Anna har bilder på blommor, måleri och stadslandskap som komplement till sina texter. Nillans blogg 
är minimalistisk med vit bakgrund och svart text. Bilderna utgörs av selfies och produktbilder. Fannys 
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soundcloud känns mörkare och vildare än Davids, med en profil- och omslagsbild och torra men talande 
spårtitlar. 

Vi har valt att skapa en osammanhängade grafisk profil just för att göra den sammanhängande: det 
hade inte skapat trovärdighet att delge sex så olika karaktärer samma grafiska profil, eftersom ingen av dem 
egentligen har liknande smak och tycke. En stor poäng med sociala medier är att de kan förmedla vilken 
känsla som helst och bygga identitetens profil och image utan att följaren behöver läsa något eller försöka 
lära känna personen. Vår utgångspunkt var därför att respektive karaktärs Instagram skulle spegla respektive 
karaktärs personlighet.
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MÅLGRUPP
Vår målgrupp är unga vuxna, 18-35 år, i Malmö som är bekanta med Möllan och dess typiska atmosfär med 
falafel, svartklubbar och barerna på Möllevångstorget. Personer som vet exakt var knarkrondellen är och 
verkligen förstår vad en hipster är. De bör också ha en bild av hur ett kollektiv ser ut och fungerar, något vi 
förväntar oss att personerna i vår målgrupp gör. Dessutom behöver publiken vara bekant med stereotyperna 
i vår produktion, något vi inte heller tror är ett problem om man är Malmöbo.

Det är viktigt att målgruppen förstår sarkasm då det är kärnan i vår produktion. Om man ser sig själv 
i karaktärerna behövs också en viss självdistans för att uppskatta historien. Vi tänker att den typiska läsaren 
känner igen sig och människor i sin omgivning i stereotyperna vi gestaltar, även om de kanske inte är lika 
extrema som våra karaktärer.  

Konceptet bygger på igenkänning och vi vill att de som följer oss ska hitta underhållning i att känna 
igen karaktärerna och konflikterna. Publiken ska känna “Haha, David är lika galen i surdeg som min 
klasskompis”, “Annie påminner om hon som dansade längst fram på svartklubben i lördags” eller “De där 
jäkla veganerna som alltid måste bråka om allt”.

Vi vill locka vår målgrupp med finurliga och fina bilder som förstärker karaktärernas stereotypa drag. 
Detta gör vi primärt via Instagram som är vår huvudkanal. Till bilderna kommer vi också skriva korta 
texter som förstärker bilden av stereotypen genom språkval som är typiskt för våra stereotyper. Förutom att 
använda Instagram kommer vi som tidigare nämnt integrera andra plattformar till våra karaktärer för att 
skapa en hel värld för användaren. 

För att öka antalet läsare och för att hjälpa läsaren genom historien kommer vi att använda hashtaggen 
#Bergsgatan28 på alla våra inlägg på Instagram, Twitter och Soundcloud. Vi kommer även aktivt 
kommentera varandras inlägg, delvis för att öka trafiken mellan sidorna, men också för att ge konflikterna liv 
i de digitala medierna. Läsaren kommer alltså kunna läsa en del av våra konflikter genom kommentarerna 
vi skriver direkt på Instagram. Det blir alltså inte bara en fråga om att återberätta dramatiken, utan den sker 
även i våra medier.

TVÅ POTENTIELLA ANVÄNDARE
För att lättare illustrera vilken sorts person vi vill vända oss till via vår historia och våra medieplattformar har 
vi skapat två fiktiva potentiella användare. 

• Vanessa, 22 år
Vanessa är en med rötter i Växjö tjej som studerar interaktionsdesign. I malmö har hon bott i två år, 
närmare bestämt vid Nobeltorget och är därför väl bekant med allt vad Möllan innebär. Vanessa bor 
precis som våra karaktärer i ett kollektiv, något som gör att hon starkt kommer känna igen sig i vår 
historia. Hon kommer även kunna knyta band med de karaktärer som flyttat ner till Malmö. Vanessa 
intresserar sig själv för växter och inredning, vilket gör att hon finner delar av berättelsen extra roliga 
och givande. Det är via detta intresset och olika hashtaggar som berör inredning och växter som 
hon hittar vår hashtagg #bergstagan 28. Plötsligt följer hon inte våra karaktärer enbart på grund av 
inredningsintresset utan har nu vävts in i historien och hamnat på alla karaktärers plattformar. Hon rör 
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sig mellan Instagramkontona och bloggarna frekvent. 

• Alex, 29 år
Alex är född i Malmö och har bott i staden nästan hela sitt liv. Han arbetar inom en kulturell näring, 
förmodligen på någon mediebyrå. Han har fast inkomst och bor i en bostadsrätt vid St Knut. Alex är 
en medveten individ som är väldigt progressiv i sättet han lever. Som Malmöbo är han väl bekant med 
konceptet Möllan och kommer starkt kunna känna igen våra karaktärer från sitt eget liv. Han kommer 
känna igen drag hos sig själv från alla karaktärer. Han spenderar mycket av sin tid i medierna på Twitter, 
eftersom han tillhör PK-Twittereliten. Han hittar Ellas Twitter eftersom hon inte alls skriver politiskt 
korrekt. Via Ellas tweets, där hon skriver om kollektivet och andra angelägenheter hittar han till andra 
karaktärers mediekanaler. 

Axel är musikintresserad och gör egen musik på amatörnivå. Via Twitter hittar han karaktärerna 
Annie och Davids kanaler på Soundcloud eftersom han spenderar mycket tid där när han letar efter ny 
musik. Eftersom både Annie och David har länkat till sina Instagramkonton på Soundcloud finner han 
även dom där. Historiens andra karaktärer är ofta taggade eller så kommenterar de på Annie och Davids 
bilder och på så sätt hittar Alex även historiens andra karaktärer och deras aktivitet på olika medier.
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Berättelsen Bergsgatan 28 är en fiktiv berättelse, men detta hindrar inte andra att tro att ka-
raktärerna och storyn finns på riktigt. De som tar del av vår produktion kommer känna igen 
sig med våra karaktärer eftersom de är väldigt aktuella i dagens samhälle för unga vuxna. 
Eftersom vi inte kommer publicera i början av kalendern att den är fiktiv kan folk bli besvik-
na och känna sig lurade när de inser detta. Men vi känner att det är viktigt att det inte är för 
tydligt att vår kalender uppfattas som icke-realistiskt. Däremot kommer vi den 25 december, 
på alla medieplattformar som använts att presentera att allt som tidigare visats har varit en 
påhittad historia. Detta gör vi för att folk bland annat inte ska anmäla det explicita material 
som förekommer i form av t.ex. cannabisbruk men också för att det ska bli av tydlighet att 
karaktärerna inte längre kommer finnas kvar.

Vår berättelse kommer innehålla aspekter som vissa kan finna provocerande eller opas-
sande, som till exempel bruket av cannabis. Men vi har inte som mål att provocera eller skapa 
någon sorts förändring i samhället. Vårt mål är heller inte att ta ställning till något specifikt 
utan berättelsen ska som sagt främst vara en humoristisk social samhällsskildring. Vi har 
ingen politisk eller samhällsförändrande agenda som mål med vår produktion och eftersom 
vår berättelse vänder sig till personer som är myndiga ser vi inga problem med några etiska 
aspekter gällande vårt explicita material som förekommer i projektet.

ETISKA ASPEKTER
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PRODUKTIONSMÅL
Bergsgatan 28 är en social skildring av verkligheten i Malmö, så som den ser ut bakom det polerade skalet. 
Malmö är mer än bara Västra Hamnen och Lilla Torg, även om det ofta bara är den delen av staden som får 
ta plats och synas. Malmö är en blomstrande stad där människor från 170 olika nationer lever tillsammans 
i allt från vindsvåningar på Kirseberg till höghus i Västra Hamnen. En stad som lockar unga och gamla, 
hippies och affärsmän, grönsakshandlare och konstnärer. Det är en stad med en enormt mångfacetterad själ 
som förtjänar att synas mer. Bergsgatan 28 är ett sätt att visa upp en annan (men väldigt viktig) del av Malmö 
på ett underhållande sätt – livet som ung på Möllan.

Genom humor och igenkänning lockas Malmöbor att följa med i äventyret. Möllan, kollektivliv, veganer, 
hipsters och svartklubbar är några av de saker som Malmöbon känner igen och kan skratta igenkännande 
åt. I slutet av berättelsen är målet att ha rivit en eller flera fördomar och visa följarna att det kan finnas goda 
vänskaper trots skillnader som på ytan verkar helt oövervinnerliga. Det går att finna något fint i sin största 
fiende, även om den äter kött och man själv är strikt vegan. 

Målet är att unga människor mellan 18–35 år som är bosatta i Malmö, eller som är bekanta med den 
värld av stereotyper som vi kommer bygga upp, att ta del av berättelsen. Med igenkänning och en humoris-
tisk verklighetsskildring visar Bergsgatan 28 hur det är att vara ung i Malmö. 

Trots de viktiga syftena med produktionen ska den genomsyras av lättsamhet och ungdomlighet. Ett mer 
långsiktigt mål skulle kunna vara samarbeten med till exempel webmagasinet Nöjesguiden som riktar sig mot 
unga i Malmö, Göteborg och Stockholm med fokus på nöje och kultur. Ett annat mål i planen är att samar-
beta med andra skapare i Malmö, så som podcasten Lilla vardag, som kan marknadsföra produktionen och 
engagera fler läsare. 

Vi tror starkt på Bergsgatan 28 och att det finns många unga i Malmö som skulle vilja ta del av den sorts 
produktion och berättelse. Med humor och igenkänning som vapen lockar Bergsgatan 28 en stor del använ-
dare till att ta del av vår berättelse och engagera sig.

Alla kommer att vilja veta ifall drömmen om Möllan gick i uppfyllelse eller inte. Kommer det dysfunktio-
nella kollektivet någonsin att fungera? Eller kommer drömmen istället att bli till en mardröm?


