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TA CK
NÄRA OCH KÄRA
ETT STORT TACK TILL ER SOM HJÄLPT TILL  
OCH STÖTTAT MIG UNDER DETTA ARBETE

YOURS KOMMUNIKATIONSBYRÅ
SOM TAGIT EMOT MIG MED ÖPPNA ARMAR OCH  
STÖTTAT MIG UNDER MITT EXAMENSPROJEKT.



“THE TRANSPORT INDUSTRY IS IN TURMOIL. 

NO ONE SEEMS TO BE ABLE TO RESTRAIN THE CRIMINALS,  

WHO PUT THEIR OWN PROFITS FIRST. REGARDLESS OF THE 

CONSEQUENCES. EVERY ATTEMPT TO STOP THEM HAS BEEN 

UNSUCCESSFUL. UNTIL NOW”

Detta examensarbete handlar om hur man på ett kreativt sätt kan förpacka och sprida 
information i hopp om att skapa en förändring. Följ med genom en kreativ designprocess 
och se hur jag som grafisk designer arbetar fram ett kommunikativt koncept som genom 

konventionella medium sticker ut, väcker känslor och skapar förändring. Få en unik inblick i 
hur dagens transportnäring gav inspiration till action-duon ”Tradarparet”.

Detta examensarbete handlar om hur man på ett kreativt sätt kan förpacka och sprida 
information i hopp om att skapa en förändring. Följ med genom en kreativ designprocess 
och se hur jag som grafisk designer arbetar fram ett kommunikativt koncept som genom 

konventionella medium sticker ut, väcker känslor och skapar förändring. Få en unik inblick i 
hur dagens transportnäring gav inspiration till action-duon ”Tradarparet”.
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BAKGRUND

ERFARENHETER OCH NYA 
KUNSKAPER BLANDAS

Då jag har yrkeserfarenhet som lastbilschaufför bestämde jag mig för 
att under mitt examensprojekt arbeta med transportnäringen som 
utgångspunkt. Jag ville kombinera min kunskap om branschen med 
min kreativa sida för att skapa något som i slutändan skulle till
föra branschen någonting nytt. Jag visste inte vilket ”problem” som 
skulle lösas, på vilket sätt, eller genom vilket medium. Men jag hade 
en kontext att undersöka och identifiera områden där mina kreativa 
kunskaper skulle användas för att skapa något innovativt.
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OHÅLLBAR KONKURRENS

Transportnäringen och lastbilstransporterna kan beskrivas som 
samhällets blodomlopp, det är något som vi alla är beroende av men 
kanske inte reflekterar över i vårt dagliga liv. Under ett år fraktas 
det uppskattningsvis 350 miljoner ton varor i Sverige.  Utan denna 
bransch och den samhällsfunktion som den utgör skulle bland annat 
handel, vård och industri sättas ur spel.

Inom transportbranschen har konkurrenssituationen utvecklats till 
ett spel där lägsta bud oftast vinner uppdragen. De som upphand
lar om transporttjänster samt mellanhänder tar sällan hänsyn till 
kva lité ur hållbarhetssynpunkt (social, ekonomisk och ekologisk).  
Fokus hos dessa ligger snarare på att göra en snabb ekonomisk vinst, 
det är sedan upp till åkerier och chaufförer att utföra uppdragen.   
(Uppdrag granskning, 2013)

Den låga ersättningsnivån för transporter måste på något sätt komp
enseras för att en åkeriverksamhet ska fungera och ge vinst. Det 
är dessa förutsättningar som har skapat en marknad där oseriösa 
aktörer börjat utföra billiga transporter. Bakom detta låga pris hittar 
man däremot upplägg som tenderar att bryta mot regler och med 
 arbetskraft som jobbar under helt andra förutsättningar jämfört 
med sina  kollegor på företag med sundare inställning. (SVT, 2015)

Ett nytt fenomen inom branschen är att företag har börjat ”impor
tera” billig arbetskraft vilket har ökat pressen inom branschen.  
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Människor som kommer till Sverige för att arbeta och tjäna pengar 
arbetar ibland åt utländska åkerier, vars upplägg ofta tenderar att 
bryta mot gällande regler för yrkestrafik. Utländska åkerier kan 
konkurrera med lägre löner samt att man inte behöver betala samma 
avgifter som svenskregistrerade  åkerier på bland  annat fordons
skatt, som är ett sätt att kompensera det slitage man utför på bland 
annat vägar och miljö. Ett annat uppmärksammat upplägg kan vara 
att man som gäst arbetande chaufför inte anställs i Sverige. Istället 
registrear man ett företag i sitt hemland för att sedan fakturera den 
arbetade tiden (Expressen, 2014.) På så sätt undviker företagare i 
Sverige att betala skatt, pension och sociala avgifter för ett arbete 
utfört i inom landets gränser.

Detta resulterar i en snedvriden konkurrenssituation som urhol
kar systemet och gör det svårt att bedriva en verksamhet på laglig 
och hållbar väg. Ett annat resultat av denna situation är den del av 
bransch folket som känner sig orättvist behandlade och förbisedda. 
Jag märker att det har byggts upp en frustration och ett miss nöje, 
där man börjat etablera ett vi och dem. En frustration som fått 
påverkan på politisk nivå (Aftonbladet Debatt, 2014)

Samtidigt rapporteras det från experter inom området att denna 
prispress inom transport näringen i slutändan kan handla om pro
millen i prisskillnader för slutkonsumenten på de varor som trans
porteras (Uppdrag granskning, 2013).
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BRANSCHENS SVAR PÅ UTVECKLINGEN

Branschorganisationer och branschfolk har genom diverse projekt 
och aktioner försökt lyfta problematiken. 

”Här stannar Sverige” var en privat arrangerad aktion där åkare, 
chaufförer och branschfolk stannade sina fordon längs Sveriges 
vägar mellan klockan 12.00  12.15. Aktionen pågick mellan 24 no
vember och 24 december 2014 och fick stor uppmärksamhet i media.

Sveriges åkeriföretag är en branschorganisation som arbetar med 
frågor inom transport och logistik på uppdrag av deras medlemmar. 
Genom deras arbete försöker man påverka uppköpare av transport
tjänster och politiska beslutsfattare inom området. Sveriges åker
iföretag arbetar bland annat med projektet "Fair Transport". Som 
medlem i fairtransport gör åkerier ett ställningstagande att man i 
sin verksamhet arbetar på ett seriöst sätt. (http://www.akeri.se/fair
transport). 

Denna branschorganisation som arbetar med opinionsbildning har 
på sin Youtube kanal bland annat två stycken reklamfilmer:

Fairtransport. En 30sekunders film där man informerar allmänheten 
om hur man genom fairtransport arbetar för en sundare transport
näring. Filmen har 302 visningar. (20150514)

Vi kör för din skull. En informativ film som visar på vad transport
näringen har för samhällelig funktion. Filmen har 88 visningar. 
(20150514)
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DEN OFRIVILLIGE PUSSELBITEN

Trots insatser som gjorts är den allmänna kunskapen om trans
portnäringen och konsekvenserna av den snedvridna konkurrensen 
väldigt låg. Det kan bero på att de flesta försöken inte är nog peda
gogiska och riktade mot den allmänna konsumenten för att denne 
ska ha förståelse. Ett annat problem kan vara att det inte finns en 
samlingspunkt som kontinuerligt fyller på information om utveck
lingen och upprätthåller en aktualitet kring frågan så att den rotar 
sig i människors medvetande och inte försvinner efter någon vecka. 

Jag tror att det är viktigt att skapa en förståelse att man som kon
sument är en (mer eller mindre) ofrivillig del av denna problematik, 
då transporter är en nödvändig del av all handel som sker. En del tar 
för givet att ett välkänt namn på transportören ska vara en garanti 
för goda villkor. Andra säger att man har förtroende för den man 
köper sina varor av. Som konsument kan man känna sig uppgiven 
över hur svårt det är att identifiera de återförsäljare som använder 
sig av sunda transporter för att frakta deras handelsvaror och skilja 
dessa från övriga mindre seriösa alternativ. Det är allt som oftast en 
intern kunskap inom branschen vilka uppköpare/affärer som nyttjar 
osunda transporter vilket utelämnar den stora massan konsumenter.

Andreas Lindström, Styrelseordförande vid Sveriges åkeriföretag  
instämmer han i att den allmänna kunskapen om branschens situ
ation är låg. Han beskriver hur han vill ha en större medvetenhet 
bland konsumenterna, som handlar dom varor som fraktas med last
bil och en ökad efterfrågan av att dessa transporteras av de åkerier 
som agerar på schysta villkor.
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IDÉ- 
   GEN ER ERING
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PROBLEM ÄR TILL FÖR ATT LÖSAS

Jag ser en positiv trend bland konsumenter där man vill göra goda 
val och gärna handlar varor som bidrar till ett bättre samhälle. 
Ekologiska och KRAVmärkta produkter samt ”lokalproducerade” 
varor är exempel på denna trend. I egenskap av formgivare och 
kommunikatör vill jag rikta mig till de personer som har en hög ans
varskänsla för sitt vardagliga agerande och konsumtion men inte är 
medveten om hur transportnäringen ser ut 2015. 

Jag kommer inrikta mig på konsumenterna och den makt som dessa 
kollektivt besitter. Projektet skall mynna ut i ett kommunikativt kon
cept vars uppgift är att informera och skapa en medvetenhet bland 
konsumenterna. Jag vill skapa en samlingsplats där man samlar in
formation, lyfter fram goda exempel och hjälper människor att göra 
goda val. Jag talar direkt till människor i egenskap av kons ument 
för att skapa en förståelse för deras roll i logistikkedjan. Genom att 
sprida kunskap önskar jag att bidra till debatten och skapa en efter
frågan av att ens varor ska transporterats på sunda villkor. På sikt 
kan detta sätta en större press på uppköpare av transporttjänster, 
poli tiska beslutsfattare och andra aktörer inom transportnäringen.
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BRIEF

När jag skulle inleda min idégenerering hade jag bestämt mig för 
att mitt koncept i slutändan skulle informera människor i hopp om 
att skapa en förändring. Jag började med att skriva en brief. Denna 
utgör ett ramverk för projektet vilken jag kan gå tillbaka och titta 
på under den kommande processen för att utvärdera huruvida jag 
fortfarande lever upp till mina ursprungliga mål, om projektet tagit 
en vändning eller bör göra det på grund av nya insikter, problem  
och så vidare.



Informera om branschens utmaningar.
Informera konsumenter om deras roll i ”logistikkedjan”.

Öka medvetenheten kring transport branschen och dess 
utmaningar.
Skapa efterfrågan av sunda transporter.

Ca: 25-35 år.
Hög ansvarskänsla för sitt vardagliga 
agerande och sin konsumtion.
Reflekterande / Ifrågasättande.
Uppdaterad inom samhälls- och populär kulturella trender.
Aktiv på sociala medier och uttrycker sin åsikt om aktuella 
händelser och samhälls trender.

Ca: 20-45 år. 
Är influerad/påverkad av samma populärkultur som den 
primära målgruppen. 
Aktiv på sociala medier som ”gillar” och delar mer lättsamt 
innehåll som man kan relatera till eller finner roande.
Branschfolk, speditörer, åkare, chaufförer.

Uppdrag:

Mål:

Primär 

målgrupp:

Sekundära 

målgrupper:

11
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PROPAGANDA

Propaganda är en form av kommunikation som 
syftar till organiserad påverkan av människors 
inställning i kontroversiella samhällsfrågor. (Bil
drpråkets grunder, 1995) Genom att informera 
kan jag som grafisk designer lämna ett bidrag 
mot en sundare transportnäring. Jag ska i mitt 
examensprojekt ta mig an en form av kommu
nikation, som går ut på att informera människor 
om ett samhällsproblem och visa på hur man är 
en mer eller mindre ofrivillig del av denna prob
lematik. Denna form av kommunikation kan ses 
som utmanande då man kan uppfattas som en 
överförmyndare som säger hur en annan männis
ka bör agera. 

Informationen kommer att kretsa kring en konf
likt där man ställer en yrkesgrupps förutsät
tningar mot ett vinstintresse och jag vill inte att 

Fri vilja?

Vissa sätt att informera kan upplevas som 
att en överförmyndare skuldbelägger en.

1

detta ska få en negativ stämpel över sig vilket kan 
göra att en del människor per automatik inte är 
mottaglig för det informativa budskapet som ska 
framföras.

Ordet propaganda är starkt förknippat med den 
kommunikation som under konflikter används för 
att vända opinionen för eller emot en sakfråga, 
land eller person. När jag frågade efter spontana 
reaktioner på ordet propaganda fick jag höra sak
er som rött, vänster, kommunism, krig, diktatur 
och så vidare. Uppfattningen av ordet propaganda 
baseras ofta på en begränsad erfarenhet och då 
främst av den propaganda som används vid väp
nade konflikter, därav kanske man har en negativ 
inställning till ordet mer än vad detta egentligen 
innebär.

IDÉGENERERING



13

Konsumentmakt

Visar den skillnad konsumenter kan göra gen-
om att lyfta fram personerna som påverkas.

2

HUR ANDRA INFORMERAR?

Fairtrade är ett bra exempel på organisa tioner 
som vill visa på hur du som konsument är del 
av ett större sammanhang, att ens val som slut
konsument har stor påverkan i det samhälle 
vi lever i. Genom stt sprida information önskar 
dessa att ändra konsumtions trender mot en mer 
hållbar  utveckling. Jag tittade på hur de arbetar i 
deras kommunikation för att informera och påver
ka. Fairtrade är flitiga på att lyfta fram produ
centerna (de som påverkas av konsumenternas val) 
i sin marknadföring. I film, bild och text använder 
man dessa som ansiktet utåt och förklarar hur 
deras tillvaro förändras genom att vi som slutkon
sumenter väljer att konsumera dessa varor. 

Retoriken och det visuella formspråket är profe
sionellt, beskrivande och spelar ofta på att skapa 
en  relation och förståelse hos konsumenterna. 

Man vill väcka känslor hos mottagaren och spelar 
på konsumenternas samvete.  Utmaningen för mig 
ligger i att inte bli en i mängden och att lyckas 
förföra mottagaren, som ska bli mottaglig för  
mitt budskap. Anders Carlsson och Thomas Kop
pfeldt skri ver att ”Många konsumenter gör mot
stånd till reklamen. Vid intervjuer svarar många 
att reklamen får en motsatt verkan så fort man 
märker att man är utsatt för övertalning. För
trollningen bryts om man genomskådar smickret 
eller när reklamen upplevs vara ute, osmart eller 
”gammaldags”.” (2008 sid 55).

Som designer lät jag mig inspireras av deras arbete 
där man använder sig av den ”utsattes” roll för att 
visa på resultatet av ett hållbart agerande. Samti
digt ville skapa något nytt och ställa mig utanför 
det förväntade så att mitt koncept inte skulle 
kännas som ett i mängden.

IDÉGENERERING
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OVÄNTADE SÄTT ATT INFORMERA

Skatteverket gjorde i min mening en lyckad informativ film 
för att visa på hur du som konsument kan bidra för att minska 
sv a rta inkomster. Man lyckades med humor lätta upp ”tråkighets 
stämpeln” från ämnet. Man lyckades även charma mottagare så pass 
att dessa valde att dela vidare budskapet. Det är reklambyrån 
Le Bureau som står bakom konceptet skriver på deras hemsida att:

”Genom att ta kvitto så stödjer man schysst konkurrens mellan 
företag. Det är budskapet i vår senaste kampanj för Skatteverket. 
Som en del av kampanjen sprider vi en film på nätet som redan har 
setts 250 000 gånger. Dessutom har filmen gett upphov till en massa 
diskussioner på facebook, bloggar och andra sociala forum. 
Roligt att även det här med kvitton kan engagera, om man tar upp 
det på rätt sätt.” 

(http://www.lebureau.se/2012/01/31/korvgubbe-goes-banan-
as-250-000-visningar-redan/)

Jag finner stor inspiration i hur man använt sig av humor för att 
förföra mottagaren som på ett roande sätt identifierar sin egen roll 
i sammanhanget. Genom att använda sig av humor blir det inte en 
”tråkig” överförmyndare som försöker ge dig dåligt samvete eller 
säger att du ska göra si eller så. Skatteverkets kommunikation lyckas 
tack vare detta upplägg att skapa en förskjutning från det man 
förväntat sig av denna statliga myndighet som uppfattas på ett helt 
annat sätt. Genom att förföra och roa mottagaren får man även en 
”gratis” spridning på sitt budskap då en del av mottagarna finner det 
så pass roande att man vill att andra skall ta del av detta.

En annan sorts marknadsföringskampanj där man genom försk
jutningar skapat oväntade sätt att kommunicera på är när Volvo 
lanserade sin nya modell av lastbilen Volvo FH med ett nytt avance
rat styrsystem.  Ett ämne som en begränsad grupp människor egent
ligen är intresserad av, men genom att använda sig av den gamle 
actionfilmshjälten Jean Claude Van Damm, som utförde en av sina 
så kallade "epic split” mellan två av dessa lastbilar kunde man på ett 
innovativt sätt visa på hur stadig och pålitlig denna styrteknik är. 
Filmen vart en succé och Volvos varumärke fick enorm exponering 
då klippet fick viral spridning. (Aftonbladet Nöje, 2013)



"The epic split"

Ett kommunikativt koncept som överraskar 
och väcker känslor oberoende av medium.

3

4

IDÉGENERERING
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ATT SKAPA EN FÖRSKJUTNING

Jag inspirerades av Fairtrade för att använda mig av dem utsattas 
roll i kommunikation, som i detta fall är chaufför erna. Dessa skulle 
agera som ambassadörer och vara ansiktet utåt i min kommunika
tion som riktas direkt till människor i egenskap av slutkonsument av 
de varor som transporteras med lastbil. Genom att skapa en spän
nande förskjutning från vad som kan förväntas av denna sortens 
informativa marknadsföring ville jag skapa ett koncept som känns 
oväntat, spänn ande, väcker känslor och skapar frågor hos mot
tagaren. Detta skulle göra min information intressant för en bredare 
publik och inte bara för branschfolket. Detta upplägg ökar även 
chanserna att mottagaren kan generera spridning om denne finner 
kommunikationen roande, konstig, "smart" eller på annat sätt värd 
att sprida via sociala medier eller föra den informativa kunskapen 
vidare word by mouth. 

För att skapa denna förskjutning i min kommunikation behövde jag  
inspiration från en helt annan kontext. Som en storkonsument av 
film och populärkultur, började jag snabbt dra jämförelser mellan 
konkurrenssituationen inom transportnäringen och actionfilmers 
dramaturgiska berättande. 

IDÉGENERERING



Transportnäringen i Sverige

Företag inom logistikkedjan som använder sig av 
tvivelaktiga upplägg för att tjäna snabba pengar via 
ohållbara samt olagliga transporter.

De företag som sätter i system att tjäna pengar på 
transporter genom tvivelaktiga upplägg.

Chaufförerna som är längst ned i hierarkin, där 
konsekvenserna av prisdumpningen tydligast tar 
uttryck i försämrade arbetsförhållanden.

Om antagonisterna inte stoppas så får detta sam-
hälleliga konsekvenser då deras upplägg inte tar 
hänsyn till social, ekonomisk eller miljöhållbarhet. 
Människor utnyttjas att arbeta under tvivelaktiga 
förhållanden, med undermåliga fordon. Systema-
tiskt undermineras den svenska ekonomin då man 
utför ett arbete i Sverige men skatter för slitage un-
dviks, lika så skatter och sociala avgifter. Ett vi och 
dom börjar etableras och denna situation utnyttjas 
av politiska pariter.

En underdog, en ”vanlig” människa av folket. En 
lastbilschaufför som trots sitt underläge tar upp 
kampen mot de stora företagen som håller på att 
förstöra deras levebröd och samhället.

Sammanhanget

Konflikten

Dem utsatta

Antagonisten

Konsekvens

Hjälten

BERÄTTANDE INSPIRERAD AV ACTIONFILMERS DRAMATURGI

IDÉGENERERING

17



18

ARTEFAKTER OCH DESS OLIKA FUNKTIONER

Tidigare skrev jag om hur jag tittat på hur andra arbetar för 
att informera om olika sakfrågor. Då upptäckte jag att man 
uteslutande arbetar över flera medium, där dem olika artefakter
na har olika sätt att informera och ibland leda vidare mottagaren 
till exempelvis en hemsida. Tack vare att man använder sig av 
dessa konventionella medium skapar man en större närvaro i all
mänhetens vardag, då du återkommande blir påmind om avsän
darens budskap. Jag hade även ett möte med Jens Andersson, 
Creative Director på Yours kommunikationsbyrå. Vi pratade om 
hur man kan arbeta med att ta fram kommunikationskoncept 
och hur man kunde tänka för att ta fram relevanta artefakter. 
Jag fick ny kunskap om hur man bör tänka långsiktigt, nyttja 
dem årliga trenderna, samt göra ett upplägg för hur dem olika 
artefakterna skulle bidra till det slutgiltiga målet.

IDÉGENERERING



På ett lekfullt sätt informera, och väcka intr
Filmen skulle skapa en närvaro främst internet 
där denna har som mål att skapa viral sprid-
ning.

En offentlig annonsering som spelar på 
 actionfilmsposters. Affischeringen kompletter-
ar filmen, denna exponering ökar närvaron och 
intresset för Tradarparet.

En informativ trycksak att dela ut vid evene-
mang och offentliga tillställningar.

Dessa artefakter har gemensamt att genom 
olika medium förföra mottagaren såpass att 
denne tar till sig det informativa budskapet och 
väcka ett intresse som gör att dessa väljer att 
söka sig vidare till hemsidan.

Hemsidan skall vara konceptets samlingplats, där 
transportnäringen, uppköpare och slutkonsumenter 
möts. Här finns information där man på ett peda-
gogiskt sätt förklarar vad transportnäringen är och 
hur situationen ser ut. Här kommer jag lyfta fram 
exempel på ”sunda aktörer” som genom denna 
exponering kan sätta press på deras konkurrenter 
vilket leder till en god utveckling. Sidan kommer 
även innehålla någon form av säsongsbetonat inne-
håll som gör att sidan inte är inaktuell efter några 
veckor, utan ett besök skall alltid kännas ”aktuellt”

Film

Print annons

Print broschyr

Hemsida

KOMMUNIKATIONSPLAN

IDÉGENERERING
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FORMSPRÅK & RETORIK

INSPIRATION

Inspirationen hämtade jag främst från actionfilmer och dess 
hjältefigurer från slutet av 80 och större delen av 90talet. Något 
som idag har fått en renässans både genom Hollywoodproduktioner 
som The expendables och indipendentproduktioner som Kung 
fury, vars framgång förklaras av den stora igenkänningsfaktorn och 
nostalgiska känslan som den väcker hos mottagaren som är uppväxt 
med dessa filmer. (Infotech Umeå, 2013) 

Mina målgrupper har ett ålderspann mellan 2045 år och 
sannolikheten att dessa skulle kunna tolka retoriken och 
formspråket från genren ser jag som stor. Jag är alltså inte särskilt 
intresserad av huruvida mottagaren i sig är intresserad eller över 
huvudtaget gillar själva genren, styrkan är att man kan tolka 
dem visuella koderna och retoriken som jag kommer att låta 
min kommunikation inspireras av. Genom en visuell research 
analyserades trailers, filmomslag och posters för att hitta typiska 
uttryck och detaljer. På detta sätt kunde jag skapa ett visuellt 
formspråk och använda en retorik som skapade konotationer till 
actionfilmsformatet . 
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POSTERS

En undersökning av typografi, grafiska element, bildmanér, poser och 
övriga detaljer som skapar ett visuellt berättande. En undersökning 

som kom att hjälpa mig att gestalta mina hjältar på bild.

6 7

8

5

9

FORMSPRÅK & RETORIK
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FILM

Jag såg hur man på film och särskillt i trailers bygger upp  
dramaturgin. Genom att studera dessa trailers såg jag bland annat hur 

man porträtterar hjälten, antagonisten och offer.

10

FORMSPRÅK & RETORIK
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FORMSPRÅK & RETORIK

11

FILMOMSLAG

Att inspireras av filmomslag i mitt koncept såg jag som en självklarhet. 
Genom att promota konceptets film kunde jag samtidigt nyttja layouten 

för att bädda in informativ text på ett tillsynes osynligt sätt.
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12

MERCHANDISE

Alla hjältar måste ha sina egna samlingobjekt, jag inspirerades av att 
förpacka mina hjältar och deras budskap på ett sätt som skulle motivera 

mottagaren att ta emot min information och interagera med denna.
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FÖRDOMSPROFILEN

Parallellt med denna research skickade jag även ut en enkätundersökning för att samla 
information kring hur folk i allmänhet uppfattar lastbilschaufförer. Frågorna utforma
des så att jag kunde skapa mig en ungefärlig uppfattning om hur denna fördomsprofil 
ser ut. Jag gjorde en jämförelse internt inom branschen och tittade om denna skiljer sig 
från den externa uppfatt ningen för att säkerställa att jag skapade en rättvis stereotyp 
istället för att göra narr av yrkeskåren vilket skulle kunna resultera i att jag vänder min 
sekundära målgrupp emot mig.

Undersökningen resulterade i dem visuella uttrycken som människor förknippar 
med lastbilschaufförer och detta låg till grund för hur min hjältefigur skulle visual
iseras. Det framgick även i undersökningen att dem flesta har en inre bild av att last
bilschauffören är en överviktig medelåldersman, som är allmänt ovårdad och med en 
dålig kvinnosyn. Denna insikt kombinerat av det jag såg under den visuella researchen 
gjorde att jag valde att använda mig av två personer som ansiktet utåt för mitt koncept. 
Jag valde att använda mig av en man och en kvinna som på lika villkor skulle framstäl
las som hjältar. Tillsammans ska dessa ta sig an kampen för en bättre transportnäring. 
Detta heroiska par kom att kallas för Tradarparet. Namnet är en ordlek mellan Radar
par och ”Tradare” som är ett slangord för lastbilsekipage. På ett lekfullt sätt samman
fattar namnet denna dynamiska dou samtidigt som man hintar om deras ursprung.

Stereotypen

Typiska attribut kopplat till lastbilschaufförer.

13
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Moodboard

En visuell tolkning av en idé som hjälp för fortsatt arbete.

MOODBOARD

Som ett hjälpmedel för det kommande visuella arbetet gjorde jag en moodboard, där 
jag genom utvalda bilder försöker ge en visuell gestaltning över min idé. 

Jag vill använda mig av den så kallade  ”lastbilschauffören” som ambassadör för min 
kommunikation. För att skapa en förskjutning från det förväntade sättet att informera 
har jag tittat på liknande avsändare och istället valt att arbeta med storytelling inspir
erad av actionfilms genren. En genre som är väldigt typisk i sin visuella  gestaltning och 
retorik, vilket gör den tacksam att använda sig av som inspiration. Det kommer att bli 
en sorts parodi på actionfilmerna och liknande informationskapanjer, samtidigt som 
man finner allvaret i den underliggande faktan. 

Mitt koncept kommer att bryta de normer som den ursprungliga filmgenren genom
syras av och samtidigt spela på fördomarna om lastbilschaufförer. För mig är det vik
tigt som designer att vara medveten om att de saker jag producerar kommer att påverka 
människors liv, då attityder, normer och trender påverkas av ens artefakter som blir en 
del av det offentliga rummet. Mot denna bakgrund och insikt var det viktigt för mig 
att detta Tradarpar skulle gestaltas på lika villkor där man inte gör skillnad på kön, 
ålder och så vidare.
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SKISSER

När jag visste vilka artefakter som skulle produceras började jag 
skissa på hur dessa skulle kunna se ut. För mig är skisser ett  första 
utkast som skall sätta igång tankeverksamheten, det kan vara 
 digitala collage, skriftliga manus, textnoteringar eller ritade bilder. 
Huvudsaken är att det för processen och kreativiteten framåt och 
visar på hur slutgiltiga arbetet kan se ut. Genom mina skisser kunde 
jag få en visuell känsla för hur mina artefakter skulle se ut, samtidigt 
som jag kunde få en uppfattning om vilket material som jag skulle 
behöva för mina olika artefakter.

28
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Skisser

Genom handritade och digitala skisser testades snabbt fram olika 
alternativ av bildutsnitt, typografi och poser.

FORMSPRÅK & RETORIK
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Wireframe

Ett första utkast på hur hemsidans startsida och dess inne-
håll ska struktureras.
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Förbereda

Genom att kombinera manus med ett storyboard kunde jag på ett 
enkelt sätt förbereda produktionen av min kortfilm.
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RESULTAT

DET FÄRDIGA KONCEPTET

Utifrån min grundläggande kommunikationsplan, research och 
skisser började arbetet med att producera det färdiga konceptet rent 
visuellt. I följande kapitel presenteras det färdiga konceptet, se hur 
mitt visuella formspråk och informativa budskap applicerats på 
olika medium. Tillsammans kommer dessa artefakter genom olika 
kanaler bidra till en spridning av min information till allmänheten.
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För att ta plats i det offentliga rummet skapades affischer vars 
formspråk och retorik är inspirerad av actionfilmsgenren. 
Likt filmaffischer porträtteras konceptets ambassadörer 

som hjälte figurer tillsammans med väsentliga element som 
förtäljer om konflikten och dess historia.

Genom att nyttja ett välkänt formspråk och retorik kunde 
mitt informativa budskap på ett humoristiskt sätt bäddas in  

i det offentliga rummet.

POSTER



RESULTAT

VISUELLT BERÄTTANDE

Formspråket hämtade sin inspiration från hur man gestaltar hjältar 
i filmvärlden och bygger upp ett visuellt berättande om filmens 
 innehåll. Jag har arbetat mycket med modellernas poser, typografi 
och grafiska element som blandats med lastbilskontexten för att 
skapa ett överraskande sätt att informera. 

Hjältefigurerna, vars klädsel och attribut bygger på den stereotyp
iska lastbilschauffören, en lastbil i bakgrunden som ett element som 
ytterligare förtäljer något om deras yrke. 

Man skymtar hur två människor med kostym och portfölj går med 
ryggen vänd mot åskådaren, dessa figurer representerar de onda 
affärsmännen som genom sitt olagliga upplägg tjänar pengar på last
bilschaufförerna och samhällets bekostnad. 

Man ser även en man som står i en hylla vid en affär, denna figur 
representerar den ovetande konsumenten.

Logotyp

En metallisk logotyp som ger en rå känsla 
inspirerad av kromade lastbilsemblem.

Grafiskt element 

En bakgrundsplatta med kraftig känsla för 
att "lyfta fram" viktiga textstycken.

Fördomsprofilen

Den klassika "snusringen" är ett av många 
attribut hämtat från min undersökning.  

36
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RESULTAT

BROSCHYR
Vad motiverar människor att ta emot informativa trycksaker 
som delas ut vid fysiska möten? Hur får man mottagaren att 

göra som man vill?

Med inspiration av merchandiseprodukter och filmomslag, 
skapades en alternativ broschyr.  Genom sin utformning  

och innehåll väcker den känslor som motiverar mottagaren  
till interaktion.
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FRAMSIDA

Med ett visuellt formspråk hämtat från merchandise produkter har 
jag skapat en informativ trycksak som genom en gåva lockar mot
tagaren till interaktion. En kexchoklad fungerar som motivation 
samtidigt som den är en naturlig koppling till filmtemat. Bakom 
denna gåva gömmer sig en beskrivande text som väcker en nyfiken
het hos mottagaren som söker sig vidare efter svar.

Format & papper

Trycksaken är producerad i Invercote Creato 
300g A5 format. Ett bestruket papper med bra 
färgåtergivning som passade bra till det grafiska 
materialet. Formatet storlek är lätt  att distribuera 
och blir inte för klumpigt. Samtidigt som produk-
tionskostnaden är låg i detta standardformat. 

RESULTAT
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BAKSIDA

Här spelar man på filmens innehåll för att locka besökare till hem
sidan. Med en annorlunda retorik kan jag på ett lekfullt sätt in
formera om transportnäringens nuvarande situation samtidigt som 
man bygger upp en nyfikenhet kring filmen. För att visa på att det 
finns en verklig förankring har jag en finstilt text som med en all
varligare ton beskriver problemet och sätter ett verklighetsförakrat 
perspektiv för mottagaren.

Är detta en riktig film?

Det är dom små detaljerna som har till uppgift att 
väcka den stora nyfikenheten hos mottagaren, 

som måste söka sig vidare efter svar. 

RESULTAT
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RESULTAT

Med en retorik som jag identifierat i trailers skrevs 
ett manus baserat på den kunskap jag byggt upp om 

transportnäringen. Vem har till exempel inte hört 
fraser som ”In a world” och ”One Man”. Genom att 
använda mig av en professionell berättarröst, snabba 
scenövergångar, effekter och brus skapades den rätta 

känslan.

Resultatet blev en informativ film baserad på 
problem atiken inom transportnäringen. Fast med ett 

mer effektfullt berättande och med glimten i ögat.

FILM
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”In a world, where society is heavily dependent on transportation 
by trucks. 

A group of evil businessmen are trying to eliminate all competitors 
in the transportation industry.

A network that has begun to systematically violate laws and  
exploit  low-paid truck drivers to perform cheap transports by road. 

Innocent consumers that’s not aware of this criminal activity are 
unwittingly drawn into this criminal structure that threatens  

social, environmental and economic sustainability.

The transport industry is in turmoil and no one seems able to 
restrain the criminals who put their own profits first, regardless of 

the consequences.

Every attempt to stop them has been unsuccessful, until now…

One man, One Woman, Two heroic truck drivers togheter side by 
side, takes on the fight to defeat this criminal network and put and 

end to this misery

The hunt begins this summer”



RESULTAT

HJÄLTAR, SKURKAR OCH OSKYLDIGA OFFER

Återigen blev jag hjälpt av min visuella research. Med hjälp av denna 
kunde jag gestalta hjältar, skurkar och oskyldiga offer på ett sätt 
som skapar konotationer från actionfilmer. Jag såg hur man genom 
grafiska element, effekter, scen övergångar och scenval byggde upp 
ett dramatiskt berättande. 

Genom urvalet av scener ger jag en visualisering av berättarrösten 
och manuset. Tillsammans med musik och andra rent visuella 
effekter skapas en dramatisk film som på ett nästan parodiskt sätt 
informerar om ett allvarligt ämne.

Text och grafiska element

Genom att imitera trailerformatet fullt ut så nyttjade jag text och grafik för 
att sprida mitt informativa budskap.

44
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Antagonisterna

Framställs som enade, befinner sig i överläge och med 
pengar som drivkraft till deras brottslighet.

"Underdogs"

Vår heroiska duo som trots sitt underläge tar sig an kampen mot 
den till synes överlägsne motståndaren.

De "oskyldiga"

Ett barn som handlar representerar de "oskyldiga" som mot bättre 
vetande blir indragna i konflikten. 

 De utsatta

En lastbilschaufför som kör längs en motorväg personifierar de 
utsattas roll

45
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RESULTAT

Alla artefakter hade som gemensamt mål att skapa en nyfikenhet 
och locka mottagaren att besöka konceptets hemsida. Denna hem-
sida fungerar som konceptets bas, här möter allmänheten, trans-

portnäringen samt handeln varandra. Jag utgick från en checklista 
där jag listat upp funktioner som kampanjsajten skulle inehålla mot 

bakgrund av vad jag hittills sett under projektet.

HEMSIDA
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RESULTAT

Sidan skulle fungera som en pedagogisk kunskapsbas där man förk
larar vad transportnäringen är och vilken samhällsfunktion den har för 
att skapa en förståelse hur man som konsument är en del av transport
näringen.

Mot bakgrund av Hendrik Sternbergs forskning om transportnär
ingens osunda konkurrens och kostnaden av denna såg jag behovet av 
en alternativ prisjämförelse. Här kan besökare ser hur lite man egentli
gen tjänar på osunda transporter.

För att ha ett innehåll som ständigt förnyar sidan och dess aktualitet 
designade jag en funktion för nyhetsartiklar. Här publiceras aktuella 
artiklar som kopplar till branschen. Under denna kategori kan man 
skriva om säsongsbetonade konsumtionstrender, exempelvis kan det 
handla om julhandeln som indirekt påverkar transportnäringen då 
dessa handelsvaror i sin tur ska transporteras. Här kan man även hitta 
nyheter om exempelvis handlare som  valt att satsa på sunda trans
porter. På detta sätt kan man sätta press på handeln samtidigt som 
konsumenter får hjälp i att identifiera vilka affärer som nyttjar sunda 
transporter. 

För att öka transparensen och visa på dem goda exempel som nyttjar 
goda transporter finns även en avdelning på sidan som kallas ”sunda 
aktörer”. Under denna kategori samlar man alla aktörer/affärer som 
satsar på sunda transporter. Genom denna exponering får konsumenter 
hjälp att aktivt göra goda val i sin vardag, samtidigt som detta sätter 
press på övriga affärer inom samma handelssegment. Idén till denna 
funktion på sidan fick jag då jag läste nyheten om att elgiganten hade 
valt att satsa på att nyttja sunda transporter för att leverera gods till 
deras varuhus runt om i norden. I en bransch där konkurrensen är sten
hård och man ofta matchar varandras priser för att locka kunder kan 
detta bli en avgörande faktor till konsumenternas val nästa gång man 
köper en teve. Kunskap om vem som använder sunda transporter blir 
genom mitt koncept inte intern utan allmän.

Sidan har även en delningstjänst som på ett humoristiskt sätt uppmanar 
besökaren att dela sin nya kunskap med en vän man tycker om. Genom 
att skicka en "Långtradare" så kan man skicka en interaktiv hälsning till 
någon man tycker om. Hälsningen publiceras på mottagarens  Facebook 
där våra hjältar från Tradarparet står med som avsändare. 

Information:

Jämför 

priset:

Aktuellt:

Sunda 

aktörer:

Skicka en 

"långtradare"



Jämför priset

Med ikoner visualiseras ett ural av 
vanliga produkter. En hoovereffekt 
gör att man snabbt får ett resultat 
som sedan går att klicka på för mer 
information. Varje resultat går att 
dela via Facebook. 

Aktuellt
Sidan innehåller en nyhetsfunktion 
som är uppdelad i olika kategorier där 
varje kategori representeras av varsin 
färg. Varje nytt inlägg pu bliceras 
på startsidan enligt bilden. Genom 
 hoovereffekter kan man som besöka-
re läsa inläggets ingress innan man 
väljer att klicka och läsa hela inlägget.

Sunda aktörer

Hjälpmedlet för konsumenter att 
aktivt påverka genom att handla 
hos affärer som nyttjar sunda trans-
porter för sina verksamheter. Genom 
beskrivande bilder visar man på dem 
olika kategorier man kan väntas hitta.

Skicka en "långtradare"

Sprid kärlek och omtanke via denna 
tjänst som publicerar din hälsning på 
mottagarens Facebook sam tidigt som 
du genererar spridning för hemsidan.

Start

Det första man möts av är vår 
 heroiska duo. I startfältet kommer det 
finnas en funktion som rullar informa-
tivt material som länkar besökaren till 
olika delar av hemsidan.

RESULTAT
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564 AVSLUTANDE ORD!

Mitt examensprojekt har sin grund i den problematiska konkur
renssituation som pågår inom transportnäringen. I denna kontext 
identifierade jag ett problem i att den allmänna kunskapen om 
detta fenomen var låg. Mitt projekt skulle utmynna i ett informativt 
koncept som på sikt genom så kallad konsumentmakt skulle kunna 
stävja denna utveckling. Tack vare att jag nyttjar konventionella 
medie kanaler och ett oväntat sätt att informera kan mitt koncept 
infiltrera den stora massans vardag och skapa en ökad medvetenhet 
bland dessa. Till följd av att jag genom mitt koncept lyfter frågan 
och ökar medvetenheten kan man på sikt skapa en efterfrågan av 
sunda transporter.
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REFLEKTION

Genom att undersöka hur man arbetar med informativa kampan
jer identifierades ett sätt att kommunicera i liknande situationer. 
Något som jag sedan byggt vidare på för att skapa en förskjutning 
och ställa mig utanför det förväntade. Jag tror att jag genom mitt 
annorlunda sätt att informera allmänheten kan lyckas förföra denne 
så pass att det informativa budskapet når fram till mottagaren. Det 
finns även en stor potential att mottagaren blir en del av spridningen 
då denne genom olika interaktiva kanaler kan bidra till en spridning 
av konceptet och dess information. Denna förskjutning som bygger 
på konnotationer från actionfilmsgenren ställer dock krav på mot
tagaren. Om man inte har någon som helst anknytning till denna 
del av populär kulturen så finns risken att man avfärdar kommunik
ationen eftersom man inte förstår den ironiska tolkningen. Men efter 
att jag visat mitt koncept för en testgrupp känner jag mig optimis
tiskt då det har lett till många goda skratt och olika tolkningar av 
innehållet. Där man utifrån sitt egna perspektiv läser in detaljer 
baserat på sina erfarenheter av bland annat lastbilschaufförer, ac
tionfilmer, "skurkar" med mera. Och det är just denna framkallning 
av känslor och egna tolkningar hos olika mottagare som är koncept
ets stora styrka.

Under projektets gång har jag valt att involvera kunnigt branschfolk 
som bidragit med konstruktiv kritik utifrån deras expertis. Detta sa
marbete har resulterat till en högre kvalité på det slutgiltiga resulta
tet och på samma gång förberett mig på ett kommande yrkesliv som 
bygger på samarbeten över olika kompetenser. 
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Att arbeta med ett koncept som består av både digitala och analoga 
medier har inneburit många utmaningar för mig som grafisk design
er.  Det har varit enormt utvecklande att ta fram ett kommunikativt 
ramverk som sedan anpassats för olika kanaler. Som designer gäller 
det att anpassa sina artefakter för sin mottagare och den kontext 
som denne befinner sig i. Genom mitt arbete har jag visat upp mina 
kunskaper att oberoende av medium skapa funktionell och effektiv 
visuell kommunikation. Med hjälp av stillbilder, rörlig bild, anima
tioner, ljud och musik har jag skapat ett innehåll som väcker känslor 
hos mottagaren. 

I och med att konceptet grundar sig i ett dagsaktuellt samhälls
fenomen ser jag en potential för att det skulle kunna användas i 
”skarpt läge” där till exempel branschorganisationer som arbetar 
med opinionsbildning skulle vara en tänkbar avsändare. Jag ser även 
hur detta projekt genom storytelling med karaktärerna i "tradar
paret" har en potential för att vidareutvecklas. En utvecklad affis
chkampanj, tävlingar på sociala medier, spel, event och en serie med 
kortfilmer som belyser specifika delar av transportnäringen och dess 
utmaningar kan vara tänkbara sätt att bygga vidare.

I och med att detta examensarbete avslutas så är även min tid hos 
Mediedesign vid Luleå tekniska universitet över. En utbildning som 
har haft enorm betydelse för min kreativa utveckling och på bästa 
sätt förberett mig för en yrkeskarriär inom denna kreativa näring.

Tack!
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inrikes/400lastbilarkorolagligtisverige

Lundström. K. & Jönsson. O. (2015, 16 februari) 
Skatteverket hårdgranskar utländska åkerier. 
Hämtad 20150514 http://www.svt.se/nyheter/in
rikes/skatteverkethardgranskarutlandskaakerier

Nilsson. R. (2014, 16 september) Jean Claude Van 
Dammes episka split gör succé.
Hämtad 20150514 http://www.aftonbladet.se/
debatt/debattamnen/politik/article19543273.ab

Sveriges åkeriföretag. (2014, Februari). Vi kör 
för din skull [Video]. Hämtad från https://www.
youtube.com/watch?v=DAzqudDV0Xw

Sveriges åkeriföretag. (2014, Juni). Fair trans
port[Video]. Hämtad från https://www.youtube.
com/watch?v=S5MAouRUSz0&feature=youtu.be
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REFLEKTION

BILD REFERENSER:

Det lånade bildmaterialet har används som inspi
rationsmaterial för en kreativ designprocess enligt 
"god sed". Där jag genom bilderna reflekterat och 
motiverat min designprocess och slutgiltiga arte
fakters utformning.

1. Hämtat 20150514 http://rlv.zcache.com/are_
you_doing_all_you_can_propaganda_post
ersp228391161627553288qzz0_400.jpg 

2.  Hämtat 20150514 http://www.patriksth
lm.com/wpcontent/uploads/ft_fokus_ad
shel_120903dragen2338x500.jpg 

3. Hämtat 20150514 http://www.resume.se/
Global/Manadenskampanj/Print/FEBRU
ARI%202014/3PRINT.jpg 

4. Hämtat 20150514 https://www.youtube.
com/watch?v=M7FIvfx5J10 

5. Hämtat 20150514 https://smediacache
ak0.pinimg.com/originals/6b/b8/f5/6bb8f
5104456c05f5ee29a38bc153bff.jpg 

6. Hämtat 20150514 http://s014.radikal.ru/
i329/1104/9e/951f202e2229.png 

7. Hämtat 20150514 http://lostinreviews.com/
wpcontent/uploads/2013/02/overthetop.jpg 

8. Hämtat 20150514 http://journalism.ankur
sohoni.com/wpcontent/uploads/2013/08/4cha
nhr1316333375111.jpg 

9. Hämtat 20150514 http://www.moviepilot.de/
files/images/0637/6822/1385_article.jpeg 

10. Hämtat 20150514 (Skärmdumpar från) 
https://www.youtube.com/watch?v=ly
EeM1uykE

11. Hämtat 20150514 http://www.dvdcovers.
org/d/740833/850x571x1565street_fighter.
jpg.pagespeed.ic.k0gr6ttl7E.jpg 
 

12. Hämtat 20150514 http://2.bp.blog
spot.com/Y_6uXJIUwpo/VJGl90v5lCI/
AAAAAAAAOMY/NfxAA4lGym8/
s1600/002.jpg 

13. Hämtat 20150514 
 
http://snickarbyxan.se/image/cache/data/
Bjornklader/8329_500250x250.jpg 
 
http://www.capwholesalers.com/shop/images/
th2_WFC_GreyBlack.jpg 
 
http://www.capwholesalers.com/shop/images/
th2_WFC_GreyBlack.jpg 
 
https://lh3.googleusercontent.com/fZ49g
FuYCGGFHo9u73PKmWJwswoeML
WJ6cWhib249jyO9dD5WKw1sPzhz3q_
Nkz4h2UD4A=s98 
 
http://dst15js82dk7j.cloudfront.
net/104729/22866521p4VYm.jpg 
 
https://itaboutdoor.se/upload/50504.jp 
 
https://ensocialeremit.files.wordpress.
com/2012/03/img_3.jpg 
 
http://www.prowear.se/pub_images/medi
um/10084101M_2231.jpg 
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