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Världen står inför utmaningen att tackla den tilltagande miljökrisen. Våra naturresurser har 

sedan industrialiseringen använts mer och mer oansvarsfullt på grund av ett kortsiktigt 

tänk och iver efter mer. Vi producerar fler och fler saker som dessutom många gånger har 

kort livslängd och snart måste ersättas. Antingen på grund av dålig kvalitet, att de upplevs 

omoderna eller helt enkelt för att konsumenten vill göra ett nytt inköp. Överkonsumtion 

är troligtvis en av de största faktorerna till miljökrisen, och det är därför jag valt att belysa 

detta område. 

Designers och marknadsförare har haft en central roll i den här företeelsen. Det är de 

som lyckats göra företags produkter attraktiva hos konsumenterna och som många 

gånger lett ”merköp”. Med bra kännedom om hur folk konsumerar reklam, vad de har för 

drivkrafter och vad det är som lockar dem har de tillsammans med företag kunnat bidra till 

ett överkonsumtionsbeteende.

Jag tror att med samma förmåga att påverka människors konsumtionsbeteende kan des-

giners också använda för styra människors beteende i en annan riktning. Det handlar inte 

enbart om att köpa ”gröna” produkter eller utveckla teknik som effektiviserar produktionen 

eller resursanvändningen. Vi måste förändra vårt beteende grundligt och konsumera 

produkter i mindre utsträckning. 

Enligt WWF skulle vi behöva 3,7 jordklot för att kunna försörja hela världen med naturre-

surser om alla levde som vi i Sverige (wwf.se, 2013). Överkonsumtion och resursförbruk-

ning måste minskas, något måste göras för att stoppa trenden. Jag vill undersöka vad 

design kan göra för att dämpa konsumtionsbeteende och leda mot en mer hållbar livsstil.

i n le d n i ng
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Det finns nog ingen som undgått diskussionen kring klimatför-

ändringar och global uppvärmning. Alla känner till det. Vissa 

bryr sig mer, andra inte alls. Vi har blivit uppmanade att åka mer 

tåg, äta mer vegetariskt, flyga mindre, sortera våra sopor, släcka 

lyset, duscha kortare, samåka och så vidare. Kokar man ihop 

alla de här uppmaningarna så handlar det egentligen om att 

konsumera mindre. 

Enligt Nationalencyklopedin (ne.se, 2015) betyder ”konsum-

tion” förbrukning eller användning och för mig måste inte 

konsumtion endast innebära att man köper saker som tär på 

jordens resurser. Man kan konsumera musik, tjänster, second 

hand, utsläppsrätter, konst, upplevelser och så vidare, som inte 

är tär på jordens resurser. Men det måste inte ens innebära 

en penningtransaktion. När jag säger konsumtion i det här 

examensarbetet syftar jag på den typ av konsumtion som tär på 

våra naturresurser.

Jag har märkt att klimatförändringar är något som berör och 

engagerar mig och jag anser att alla personer, och även yr-

kesgrupper, har ett ansvar att själva sträva efter en mer hållbar 

utveckling. Det gäller även mediedesigners. Jag tror de flesta vill 

känna någon mening med sitt jobb, en ytterligare anledning att 

gå till jobbet förutom att få lön. För mig skulle en av de sakerna 

vara att bidra till en ekologiskt mer hållbar utveckling. 

Designers jobb innebär ofta att göra något mer attraktivt, att i 

slutändan stimulera ett beteende, kanske att få folk att konsu-

mera. Design är ett fantastiskt verktyg för att lyfta till exempel 

företag, produkter, tjänster, organisationer eller myndigheter och 

kommuner. 

Nu vill jag testa att använda liknande metoder men för att få det 

motsatta resultatet. Syftet är skapa en större kännedom hos 

människor om det verkliga priset för deras ägodelar och vikten 

av att uppskatta och vårda saker som vi redan äger.

2012 visade Världsnaturfondens Living Planet Report att om 

alla hade samma livsstil som vi i Sverige, skulle det behövas 

3,4 jordklot för att få tillräckligt med naturresurser. Två år senare 

visar uppföljande rapport att den siffran stigit till 3,7. Det innebär 

att vi i Sverige befinner oss på en 10:e plats vad gäller det 

ekologiska fotavtrycket per capita (Hansson och Wirtén WWF, 

2014) Vi befinner oss alltså i ett väldigt snedvridet samhälle som 

dessutom tycks förvärras. Men alla har inte samma konsum-

tionsmönster som vi i Sverige. Vi människor på jorden förbrukar 

tillsammans resurser från 1,5 jordklot, vilket får mig att inse hur 

lite många andra har. Det finns till exempel en lång rad länder 

som har en resursförbrukning som ligger en bra bit under av vad 

jorden klarar av att producera. 

I en artikel på DN.se (Hansson & Wirtén WWF, 2014, 30 

september) skriver WWF att anledningarna till att Sverige har 

en så framskjuten placering i listan över jordens värstingar är att 

lågkonjunkturen tog inte lika hårt på Sverige och därför har hus-

hållen kunnat fortsätta konsumera mer än de flesta andra och 

till och med ökat. Materiell konsumtion och ekologiskt fotavtryck 

går nämligen hand i hand. En annan anledning är att vi köper så 

många saker som är producerade i Kina, i fabriker som drivs av 

kolkraftverk. Att vi i Sverige försöker öka till förnyelsebara energi-

källor kan inte kompensera det faktum att vi importerar mer och 

mer från länder som använder smutsig el. Dessutom slänger vi 

ca 458 kilo sopor per person och år (sopor.nu, 2014).

Att motverka konsumtion är något väldigt kontroversiellt efter-

som det oftast innebär ett mindre kassaflöde och färre skattein-

täkter. Därför är politiker än idag de som vill pådriva konsumtion, 

för att bibehålla ett högt BNP.

Men det finns politiker som går mot strömmen. I Örebro kom-

mun utmanade politikerna invånarna till ”en köpfri månad”, vilket 

innebär att avstå från konsumtion, förutom det mest nödvändiga 

som mat. Även second hand uppmuntrades. Detta fick såklart en 

del motstånd av andra politiker. Lars Ströman, politisk redaktör 

på oberoende liberal Nerikes allehanda sa i en debatt i Sveriges 

Bakg r u n d
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Radio P4 (Khavar, 2015) med initiativtagaren till ”en köpfri månad”, Lennart 

Bondesson (KD), att det är helt fel väg att gå genom att säga åt folk att köpa 

mindre. Han menar att tillväxt är ett måste om man ska rädda miljön. Ströman 

menade att utan ekonomisk tillväxt har inte människor råd att betala mer för ett 

till exempel ren el från vindkraftverk eller köpa en elbil. Han menar också att 

genom att vi konsumerar mer och importerar från länder med billigare arbets-

kraft lyfter vi många människor ur fattigdom. 

Jag tycker båda två har en poäng, men att bara tro att om vi strävar efter 

ekonomisk tillväxt så löser sig problemen tror jag är fel väg att gå. Enlig mig 

är det bra om människor investerar i solpaneler, elbilar och elcyklar, hållbara 

produkter som varar under lång tid, ekologisk mat och så vidare. Dock menar 

jag att vi måste sluta konsumera produkter som vi egentligen inte behöver. 

Människor måste sluta fundera på vad de vill ha och istället fundera på vad de 

behöver eller, kanske ännu bättre, se vad de redan äger. 

Konstnären och designern Sebastian Errazuriz, Chile, har gjort ett verk där 

han skapade förpackningar för ingenting(Nothing at all, 2014). Det är tomma 

förpackningar i väldigt skrikiga färger och blaffig text som säger saker som, 

”Seen on TV”, ”New formula”, ”Protect the earth” och ”Tired of wasting your 

money?”. Kort och gott säger förpackningen kom och köp ingenting! Min egen 

tolkning av detta är att konstnären tycker att folk köper saker för att reklamen 

och förpackningsdesignen lockar oss till inköp av inget vettigt alls. Vi köper 

”skitsaker” helt enkelt. 

Jag delar Sebastians uppfattning om att vi köper alldeles för mycket skräp, 

som inte är till någon nytta. Och att det ofta är just designers och marknads-

förare som ligger bakom våra impulsköp. Min utmaning är att med liknande 

grepp få människor att värdera det de redan äger och köpa mindre.

1. errazuriz, nothing at all (2013)
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Den slutliga artefakten är en film på cirka fem minuter med en casefilm-känsla. 

Casefilm används bland annat i reklamvärlden för att lyfta fram arbetet bakom 

exempelvis en kampanj. casefilmer reglas ofta upp med hjälp av bakgrund, 

problemställning, process och resultat (fkdv.se, 2013).

Filmen beskriver en kort bakgrund, där den berättar om att överkonsumtion 

existerar och vad det gör med vår värld. Problemställningen presenteras i och 

med att jag reflekterar över möjligheten att använda design och reklam till att 

dämpa konsumtion. Därefter visas själva processen i casefilmen, vilket innebär 

att jag kommer (med personens tillåtelse) rota runt i hens hem, och hitta saker 

som inte verkar användas längre och har hamnat längst in i garderoben eller 

förrådet. 

Därefter vårdar jag sakerna, skapar ett nytt varumärke och paketerar produk-

terna på ett attraktivt sätt. På så vis vill jag sätta nytt ljus på de där sakerna 

som blir liggandes hemma i garderober, förråd, lådor och är bortglömda men 

fortfarande användbara. Målet med filmen är att folk ska på något vis känna 

igen sig själva och reflektera över sina tillhörigheter, sin konsumtion och vad 

den gör med klimatet.

Susan Larsen, tidigare Konstfackstudent, gjorde ett projekt som påminner 

om mitt, ”Finders Keepers”, (em.elledecoration.se, 2007). Projektet handlade 

om att hon besökte soprum och hittade tyger från kläder och kuddar som hon 

sydde om till påsar. I påsarna stoppade hon sedan en present, till exempel en 

halsduk eller en tröja som också var second hand. Därefter placerade hon ut 

påsarna på stan, fotade dem och la upp dem på sociala medier och så fick 

folk leta efter dem. Den första som hittade påsen fick den. På så vis gjorde 

hon second hand till något åtråvärt och kul, samtidigt som hon visade att 

dessa produkter som var på väg att slängas, hade mycket kvar att ge.

projektidé
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För att belysa ämnet överkonsumtion på bästa sätt, och för att få folk att 

snabbt sätta sig in i problematiken, valde jag att göra en film. Att arbeta med 

film tycker jag är ett bra sätt för att paketera större idéer till ett kompakt for-

mat. Film innehåller många olika kommunikationsmedier som, musik, bildspråk, 

redigering, klippning, ljudeffekter, informationsgrafik, voice over med mera. Det 

är därför lätt för betraktaren att snabbt bli insatt i ämnet utan större uppoffring.

Eftersom idén bygger på att använda design, som traditionellt brukar medföra 

mer köplust, till ett annat syfte kommer jag därför att jobba med grafisk design 

och förpackningsdesign och story telling. Papper blir mitt huvudmaterial när 

jag arbetar med förpackningsdesign. Den grafiska designen återfinns sedan i 

filmen.

varför film?
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Hur kommer det sig att jag bestämt mig för att marknadsföra 

de saker vi redan äger? Det krävdes en ganska lång och krokig 

process för att komma fram till just det. 

Efter att jag beslutat mig om området överkonsumtion, började 

jag med att läsa om design för beteendeförändring. 

En av de största på ämnet ”Design for behavior change” heter 

BJ Fogg och är lärare vid Stanford University. Efter att ha sett 

flera föreläsningar med honom förstod jag ganska tydligt hur 

han arbetar. För att skapa ett beteende krävs det ofta tre saker. 

Motivation, tillgänglighet och en trigger. Finns alla de tre ingredi-

enserna vid samma tillfälle så skapas det ofta ett nytt beteende. 

Själv tycker jag att det här stämmer väldigt bra och kan se flera 

områden där just detta förekommer. Inte minst inom reklam. 

Facebook är ett bra exempel som förändrat mångas beteenden. 

Det finns uppenbarligen en viss motivation hos människor att 

se vad andra gör, och berätta vad de själva gör och att få vara 

en del av ett socialt nätverk. Facebook är tillgängligt i mobilen, 

datorn och surfplattan och därför har de flesta också tillgång till 

det. Vi får notiser så fort det skett något som berör oss eller vårt 

nätverk. Dessa notiser via mail eller push-notiser på telefon/ipad 

triggar oss att gå in på Facebook, som vi förmodligen inte hade 

besökt lika ofta utan dessa triggers. Med tiden skapas därför 

ett beteende och snart behövs det inte ens triggers för att vi 

ska logga in. Väl där möts vi av, förutom statusuppdateringar, en 

massa annonser och reklam som är anpassade just för oss, och 

då börjar nästa beteendeförändringsförsök. Eftersom det finns 

möjlighet att kartlägga hur vi konsumerar och vad som motiverar 

oss finns det annonser med produkter som ska trigga just dig. 

Även här är allt väldigt lättillgängligt och det är bara att klicka sig 

vidare till erbjudandet, som ofta är en webbshop. När det sedan 

är dags att betala är det ofta ett nytt erbjudande som dyker upp, 

exempelvis ”andra som köpte den här produkten köpte även den 

här”. Det är även bekräftat att sociala normer och grupptryck är 

den mest framgångsrika metoden för att påverka människors 

beteenden, berättade Jeni Cross vid en föreläsning vid TEDx 

(youtube.com, 2013). Därför är ett sådant sätt som beskrivs 

ovan ett bra sätt för att människor ska lägga ner en extra pryl i 

varukorgen. 

Det är alltså bland annat sådana teorier i kombination med olika 

former av design som driver människor till att köpa saker som vi 

annars inte skulle köpt. Tittar man ur ett helt annat perspektiv är 

det allt annat än logiskt med tanke på att naturresurserna håller 

på att ta slut. Det var då jag kom på idén, att istället ”sälja in” de 

saker vi redan äger. 

proce SS e n
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val av person och prylar
Jag bestämde mig för att applicera hela min idé på en person. Genom att välja ut ägodelar hemma hos denne 

som jag sedan skulle göra mer intressanta med hjälp av grafisk design och förhoppningsvis så attraktiva att 

hen skulle värdera dem högre. Det skulle inte vara en person som levde något extremt liv eller hade annorlunda 

konsumtionsvanor, utan ett ganska vanligt liv som många kan känna igen sig i.

Valet föll på Shirley Becker. Egentligen är Shirley en student, men i filmen presenteras hon som en frilansande 

journalist. Hon målas upp som en ganska vanlig svensk ung vuxen. Eftersom medelsvensken förbrukar resurser 

som om vi hade 3,7 jordklot, är det passande att det är en person som inte har någon extrem livsstil eller 

konsumtionsvanor. Varför jag valde att kalla henne för journalist istället för journaliststudent är för att jag inte tror 

studenter är dem som anses vara de största konsumenterna och att det då kunde skära sig lite med innehållet 

i filmen. 

Jag bestämde mig för att välja ut fem prylar från Shirleys ägo som jag skulle jobba med. Det jag sökte efter var 

vardagliga saker som nästan alla har hemma hos sig och som dessutom kräver en del resurser för att produ-

cera. Jag tog en iPhone 4s. Egentligen äger Shirley en iPhone 5s men på filmen valde jag att det skulle se ut 

som hon hade en lite äldre version. Anledning är för att 5s är en ganska ny modell och byts förmodligen inte ut 

i samma utsträckning som 4s, därför kändes en 4s mer relevant och träffande. En mobiltelefon innehåller mäng-

der av metaller från hela världen och det krävs mycket resurser för att färdigställa en telefon. Medelamerikanen 

byter ut sin telefon efter 18 månader. Skulle man behålla telefonen i fyra år istället skulle telefonens ekologiska 

påverkan minska med 40%. (informinc.org)

Jag valde även en brödrost, ett par jeans, en skateboard och ett par skor, produkter som kanske är vanliga i 

våra hem och som dessutom skulle göra sig bra på bild.
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Eftersom jag skulle marknadsföra Shirley prylar så analyserade jag casefilmer från reklamvärlden och häm-

tade där inspiration till min film. Därefter sökte jag efter filmer med ett manér som jag trodde skulle passa 

min film. 

Detta är ett projekt som handlar om överkonsumtion och hållbar utveckling och jag tycker ofta sådana äm-

nen kan framställas lite för informativa, präktiga och ibland lite töntiga. Därför gjorde jag en snabb analys 

av vad det är jag vill komma ifrån och vad jag ska akta mig för, för att inte hamna i miljöpropagandaträsket. 

Min ambition var att få dessa idéer paketerade till något smakfullt som skulle attrahera många att vilja titta 

på filmen även om det inte är ett ämne som intresserar just dem.

inspiration

1

2. forsman & Bodenfors (2013)
3. Svenskt Smör (2013)

4. unhcr (2014)

5. the Story of Stuff project (2013)
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Som jag tidigare nämnt skulle det produceras en del grafiskt material till filmen. Även om det är så att det 

primära är att filmen ska ”nå ut” till dem som tittar och så ett litet frö hos dem, ville jag göra design och 

paketering som inspirerade Shirley. Därför bestämde vi ett möte där jag undersökte vilka förpackningar och 

manér som hon fastande för när vi scannade igenom olika design- och inspirationshemsidor. Tillsammans 

plockade vi ut bilder och därefter skapade jag ett moodboard.

Lorem ipsum

TH E WOR LD I S  ALR E DY FU LL 

WITH STU FF,  US E TE H M.

Förpackningsdesign
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Inspirationsinsamlandet var klart och jag hade fixat en huvud-
person nu var det dags att börja med uppbyggnaden av filmen 
med att göra manus och bildmanus. Av erfarenhet vet jag att det 
är den här delen som är den mest fundamentala och viktiga för 
att en film ska bli bra och ville inte stressa iväg något, och därför 
lade jag en stor andel av min tid på detta. Dock var det säkert 
att det skulle vara en VO (Voice over), alltså berättarröst som 
skulle finnas med i hela filmen.
Min idé var att filmen först ska ge en kort bakgrund till vårt kon-
sumtionsbeteende samt presentera en av orsakerna, nämligen 
reklam/design. Därefter presentera Shirley och ge tittarna en 
kort inblick i hennes liv. Efter det följer sedan min process där 
jag tar fram min ”lösning” på problemet. Sist presenteras resul-
tatet av mitt designarbete. Den stora utmaningen med att få rätt 
bilder och ha rätt talmanus. 

Efter att ha läst rapporten från Nordiska ministerrådet ”Förbättra 
nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar 
konsumtion” (Mount, Power, Heiskannen, Kuusi, 2013) fick jag 
en del kunskap om hur jag bör tänka i kommunikationen i filmen. 
En av de nordiska anonyma beslutsfattarna sa ”Medvetenheten 
är en utgångspunkt. Om människor inte känner till hållbarhets-
problemen är det omöjligt att fatta stora beslut. Individuell med-
vetenhet uppstår ur små åtgärder.” Samtidigt säger rapporten att 
moralisering inte är en bra lösning. Bättre är om man kan skapa 
visioner om livsstilar för en hållbar utveckling och ge verktyg för 
hur man kan tänka och agera. Detta har jag haft i åtanke när jag 
skrivit manuset till filmen. 

En egen slutsats jag gjort efter att ha analyserat filmer som 
handlar om konsumtion och reklams påverkan på oss, är att de 
nästan alltid är gjorda i en stad med skyskrapor, stora blinkande 
reklamskyltar, massor med människor, shoppingpåsar, kreditkort 
som dras, människor som pratar i mobil, stressig musik och så 

vidare. Sådant har vi redan sett, det biter inte längre. Bilderna 
säger åt dig precis vad du ska tänka, typ stressig 
storstad = kaos. Att göra en film med enbart sådana bilder tror 
jag därför skulle vara meningslöst för ämnet. Istället ville jag göra 
en film där jag inte riktigt serverar precis allt vad betraktaren ska 
tänka och istället låta hen sluta cirkeln själv. 
Ett exempel på film där jag som betraktare börjar reflektera 
en hel del, tack vare att bilderna inte säger exakt vad jag ska 
tänka, är en film med UNHCR som avsändare. UNHCR är en 
hjälporganisation för flyktingar och med filmen vill de få folk mer 
medvetna om den flyktingkris som pågår i Syrien. I filmen visas 
gator, tunnelbanevagnar, arbetsplatser och restauranger i New 
York som är helt tömda på folk. Det upplevs som helt tyst och 
allt står stilla. Detta får mig att börja fantisera en hel del kring 
vad som har hänt, var är alla människor? Vad kommer att hända 
härnäst? Det hela slutar med en text som säger; ”If 1,5 million 
people fled thier homes the world would notice. 1,5 million 
Syrian children have been forced to flee their country. We need 
to notice them”

Filmen tvingade mig att reflektera mycket och jag behöll fokus 
eftersom jag var nyfiken på slutet av den. Den gav dessutom mig 
en mer greppbar bild hur stort flyktingproblemet är.
I min film vill jag just därför undvika de arketypiska storstadsbil-
derna, sänka tempot och använda bilder med mycket innehåll 
och mer tid för reflektion. Helst ville jag gå åt helt motsatt håll 
och filma på folktomma platser, nedsläkt och tyst. Som i ovan 
nämnda film tror jag att det kan skapa mer utrymme 
för reflektion. 
En egen teori jag har är att om du skulle filma en riggad opera-
tionssal med synbart använda verktyg och blodspill, så är det 
större chans att en tankeverksamhet startar hos betraktaren än 
en bild på en person som står och opererar. Liknande metod 
ville jag använda i min film.

Skissandet på filmen
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För att kunna börja filma behövde jag ett shootingboard och för det krävdes det först att jag gjorde ett 

manus för filmen. Jag bestämde tidigt att det inte kommer vara några repliker eller dialoger utan enbart en 

VO. Mitt manus skulle därför bli enbart ett talmanus och runt det byggde jag mitt bildmanus. 

Den grundläggande idén handlade om att jag så att säga skulle marknadsföra redan köpta prylar och det 

med hjälp av grafisk design. Uppgiften blev sedan att filmatisera hela processen och resultatet. På så sätt 

blev uppgiften också väldigt konkret. Men för att skapa förståelse varför jag gör just det här arbetet behöv-

des det först en bakgrund. Jag ville sätta in betraktaren och få med hen på min tankebana. 

Ganska omgående bestämde jag mig för att filmens VO skulle vara engelsk. Dels så tycker jag att det eng-

elska språket är mer intressant att lyssna på och för att jag hoppas kunna skapa en slags seriositet. Men 

också för att en film är väldigt lätt att sprida och därför kan det vara bra om den funkar utanför Sverige. 

Efter att bland annat läst ”Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsum-

tion” (Mount, Power, Heiskannen, Kuusi, 2013) där de tog upp tipset att inte försöka moralisera och skapa 

dåligt samvete för att styra folk, utan istället ge förslag på hållbara livsstilar. Genom hela filmen så har jag 

velat ha en lugn, tillbakalutat och reflekterande ton från filmens VO och undvikit att dela ut pekpinnar. 

Eftersom jag ville veta att min text höll en bra kvalité kontaktade jag Alma Shapiro som är en radiojournalist 

och duktig på att skriva, dessutom är hon uppvuxen i USA så har därför språket med sig naturligt. Hon var 

till stor hjälp när det gällde översättning och grammatiska svårigheter men också på att ge tips för att få 

bättre flöde i språket. 

Hela talmanuset återfinns tillsammans med motiveringar under ”Resultat”.

talmanus
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Medan jag skrev filmens talmanus filade jag parallellt på filmens bildmanus. Metoden att jobba med bildmanus lärde jag mig för två år 

sedan av Veronica Ruthberg från kommunikationsbyrån Geek Town. Det handlar om att skissa upp varje tänkt klipp i filmen för att den 

som filmar precis ska veta vad som gäller när man befinner sig på inspelningsplats. Oftast är det en specifik person som ritar bildmanus 

och som kanske inte ens är med på inspelningsplatsen. Både på gott och ont är jag ensam i det här projektet. Det betyder att i mitt fall 

är det samma person som ritar bildmanus och som filmar. Skisserna behövde inte vara perfekta och var inte heller det. De viktiga för mig 

var bara att ha något att förhålla mig till när jag var ute och spelade in. Av erfarenhet vet jag att det kan vara ganska stressat när man är 

ute och filmar och det kan vara lätt att glömma vad det var man kom fram till när man satt hemma och planerade. 

Innan jag spikade mitt bildmanus ville jag stämma av med en expert inom ämnet. Jag tog kontakt med Ted Kjellson som jobbar på 

filmproduktions-bolaget Salomonfax som manusförfattare. Eftersom vi endast hade mailkontakt då han bor i Stockholm fick jag försöka 

förklara min idé så bra jag kunde med mina skisser. Han verkade dock greppa min vision och gav mig lite feedback. Huvudbudskapet 

var att skala av ännu mer, dra ner på takten ytterligare och hitta så mycket innehåll i varje bild som möjligt. Jag var alltså inne på rätt 

spår, men våga dra det lite längre. 

Bildmanus
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Det är i huvudsak jag som skött fotot i filmen. Men det är några sekvenser där jag fått bra hjälp från Mårten Arve och Joel Apelqvist eftersom 

jag själv skulle vara med på bild. Joel är TV-producent och en duktig filmare och har varit ett bra bollplank för mig under processen och hjälpt 

mig att hitta bra bildvinklar. Eftersom jag hade ett uppritat bildmanus underlättade vårt samarbete när vi var ute i fält. 

För att få lite spridning på bilderna har jag filmat i Piteå, Sundsvall och i Stockholm. I Stockholm kunde jag hitta de bästa bilderna på en stör-

re stad med mycket reklam. Men för att filmen inte skulle kännas exkluderande ville jag filma villakvarter i småstäder och vid ett köpcentrum i 

utkanten av Sundsvall. 

filmning
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Ofta har jag varit ute och filmat helt ensam, men jag har haft ett 

bra team av kompisar och familjemedlemmar som varit med och 

hjälp mig när jag behövt det. Till exempel köra bil medan jag ligger 

i bakluckan och filmar, eller knuffa mig framåt på en longboard 

medan jag filmar för att få fina svepande åkningar med kameran. 

Får att få svepande rörelser inomhus när jag filmat har jag använt 

en slide cam. Det är som en slags räls på 120 cm där kameran 

kan glida på ett snyggt sätt och du får en häftig look på bilderna 

där du kan skapa olika känslor beroende på om du glider mot, 

från, paralellt eller med objektet. Eller längst med om objektet rör 

sig.

Generellt har jag valt ganska mörka och dova bilder och har 

mestadels filmat på kvällen och natten. Detta av tidigare nämnda 

anledning att en sovande stad kan skapa mer tankar än staden 

som man är van att se den. När jag redigerar och bildbehandlar 

klippen väljer jag att dra ut på bilderna och bibehålla ett lugnt 

tempo med en ganska låg mättnad och kalla färger för att ytterli-

gare förstärka känslan av en karg stad. 

Men på andra ställen i filmen ser det annorlunda ut. Till exempel 

i den del där jag går igenom min arbetsprocess har jag vridit 

upp tempot ganska rejält. Eftersom filmen är cirka fem minuter 

tyckte jag att det var viktigt att också skapa kontraster i den för att 

inte tråka ut tittaren. Varför jag har valt att visa när jag lagar och 

fräschar upp prylarna är för att jag vill inspirerar tittaren att göra 

samma saker med sina ägodelar. Efter det följer några snabba 

klipp från min designprocess där jag sitter vid datorn, printar, skär 

ut och förpackar produkterna, med dessa bilder vill jag visa att 

jag gör många olika saker i processen och att det ligger en del 

arbete bakom, men utan att fastna allt för mycket i mina val av 

visuellt uttryck i själva paketeringen, det är inte det väsentliga. Det 

är designprocessen i sin helhet som är det viktiga.

I sista delen av filmen är det releaseparty för hennes produkter, 

då är det lite av ett annat manér. För att få känslan av att det är 

lite stökigt och feststämning så har jag enbart filmat på fri hand 

med en så kallad fly cam. Det är en form av kamerastativ som du 

bär på och motverkar skakiga bilder. 

Något som också brukar användas när man filmar fester är 

LED-belysning som du sätter i blixtskohållaren uppe på system-

kameran och lyser upp på ett bra sätt nära kameran. Jag fixade 

en sådan typ av belysning eftersom jag ville att tillfället då hon fick 

tillbaka sina ägodelar skulle kännas ”så mycket party” som möjligt.   

Hela filmen är gjord med en och samma kamera, Nikon D800 och 

bearbetat i Adobe Premiere Pro och After Effects.   
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I filmen skulle jag lyfta Shirleys produkter med hjälp av grafisk 

design och paketering. Det här skulle alltså bli en del av filmen 

och fokus skulle inte ligga på hur jag i detalj hade designat 

förpackningar, utan mer att jag faktiskt gjort det. Denna del av ar-

betet liknade många andra processer som vi gjort tidigare under 

utbildningen. Först ville jag undersöka vad för slags design som 

Shirley attraherades av. Vi tittade igenom inspirationsforum och 

jag intervjuade henne hur hon upplevde olika designmanér och 

förpackningar. Jag fick en ganska tydlig bild av vad det var som 

hon lockades av, det var inget extremt på något vis, vilket var po-

sitivt då jag inte ville att fokus skulle fastna där alltför mycket samt 

att jag behövde lägga ner mycket tid på själva filmandet också. 

Tillsammans skapade vi ett moodboard med designer som vi 

trodde skulle passa hennes stil. Några av de saker vi kom fram till 

var att hon gillade svart tryck mot naturfärgat papper, det fick gär-

na vara foton eller illustrationer men alltid behålla looken avskalad.  

För att få så bra kvalitet på trycksakerna bokade jag ett möte på 

Luleå Grafiska för att diskutera mina planer och idéer samt att få 

hämta pappersprover som jag kunde känna på hemma i lugn och 

ro. Till det färdiga trycket skulle jag använda två papper, ett till 

tags och ett tjockare för själva paketeringen. Jag valde ett papper 

som heter Munken Rough 300g, ett obestruket matt papper som 

har en ganska varm vit ton och skulle passa perfekt för att trycka 

mina tags på. Till detta valde jag även ett naturfärgat, brunt pap-

per som klassas som kartong. Detta papper har en bra stadga 

och kunde användas till själva paketeringen på ett bra sätt. Dess 

bruna färg kompletterade de vita tagsen på ett väldigt bra sätt 

dessutom.

Med pappersprover kunde jag laborera kring hur formaten skulle 

vara på de olika trycksakerna. Jag ville inte göra en paketering 

som skulle vara resurskrävande och på så vis strida mot mitt tänk 

i filmen. Den skulle vara minimalistisk och smakfullt. 

Med samtliga produkter, med undantag för telefonen, gick det bra 

att linda in produkten i styvt papper. Men med telefonen var det 

lite knepigare eftersom jag inte ville att den skulle se oskyddad 

ut. Wellpapp är ett väldigt praktisk material och dessutom rätt 

trendigt just nu. Genom att gräva i LTU’s pappinsamling kunde 

jag hitta precis rätt material för min mobilförpacking. 

Eftersom jag hade fått pappersprover kunde jag laborera en hel 

del med formatet för de olika produkterna samtidigt som jag 

förhöll mig till vårt moodboard. 

Senare valde jag att skapa ett fiktivt varumärke, Becker. Detta 

av två skäl, det skulle förhoppningsvis kännas väldigt träffande 

och tilltalande för just henne men också för att det är ett snyggt 

namn och skulle göra sig bra som logga. När jag skulle skapa 

den visuella identiteten för varumärket ville jag hålla det rent och 

fräscht. Förpackningarna skulle göra sig bra på film och det fick 

därför inte vara för detaljerat eller plottrigt. När det var dags att 

välja typsnitt valde jag att köra på en självsäker och stadig linjär 

som jag kunde laborera med på olika sätt. Från början hade jag 

flera olika alternativ men trattade så småningom ner mig till två, 

Berthold Akzidenz Grotesk och Avenir. För att hålla looken på 

förpackningarna avskalade, bestämde jag mig för att använda 

samma typsnitt i loggan som i resten av paketeringen. Jag hade 

lite beslutsproblem och ville ett tag kombinera de två typsnitten 

i logga och i text. Men jag ansåg att de var för snarlika och det 

kändes oproffsigt att använda båda tillsammans. Valet föll sedan 

på Avenir eftersom jag anser att det typsnittet var lite mindre 

stramt och istället lite rundare och vänligare och skulle därför 

passa bättre till det här projektet. 

Den färdiga loggan skrevs i Avenir Black, jag spärrade bokstä-

verna med nästan 50 pkt för att få ett luftigt intryck. Just nu kan 

jag se en trend med att använda gemener med ett ganska brett 

bokstavsmellanrum i loggor och rubriker. Även fast jag inte alltid 

tycker att man ska haka på en trend bara för det är just en trend 

tyckte jag detta var en passande look som lätt går att ta till sig på 

film, utan att fastna och störa sig på saker. Den mesta av tiden 

gick åt att justera bokstavsmellanrummet (kerna) till något som 

kändes rätt och tog även input från folk ute i branschen för att 

höra vad de ansåg och fick småtips på justeringar i bokstavsmel-

lanrummen.

På förpackningarna ville jag ha korta texter som skulle göra att 

hon ytterligare fick upp ögonen för sina ägodelar och skulle få lust 

grafisk design / paketering 
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att använda dem. Min vision var att ha en text på cirka 200 teck-

en skriven utifrån produkternas perspektiv och jag ville använda 

mig av en form av story telling. Därför intervjuade jag Shirley 

om sina produkter, vad de gjort tillsammans, varför hon kanske 

inte använde dem, var hon hade köpt dem och så vidare. För att 

omvandla all information till inspirerande texter tog jag kontakt 

med Minna Törmä. Hon är en journaliststudent som tycker om 

att skriva på engelska och ofta lite mer poetiska texter, något 

som jag tänkte skulle passa perfekt till projektet. Jag förklarade 

för henne vad jag ville uppnå med texterna samt förmedlade 

den fakta jag fått från Shirley. På ett par dagar hade hon skrivit 

ihop fem korta texter som vi sedan tillsammans redigerade tills vi 

båda blev mycket nöjda. Samarbetet gick väldigt snabbt och lätt 

och det var kul att arbeta med någon som är så duktig 

på sitt område.

Tillsammans med texterna ville jag att det skulle finnas en bild 

av produkten, för att ytterligare förstärka känslan av det var den 

som var avsändaren. Min tanke var att få de gamla prylarna 

fotade på ett snyggt sätt kunde skapa en ny dimension av dem. 

Därför fotade jag av dem i studio, frilade dem och gjorde dem 

till svartvita eftersom jag ansåg att det skulle göra sig väldigt bra 

mot det bruna, kraftiga pappret.

Till alla produkter förutom mobilen skulle det vara tags. Därför 

gav jag mig ut i affärer för att få en snabb överblick hur tags 

egentligen brukar se ut. Jag kunde konstatera att prislappar-

na inte var särskilt avancerade och jag fick en bra bild av hur 

man brukar disponera prislappen som jag kunde nyttja i mitt 

skapande. Eftersom jag ville framhäva produkternas styrkor ville 

jag visa hur mycket resurser Shirley sparade genom att använda 

dem eller snarare hur mycket resurser det kostat att skapa en 

ny liknande produkt. På detta sätt ville jag att hon och tittarna 

skulle förstå vikten av att ta vara på det vi redan äger. Dessutom 

ville jag ge henne tips om hur hon kan ta vara på sina ägodelar 

genom att dela ut några korta råd för att förlänga livslängden på 

dem. Mycket av faktan hittade jag på olika hemsidor, men också 

från egna erfarenheter.

När dokumenten var färdiga åkte jag tillbaka till Luleå Grafiska 

för att trycka. Niclas som jobbar där hade avsatt en hel kväll 

för att jag skulle få trycka mina saker, och jag fick vara med 

genom hela tryckprocessen och kunde justera i dokumenten allt 

eftersom. Trycket för tagsen samt arken som skulle klistras på 

mobilförpackningen skedde i en stor digitalprint. Det tjockare 

pappret fick vi köra genom en kuvertprinter som är gjort för att 

klara tjockare material. Efter det kapade vi arken vek dem och 

borrade hål för snöret som tagsen skulle hänga i. En lärorik kväll 

det jag fick en större kännedom om tryckprocessen som kan 

vara bra att ha i arbetslivet. Allt gick bra, trots det hade klockan 

blivit fyra på morgonen när vi var färdiga. Eftersom jag tyckte att 

allt på det stora hela hade gått smärtfritt men ändå tagit så lång 

tid frågade jag Nicklas vad jag skulle behövt gjort annorlunda för 

att slippa det vid andra tillfällen. Mycket hänger på vilket format 

den ska printas i, eftersom jag hade så ovanliga format och 

passningar samt unika trycksaker för varje produkt så tar det 

längre tid. ”Vanliga” kunder är inte lika petiga påstod Niclas. 
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Som VO ville jag ha en ganska mörk, trygg mansröst, som inbringar mycket seriositet men som samtidigt känns trevlig. 

Dessutom skulle han prata amerikanska. Åsa Romson (språkrör miljöpartiet) gjorde det ganska tydligt i sitt sommartal att 

hon anser att det är männen som är de som bidrar mest till utsläpp och miljöproblem (Romson, 2014). Jag tror säkert att 

hon har rätt i det hon säger, och det är en av anledningarna till varför jag ville ha en äldre mans röst. Om det är uppfatt-

ningen att män är de som nonchalerar miljöproblemen mest så tänker jag att detta skulle bättre kommunicera med dem 

med den här typen av röst. Min personliga uppfattning är också att ovan nämnda typ av röst är en bra röst att använda 

ifall man vill skapa seriositet och allvarsamhet. 

voice over och ljudeffekter
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voice over och ljudeffekter

Av en slump hade jag långt innan jag bestämt mig för att 

göra film hört en av lärarna på Universitet prata amerikan-

ska när jag passerade hans rum i korridoren. Det var ing-

en jag kände, men nu när jag letade efter en bra VO kom 

jag och tänka på honom och sökte därför upp honom.

Gary Verkade kommer ursprungligen från Chicago och 

är professor inom kyrkomusik och jobbar nu på Luleå 

Tekniska Universitet. Han nappade på min förfrågan om 

att ställa upp som VO, vilket gladde mig. Jag skickade 

honom ett mail med talmanuset som jag och Alma Shap-

iro jobbat fram, för att skulle kunna förbereda sig bättre. 

Tillsammans gjorde han och jag några ytterligare korrige-

ringar för att texten skulle flyta på så bra som möjligt. 

Andreas Alexandersson är ljuddesigner och har ett 

otroligt sinne för ljudeffekter, särskilt ljudeffekter för film. 

Eftersom ljudet är nästan halva filmen så tog jag kontakt 

med honom. Även han hade att samarbeta med mig och 

hjälpte mig med inspelningen av Garys röst. 

Vi gjorde inspelningen på en knapp timme och klippte 

sedan ihop materialet i Pro Tools. Efter att ha lyssnat 

igenom materialet så kände både jag och Andreas att vi 

inte riktigt hade hittat rätt. Det var fascinerande att se hur 

stor skillnad det gjorde för det hela intrycket av texten 

beroende på hur Gary betonade orden och hur hans to-

nalitet var. Eftersom filmen har så olika partier vad gäller 

tempo och uttryck så var även VO’n tvungen att ändra 
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sin tonalitet. Jag hade förmodligen varit lite slarvig i mitt sätt att beskriva hur jag ville att det skulle låta från det partiet då 

Shirley Becker kommer in i filmen för första gången och framåt. I början av filmen ville jag ha en väldigt lugn och nästintill 

filosofisk approach, medans senare skulle den bli rappare och rakare. Vi ringde tillbaka honom, jag hade förberett lite fil-

mer som inspirationsmaterial för att han bättre skulle komma in i stämning och sen tog vi om det. Både jag och Andreas 

blev mycket mer nöjda med den nya inspelningen. Trots det så finns det alltid små saker som går att justera. Eftersom vi 

hade tagit flera tagningar så fanns det av naturliga skäl små variationer i hans tal. Därför kunde vi ta enskilda ord från de 

andra inspelningarna för att på så vis få rätt betoning på rätt plats som i vissa fall är avgörande för hur jag vill att filmen 

ska tolkas.

Förutom att Andreas hjälpte mig med inspelningen av Garys röst så var han med och skapade ljudeffekterna till filmen. 

Jag gjorde ett utkast av filmen och framförde mina önskemål på ljudeffekter till respektive bild i filmen. Andreas har 

tillgång till ett väldigt stort ljudbibliotek och kunde därifrån plocka ljudfiler som vi sedan transformerade, förändrade 

ljudbilden, ändrade tonläget, hastigheten osv för att hitta det rätta känslan. Ljudeffekter kanske kan låta lite överdrivet 

”påkostat” för en så här liten produktion. Men faktum är att mycket av de effekter vi lagt på är väldigt små och är inte 

tänkta att man ska märka dem, utan är mest till för att förstärka bilderna i filmen.

Mycket kunde han som sagt hämta i sitt ljudarkiv men många ljud har han spelat in i sen hemmabyggda studio 

i vardagsrummet.

Det sitter i detaljerna. Och Andreas håller på att spela in ljudeffekter till filmen.
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informationsgrafik

I ett parti av filmen tas begreppet ”overshoot day” 

upp. Detta tänkte jag kunde bli en smula jobbigt 

att förstå på en gång och ville därför förstärka med 

informationsgrafik. Jag ville akta mig för att ta med 

för mycket olika grafiker som skulle riskera att det 

blev rörigt och ointressant. Viktigt för mig var att det 

skulle se fräsch ut och inte tillföra en något smak-

löst till filmens ämne. Jag inspirerades av modern 

informationsgrafik som använda i andra samman-

hang, till exempel träningsappar. 

Jag ville använda mig av samma typsnitt (Avenir) 

som i övriga produktionen för att vara säker på att 

det skulle hålla ihop. I Adobe Illustrator ritade jag 

upp hur jag ville att grafiken skulle se ut. Därefter 

tog jag kontakt med Gabriel Burning från Vetlanda. 

Gabriel är utbildad grafisk designer på Broby Gra-

fiska och är expert på att göra snygga animationer i 

programet After Effects. Han fick mina Illustrator-fi-

ler där han kunde se hur jag ville att det skulle se 

ut vad gäller form, färg och typsnitt. Tillsammans 

med skisserna skickade jag de två bilderna grafiken 

skulle ligga på i filmen samt en exakt beskrivning 

om hur jag ville att grafiken skulle fungera. Här fick 

jag nytta av den skrivaruppgift vi fått under vårtermi-

nen 2015 med Oscar Guermouche. Då handlade 

om att skriva saklig instruktion för att skapa ett visst 

konstverk, och endast ta med det absolut nödvändi-

gaste för att verket ska få sin mening. Ofta kan man 

ta bort mer än vad man tror och fortfarande berättar 

instruktionerna lika mycket. 

7. Gridplane 2011
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Bild 1:

Grafiken ska visa på hur jordens årliga tillväxt av naturresurser förbrukas snabbare än vad de hinner förnyas.

Den horisontella tjocka linjen är en ”mätare” för mängden av årets naturresurser.

Cirkeln symboliserar hela kalenderåret med stöd av text och markör som visar var på året vi befinner oss. I januari 

(klockan 12) är därför ”mätaren full. Markören och texten kommer sedan röra sig på cirkelns linje i medsols riktning. 

Månadens namn byts ut allteftersom ekipaget rör sig framåt i cirkeln. Fakta säger att resurserna var slut 19 augusti 

2014. Därför kommer den horisontella mätaren vara borta när markören har kommit till den platsen på cirkeln (halv 

nio).

Därefter bildas ett rött tjockare streck på cirkelns linje som löper ut resten av året, medan en markör tillsammans med 

text, stannar kvar på platsen för overshoot day.

Hela animationen (från januari-december) bör ta 14 sekunder.

Bild 2:

Grafiken ska visa hur overshoot day kommer tidigare för varje år.

Cirklen symboliserar kalenderåret. I mitten av cirkeln syns ett visst årtal. Med en markör samt text visar grafiken vilken 

månad just det året overshoot day inföll. 

Årtalet kommer ”ticka” från 1986 och vidare uppåt. Markören på cirkeln kommer därför flytta sig tidigare och tidigare 

på cirkeln i moturs riktning. När markören når 19:e augustis plats på cirkeln (halv nio) kommer det markeras med 

texten ” 19TH AUGUST 2014”. Därefter fortsätter markören löpa vidare in i ”framtiden” medans ” 19TH AUGUST 2014” 

stannar kvar. 

Längd: 8 sek.  

Någon dag efter min första kontakt med Gabriel hade jag mottagit en fungeran-

de grafik som jag kunde klistra in i projektet. Det var väldigt glädjande att mina 

idéer gick att genomföra och att det blev precis som jag tänkt mig. 

Istället för att lägga informationsgrafiken mot en vit eller svagt grå bakgrund, 

som var min första idé, valde jag att lägga den i mina filmklipp. Anledningen var 

att om jag tar in grafiken i en helt annan miljö var jag rädd att tappa kopplingen 

till filmen och samhället. Genom att väva in grafiken bland bostadsområden ville 

jag skapa en spännande koppling mellan problemet och orsaken på problemet, 

nämligen oss människor, utan att direkt skriva det på näsan. Genom att ändra 

perspektiv och använda effekter för att få grafiken att smälta in i omgivningen 

skulle göra att man får känslan att problemet finns mitt bland oss.

Mina instruktioner till gabriel.
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Som i de flesta designprojekt gäller det att hålla koll på lite 

juridiska frågor. Eftersom jag skulle filma en del på stan och 

kanske inne i butiker ville jag vara säker på att jag inte gjorde 

några regelbrott först. 

På siten voodoofil.org (2011) hittade jag information angående 

filmning i offentliga miljöer. Kort sammanfattat menade skriben-

ten Peter Dahlgren att du rent juridiskt får du filma vem och 

vad du vill med undantag för skyddsobjekt. Man får filma inne i 

butikslokaler om inte personalen tycker något annat. Eftersom 

det är deras egendom är det dem som sätter reglerna. Däremot 

får du stå utanför butiken och filma in genom fönstret, då befin-

ner du dig nämligen inte på deras område längre. Därför var jag 

noga med att antingen kolla efter skyltar som talade om det var 

förbjudet att filma alternativt fråga personalen.

För att vara på den säkra sidan kontaktade jag juristen Alf 

Grafström och frågade om bilderna på reklam som jag hade 

tänkt ha med i filmen inte stred mot någon paragraf. Han fick se 

ett utkast från min film och kunde konstatera att det förmodligen 

inte skulle vara några problem. På det sättet jag filmat reklamen 

där reklamen befinner sig i en offentlig miljö och mer kan liknas 

som ”stadsbilder”. Han menade också att om det skulle bli så att 

mer fokus skulle läggas på en viss reklam så kan man referera 

till citaträtten.

I en mycket snabb sekvens i filmen filmade jag en tv-skärm där 

jag spelade upp ett klipp från SVT’s dokumentär om skogsbran-

den i Västmanland. Innan jag publicerade filmen ville jag fråga 

om lov för att slippa komplikationer och tog därför kontakt med 

Maria Bergmark (personlig kommunikation 15 maj) som jobbar 

på SVT Archive Sales och är ansvarig för just sådana här frågor. 

Jag fick lära mig att i vanliga fall så måste du betala en licens för 

att få använda en film på det här viset, även om jag skulle filma 

en kort sekvens på en skärm. Trots det så gav hon mig tillåtelse 

att bruka materialet, med motiveringen att filmklippet var så kort 

och att det handlade om ett examensarbete.

En av anledningarna varför jag ville samarbeta med musiker från 

skolan var för att känna mig lugn med att kunna använda materi-

alet till min produktion utan rättsliga tvister. Dessutom kunde vi 

tillsammans göra justeringar i deras verk för att anpassa dem till 

filmen.

Juridik

Gustaf Blix har hjälp mig med ett två av låtarna i filmen.
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”We live in a fantastic world, a fantastic world that we humans helped to create.
the sad thing is that we at the same time seem to be creating a world that is anything but fantastic.”

Lugna stilla klipp som visar upp vårt samhälle från en ganska vacker sida men med en text som säger något annat, jag hoppas 
på så vis skapa nyfikenhet.

”it may not be visible on the outside, but the way we consume things seems to 
change everything.”

Överkonsumtion måste inte ske i stora gallerior, problemet kan även dölja sig bakom en vacker 
fasad hemma vid köksbordet. Att säga ”…the way we consume things seems to change eve-
rything.” ,  istället ”will change everything” gör att berättarrösten tar ett inte lika stort ställningsta-
gande och påstår något hemskt, utan det är som en i ofrivillig iakttagelse, allt för att inte vara för 
styrande i sitt språk. 

”they say that the overshoot day is the day of the year when our planet’s yearly amount of natural 
resources is used up. the remaining days of that year we use the resources that the earth does not 
have time to replenish.”
Smakfull informationsgrafik som visar tydligt hur snett vi ligger till med våra konsumtionsvanor. Grafiken interagerar 
med ”vår” omgivning för att skapa en bättre koppling till samhället och hur nära problemet vi befinner oss. 
Genom att säga ”They say that the Overshoot day…”, gör att man refererar till ”de där experterna” och det hela 
trubbas av en smula för att inte det ska vara för mästrande.
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”also, overshoot day comes earlier and earlier each year. 
i’m not sure if we want to know what will happen if we continue.
Maybe that’s the problem...”

Information som visar att trenden inte ser särskilt positivt ut och tack vare grafiken får tittaren en tydligare bild åt 
vilket håll vi är på väg åt. Vad händer när mätaren hinner runt ett helt varv? 
Efter grafiken följs det upp med bilder från villakvarter med barncyklar (”Vi måste tänka på våra barn!”) och lägen-
hetshus. Våra hem där vi ska känna oss trygga, finns det anledning att börja oroa sig?
Berättarrösten funderar högt, utan att påstå, att problemet kanske handlar om att vi inte vågar se in i framtiden.

”advertising and design are fantastic tools to control the masses and stimulate us to consume more.”

Relativt långsamma bilder på reklam på platser där vi är van att se den utan att ens reflektera över det. Genom att 
hålla kvar bilderna lite längre så vill jag att tittaren inte bara ska se reklamen utan också börja reflektera vad dom tror 
reklamen vill göra med oss.
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”it has led us to buy things we do not really need or make us truly happy. and we know that it won’t be 
easy to market new products when the resources have run out.”

”What if designers use their skills to highlight the products we already own instead?”

Bilderna visar var prylarna hamnar förr eller senare, långt in i garderoben, i källaren eller på soptippen. Samtidigt 
visas bilder på affärer som väntar på att vi ska komma och köpa fler saker, jag vill att det hela ska kännas motsägel-
sefullt. Med koppling till tidigare grafik kan man faktiskt börja fundera på om det en dag inte kommer gå att mark-
nadsföra produkter om det inte finns några resurser för att framställa dem. De som har styrt oss till ett överkonsum-
tionsbeteende kanske kan styra oss en annan riktning istället?  

”this is Shirley Becker and Sam. Shirley is a freelance journalist from Sweden. She has a quite com-
mon lifestyle and shares the same interests with many other Swedes.

When she has time off, she happily goes out shopping with her friends. But she never really thought 
about the connection between increased consumption and the fact that her snowboard gets scratched 
more often, and that the world seems to burn more often.”

Problematiken och frågeställningen är nu framställd. Med en ny, snabbare och piggare låt och ett rappare bildspråk 
tar vi oss in i en ny del av filmen. Shirley får en kort presentation med bilder som visar upp hennes intressen. Samt-
liga bilderna är tagna med hennes rygg mot kameran, även den då går i affären och letar efter nya inköp. Med detta 
bildspråk vill jag visa att shopping är för många en del av en livsstil. 
Bilderna efter ”shoppingklippet” visar vad vår tids överkonsumtion gör med klimatet, fast med ett väldigt inzoomat 
sätt. Istället för att slänga med utnötta glosor som, klimatförändringar eller global uppvärmning, så berör jag specifi-
ka situationer eller händelser som man kanske inte vill koppla till växthuseffekten, utan mer skylla på dåligt väder. På 
så vis får betraktaren sluta cirkeln själv.
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”this is Martin fryklund. he is a designer and has been allowed look through Shirley’s wardrobes, 
drawers and storage to find things that she owns, but might have lost interest in.”

”he believes that we often forget the things we already own in the quest to find new ones. Since we 
through design and marketing have managed to contribute to a behavior of over-consumption, Martin 
hopes that it is also possible to affect a different behavior. he starts with Shirley.” 

Vidare till nästa person, en designer som nu vill gottgöra och använda sina verktyg till något annat. 

”he took the stuff with him, cleaned and repaired them to make them look nice and last longer.”

Mycket snabba klipp på åtgärder som får våra produkter att glänsa mer och vara längre, jag vill at bilderna ska 
skapa en vision för en mer hållbar livsstil.

”Since he is a designer and wanted to make the products attractive, he created a new brand, Becker. 
he packaged her goods in a way that he thought would give the products the attention they deserved.”

Även här snabba klipp med ljudeffekter som förstärker bilderna som visar på skaparglädje.
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”in contrast to new products, Shirley has a personal story with her gadgets that Martin could utilize in 
their marketing.

to further highlight the strengths of the products, he pointed out the amount of resources she saved 
by using them, or, rather, how much it costs to produce a similar new product. he also gave some tips 
about how she can help her products last longer and become legends.”

Bilder som visar texter där jag jobbat med spännande rubriksättning och storytelling. Att gå in på detalj på texterna 
skulle göra att filmen skulle tappa styrfart.

Som sig bör så ska paketeringen lyfta produkten, men den här gången på ett lite annorlunda sätt. Genom att vinkla 
budskapet att du gör en god gärningen genom att spara och använda dina jeans så ”räddar” du också jorden. För 
att kunna ta hand om dina Jeans så måste du veta hur man gör.

the best part is, she already owns these fantastic products.

Jag vet att det här kanske ser ut att vara lite konstigt och ekonomiskt icke hållbart. Men det handlar egentligen om 
att visa tittaren att i våra garderober och förråd finns det en massa fina produkter vi redan köpt. Jag vill också visa 
vilken effekt den grafiska designen kan göra för vårt intryck av till exempel en produkt.
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”Martin hosted a ”release party” at Shirley’s place, with music, sparkling and friends to launch Shir-
ley’s new old stuff.

Ny scen och ny musik, denna gång mer partystämning och har därför valt en låt med ett tungt beat. Låten heter 
”Veins (WTNSS Remix)” och är skriven av Rebecca Bergcrantz. Det är också hon som är DJ på fetsen. Allt är filmat 
på fri hand för att få en mer livfull känsla. Med denna fest ville jag dra hela min grundläggande idé ett steg längre så 
att det blir smått humoristiskt. Själva händelsen är som en parafras på de releasefester och VIP-kvällar som finns ute 
i modebranschen. 

”i think Shirley liked the packaging and acquired a new perspective to her gadgets, thanks to the 
attention the design gave them.
hopefully Shirley and her friends will look at their homes and their things in a new way and see how 
many things all of us already have and understand the need to take care of what we already own.”

Med den här festen skapade jag ännu mer uppmärksamhet åt ägodelarna, och tyckte det var väldigt fint att se vilken 
uppståndelse det blev kring de prylar som tidigare låg och skräpade i Shirleys lägenhet. 
Jag valde att använda bilder där de stod djupt insjunka med prylarna och tillsammans med texten så får man känslan 
av de fått sig en tankeställare.
Bilden på den överfyllda garderoben tillsammans med filmens VO vill jag ska få folk att börja reflektera över om de 
egentligen också besitter en massa fina prylar trots att det inte kan se ut så vid en första anblick. 



30

SÅLD PÅ DINA SKOR / MARTIN FRYKLUND

i think, taking care of your shoes is the same as taking care of the earth you’re walking on.

Efter att ha fört ett resonemang genom filmen så har VO’n kommit till en personlig slutsats. Så vill jag att det ska 
kännas i alla fall.

Här ser man bilder på Shirley när hon använder sin nygamla skateboard, sina skor och jeans igen.

the world is already full of stuff. use it.

Här droppas filmens punch line och han säger det på ett sätt som om det inte fanns något mer självklart, och på så 
sätt känns det ganska trovärdigt. Shirley och Sam glider igenom staden på den sena kvällen, alla affärer kan hon 
passera med glädje, eftersom hon just insett att hon redan har allt hon behöver. 
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resultat av förpackningsdesign

Filmens punchline lyder; ”The world is alreday full of stuff. Use it.” Den syftar på att vi ska ta hand 

och vårda våra saker för att inte tära mer än nödvändigt på vår jords resurser. På varje förpack-

ning gjorde jag en anpassad variant på denna uppmaning, till exempel; The world is alredy full 

of phones. Use them. Jag gjorde detta för att skapa en starkare koppling till specifik produkt. Till 

brödrosten, jeansen, skorna och till skateboarden skapade jag en tag för varje specifik produkt. 

Mallen är den samma, men innehållet skiljer sig åt. Till samtliga trycksaker har jag använt typsnittet 

Avenir black. 

Jeans

Jag valde att förpacka byxorna i ett cylindriskt format. Det var för mig ett nytt sätt att paketera 

jeans på, något som jag upptäckte bara genom att laborera med jeansen och olika sätt att vika 

dem på. Jag slopade iden med att ha ett kvadratiskt paket eftersom ansåg att den cylindriska 

formen skulle göra sig bra i filmen och på de stillebenliknande bilderna med all produkter samlade 

tillsammans skapade formen på paketeringen en bra dynamik till sammans med de andra för-

packningarna. För att få en bra fyllighet i förpackningen tejpade jag fast änden på byxbenen på en 

pappcylinder och rullade dem runt den. Därefter stoppade jag silkespapper i cylindern för att få 

en mer solid känsla i paketeringen. Texten på förpackningen är skriven utifrån jeansens perspektiv 

och fokus ligger på hur många mil jeansen har rest för att få träffa Shirley, där av namnet The 

Globetrotter. 

toaster

Till en början var brödrosten riktigt äcklig men efter att ha tömt den på svarta brödbitar och 

polerat den med tvålull såg den riktig stilig ut. Ett brett band av det matta bruna pappret och 

en välplacerad logga tyckte jag blev en alldeles lagom paketering av brödrosten. Eftersom det tidi-

gare nedfettade stålet nu glänste så ville jag gärna visa mycket av den varan och tyckte det gifte 

sig väldigt bra med pappen. En brödrost är en noga ihopsatt pryl skapad för ett specifikt syfte och 

fick därför namnet The Expert. 
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Skor

För att paketera ett par skor tänker jag mig spontant att det behövs en skokartong. Men eftersom 

projektet handlar om resursförbrukning var jag tvungen att tänka om. På samma vis som jag om-

välvde jeansen och brödrosten. För att framhäva skorna så köpte jag öljetter i en gardinaffär som 

jag monterade i pappen, på så sätt kunde jag knyta en rosett som framhävdes väldigt bra mot 

den bruna pappen. Tack vare öljetterna och snörningen höll hela paketet ihop mycket bättre och 

pappen kunde aldrig glida av. Efter noga övervägande bestämde jag mig för att inte trycka något 

foto på denna förpackning. Rosetterna blev som ett objekt i sig och textmassan skriven med 

Avenir tyckte jag skapade en sådan fin form att om jag hade adderat fler objekt hade de så att 

säga överröstat varandra. Jag ville att Shirley skulle börja använda sina gamla skor igen och göra 

ett tydligt avtryck på sin omvärld, därför blev namnet ”The Imprint Makers”. 

Skateboard

I det här fallet gjorde jag lite av en remake av produkten. Det jag gjorde var att skruva loss truckar-

na, och därefter använda ett vanligt sandpapper för att slipa bort den tråkiga lacken under brädan. 

Jag skar ut en mall av loggan i ett papper och sprayade med svart matt färg loggan på brädans 

undersida. För at vårda materialet ytterligare fettade jag in det i träolja ett par gånger. Jag ansåg 

att denna form av remake ändå passade in till projektet eftersom den var så pass enkel och för 

att den gav brädan ett sådant lyft. Även denna produkt ville jag paketera på ett sparsmakat sätt. 

Att linda den bruna pappen runt brädans främre hälft och placera Becker-loggan på tyckte jag var 

alldeles lagom eftersom jag lovat mig själv att hålla det hela avskalat. På baksidan placerade jag 

bilden och texten som handlade om brädan. Den beskrev sig själv som en bräda på hjul, full av 

självförtroende och med vilja att göra stordåd. Den är redo för utmaningar och väntar bara på att 

Shirley ska upptäcka dess fulla potential, den är ”The Challenger”. 

iphone

För att ge telefonen en skyddande förpackning, använde jag spillbitar av wellpapp som jag limma-

de samman och skapade på så vis en topp och en bottnen. Jag skar ut ett utrymme exakt tillräck-

ligt stort för en iPhone 4s. Denna paketering skilde sig lite från de andra och hade tag. På insidan 

av locket placerade jag en bild av en iPhones innandöme. På den här sidan ville jag upplysa om 

att en mobiltelefon innehåller väldigt många metaller som kräver mycket resurser för att utvinna, 

något man kanske inte tänker på bakom dess rena och avskalde exteriör. Jag ville inte endast 

skapa dåligt samvete hos ägaren utan snarare uppmana henne till att vårda den. För att få de två 

bitarna av wellpapp att fästa med varandra hade jag integrerat magneter under pappersarken.    
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Alltid när jag gör ett designprojekt så uppstår det tvivel. Detta 

projekt var inget undantag. Är idén verkligen så bra? Är detta 

relevant? Tillför det något? Är kvalitén tillräckligt hög?

Det har nog nästan aldrig hänt att jag kastats mellan hopp och 

förtvivlan som jag gjort i det här projektet. Vad är det jag håller på 

med, motverka det som det som många gånger skapar jobb åt 

oss designers? Hur kommer branschen ta emot något sådant? 

Funderingarna var många. 

Jag är medveten om att jag inte tar upp de ekonomiska proble-

men som uppstår om folk slutar köpa saker, heller inte att det 

finns massor med människor som knappt har några saker alls. 

Men faktum kvarstår att vi förbrukar på tok för mycket resurser 

och konsekvenserna drabbar oss alla, även designers. Människ-

an är anpassningsbar och det tror jag även designers är, skulle 

människor börja köpa mindre prylar, så skapas kanske nya mark-

nader, till exempel tjänstedesign. 

Min film är långt ifrån en lösning på ett problem, det är mer som 

en tanke som jag vill tillföra designbranschen, men också till 

samhället i stort. Att som skicklig designer besitter du bra verktyg 

för att styra människor och påverka deras beteende, och att det 

är något du bör använd på ett ansvarsfullt sett. Oavsett om det 

gäller könsnormer i reklam eller ekologisk påverkan av produkter. 

För att förtydliga så är jag inte emot konsumtion, och vill inte 

påstå att jag någon perfekt förebild heller. Jag hjälper gärna till 

att öka försäljningen av varor och tjänster i framtiden. Det skulle 

kunna handla om allt från lokalproducerade gurkor eller klädmär-

ken som använder PET-flaskor för att tillverka fleecetröjor. I boken 

”Grön kommunikation” (Olausson, 2009) menar författaren, att 

ställa om sin sitt företag och sina produkter med ett hålabarhets-

tänk och kommunicera det utåt, är en stor möjlighet för företag i 

dagsläget att för att lyckas. Men i framtiden en nödvändighet för 

att de ska överleva på marknaden. Jag vill gärna vara med företag 

på denna resa.       

var det såhär jag tänkt mig?

I efterhand kan det vara svårt att minnas hur man från början hade 

föreställt sig att hur projektet skulle sluta. Men eftersom jag har 

kvar mitt bildmanus kan jag titta tillbaka och konstatera att jag 

bockat av nästintill samtliga bilder. Några har jag strukit några och 

andra bilder har jag tillfört. På det stora hela är jag nöjd! 

Något som skulle gjort filmen lite mer realistisk skulle vara om 

jag hade följt en annan person än Shirley Becker. Shirley är ju 

egentligen student och bor i en studentlägenhet. Kanske hade 

det passat bättre med någon lite äldre människa med en lite mer 

utrustad lägenhet och med ännu fler saker. Nu hade jag i och för 

sig fyllt på med fler saker i hennes lägenhet för att få den att kän-

nas lite mer passande i sammanhanget. Bästa hade kanske varit 

att hitta en sådan personlighet som återfinns i TV-programmet 

Lyxfällan eller varför inte Ullared? Men jag är evigt tacksam för att 

Shirley ställde upp och lät mig stöka runt i hennes lägenhet med 

filmutrustning och rökmaskin och rigga hemmafester utan hennes 

närvaro. Eftersom det varit tight med tid och flera inspelningstill-

fällen hade det inte funnits ett bättre alternativ för mig.

 

vad gick mindre bra?

Ganska tidigt bestämde jag mig för att jag ville jobba med ”de-

sign för hållbar utveckling”, dessvärre tog det ganska långt tid för 

mig att inse att ett sådant ämne är alldeles för brett för att kunna 

göra ett intressant arbete kring. Så småningom körde jag fast 

och det tog ett bra tag innan jag riktigt kom loss. Under samtliga 

seminarium och handledningstillfällen har jag klart legat efter den 

tänkta tidsramen. 

Jag har alltid varit en person som har försökt haft en hög ambi-

tionsnivå, och det har sina baksidor. Att hitta det rätta ämnet för 

mig tog därför alldeles för lång tid för att jag sedan skulle kunna 

arbeta på ett avslappnat sätt under resten av kursen. Vid sista 

handledningssamtalet den 8:e maj hade jag fortfarande ingen film 

eller några förpackningar att visa upp för mina handledare, vilket 

nästan kan få mig att börja att skratta såhär i efterhand. Oscar 

Guermouche skattade att jag befann mig ungefär 12 veckor efter 

beräknad tidsplan och det märktes att båda mina handledare var 

oroliga för om jag skulle kunna färdigställa min artefakt. I vanliga 

fall när vi får en uppgift med en deadline så ser vi till att den ska 

r e fle ktion 
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vara klar vid det datumet. I ett examensarbete är det annorlunda och du måste passa in olika anhal-

ter på vägen för att få så bra nytta av din handledare som möjligt.

Det jag saknat mest är att ha kunna laborerat och testat mig fram mer med hjälp av handledare 

och experter på specifika område. Många gånger har jag känt att jag inte hinner fråga om hjälp 

eller smakråd, och inte hinner boka in fler möten eller studiebesök utan bara fokusera framåt. Bland 

annat hade jag velat ta tillfället i akt och lära mig ännu mer om manusskrivande och om förpack-

ningsdesign.

Att göra examensarbete har varit väldigt roligt. Jag har fått göra saker som jag tycker om allra mest, 

som grafisk design, foto, klippa, redigera och layouta. På slutet av arbetet har jag fått bra kontakt 

med människor från andra branscher och studiemiljöer och jag har fått en inblick i hur de jobbar. I 

mitt arbete har jag involverat en musiker, en kompositör, manusförfattare, journalister/copys/över-

sättare, ljuddesigner, tv-producent, statister, en animatör, jurister, tryckare, voice over och en massa 

andra experter.

Många gånger blir jag involverade i projekt eller produktioner som fotograf eller formgivare. Den 

här gången är det jag som involverat andra vilket har gett mig nya insikter. Jag har fått leta efter rätt 

kompetenser, boka möten, skriva beställningar, försökt förklara mina visioner, ge konstruktiv feed-

back, peppa och allmänt haft många bollar i luften. Det har varigt väldigt spännande och kul att få 

styra ihop filminspelningar, hittat statister, sett till att de fått rätt kläder och att det rätta ljussättning-

en i lokalen och så vidare. Det är inte likt mig att styra över andra människor och det har varit en bra 

lärdom. På resans gång har jag upptäckt att förklara sina idéer inte alltid är särskilt lätt. Till exempel 

när jag samarbetade med kompositören Gustaf Blix kände jag att jag hade väldigt svårt att uttrycka 

min önskan eftersom jag saknar kunskap inom musik. Jag kunde säga om jag tyckte om något 

eller inte, men saknade färdigheter för att kunna ge konkreta tips på hur han skulle kunna förändra 

musiken och hitta en annan känsla. Med hjälp av musikreferenser och mycket tålamod från Gustaf 

så löste vi det på ett mycket bra sätt ändå. 

Efter att jag axlat den här projektledarrollen så kan på sett och vis se fram emot kommande projekt 

då jag tas in som ”expert” på mitt område. Dels att få känna sig duktig på sin ”grej” och inte bara 

fara fram som en slags spindel i nätet mellan olika expertiser. Men också för att jag nu har ett bättre 

perspektiv av hur det är av att vara projektledare och vad en sådan önskar av sina medarbetare. Bra 

kommunikation, snabba leveranser och lyhördhet är något som jag uppskattat hos

 mina medhjälpare.

Det är inte riktigt likt mig att komma med såhär flippade projektidéer, vilket jag tycker är kul. Det är 

något jag försökt utveckla hos mig själv och ibland släppa det mest logiska. Att nyttja grafisk design 

på det här sättet är för mig ett av många sätt för att bidra till en mer ekologiskt hållbar livsstil och på 

så vis tycker jag att jag lyckats hålla fast med hela mitt syfte med projektet.
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