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1. FairTransport.se

Idén med den framtagna artefakten är att upplysa konsumenter och beställare av logistikföretag, för att de ska kunna 

agera medvetet inom valet av distributörer. Dessutom kommer artefakten vara användbar för grossister för att kunna göra 

ett urval gällande hållbara transporter. Målet är att privatpersoner och företag ska kunna göra ett aktivt val gällande 

transport och logistik och därmed kunna minska antalet fall där utländska chaufförer utnyttjas genom orättvisa 

arbetsvillkor. 3

På bilden syns en av de rättvisa transporter som rullar i Sverige.



1. FairTransport.se
Introduktion

Denna projektrapport visar den arbetsprocess som 

framkommit i samband med skapandet av en 

webbaserad sök- och informationstjänst, med fokus på 

den sociala dumpningen inom logistikbranschen. Social 

dumpning innebär att företag med syfte att minska 

kostnader medvetet behandlar anställda felaktigt och 

på ett olagligt sätt [2]. Att företag i andra länder 

anställer utländsk arbetskraft från lågavlönade länder för 

egen vinning är ett exempel [1]. Detta ger upphov till 

en orättvis konkurrens på landets arbetsmarknad, 

dessutom blir den utländska arbetskraften utnyttjad för 

de icke-existerande arbetsvillkoren som råder, samt att 

de får minimilön [1].

Den designbrief som erhållits (se bilaga 1) uttrycker 

visionen om att skapa debatt politiker och samhället 

emellan som i sin tur kan bidra till en förändring inom 

logistikbranschen. Dessutom påpekar briefen huruvida 

transportbeställare ska kunna nås ut till, vilket även är 

den primära målgruppen för den framtagna artefakten. 

För att bemöta denna vision på en nyanserad nivå 

användes kvalitativ empiri, i detta fall semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna skedde med olika parter inom 

ämnet, såsom lastbilschaufförer, medborgare och 

politiker. Fakta och offentliga publikationer granskades 

och analyserades för att designteamet skulle få en 

objektiv syn på problemet. 
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Designteamet använde Goal Directed Design (GDD) 

som grund vid analysen av intervjuerna samt 

skissprocessen. Designmetoden beskrivs i About Face: 

the essentials of interaction design (Cooper, Reimann, 

Cronin, & Noessel, 2014) som en metod som resulterar i 

lösningar vilka möter användarens behov och mål 

samtidigt som den lyfter affärsmässiga och tekniska 

nödvändigheter.  

Behavior driven development (BDD) har också använts. 

BDD är en utveckling av testdriven design och fokuserar 

på att detaljerat definiera hur det aktuella systemet 

beter sig och formulera dem på ett sätt som gör dem 

möjliga att automatiseras (Solís & Wang, 2011). 

Att få fram specifikationer som går att utföra är målet 

med processen. 

Karaktärsdrag för BDD är bl.a. att ett språk som både 

kunder och utvecklare förstår används, att 

systembeskrivningen bryts ner i små delar i en iterativ 

process, att historier beskrivs i vanlig text genom user 

stories och scenarios samt att tester innefattar hur 

systemets interagerar och beter sig istället för dess 

status (Solís & Wang, 2011).

1. FairTransport.se 
Introduktion
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2. Urval och data

För att få en objektiv helhet av projektets syfte och 

bakgrund krävdes att fakta och offentliga publikationer 

granskades. För att uppnå ett heterogent resultat 

gjordes det sedan semistrukturerade intervjuer med tre 

tre målgrupper: politiker, chaufförer och medborgare, 

varav medborgarna var till grund för den primära 

personan då deras beteende gällande nätshopping var 

likt beställarens agerande.
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2. Urval och data
Intervjuer genomfördes med medborgare, politiker, 

transportköpare, verkande inom transportbranschen samt 

svenska lastbilschaufförer. För att låta informanterna själva 

berätta deras syn på ämnet ställdes öppna frågor. 

Intervjuerna var då även semistrukturerade. Under 

intervjuerna fördes anteckningar för att kunna återge 

korrekt information senare. Då intervjuerna bestod av olika 

typer av informanter skapades en bild av problemet 

utifrån olika perspektiv. Intervjuerna pågick olika länge 

beroende på hur insatt informanten var i ämnet, allt från 

15 minuter till 40 minuter. Utförligheten och djupet på 

intervjuerna var även något som påverkades av 

informanternas förkunskap i området. Efter att intervjuerna 

hade genomförts analyserades 

datan och sammanställdes för att kunna skapa tre olika 

personas. I intervjuerna som gjordes med 

lastbilschaufförerna (bilaga 2) framkom ett homogent 

resultat som fokuserade på faktumet att där fanns en 

viss kunskap om vad som förekom men inget som 

diskuterades. Det framkom även att förarna kände 

empati gentemot de utländska förarna och 

sympatiserade med den orättvisa som förekommer. 

Samtidigt uttryckte de att utnyttjandet av de utländska 

chaufförerna påverkar dem själva och arbetsmarknaden. 

Dessutom påpekade dem att konkurrensen ska vara 

densamma för svenska som utländska chaufförer, alltså 

att aktörerna ska välja efter förarens utbildning och

2.1 Intervjuer
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2. Urval och data
referenser än hur lågt den lägsta lönen kan sjunka. De 

svenska chaufförerna upplever även att det inte ska vara 

ett val att följa lagen eller inte, utan en självklarhet. Finns 

där ett etablerat system ska det vara obligatoriskt för alla, 

så att regler och villkor kan följas.

Intervjuerna med medborgare (bilaga 3) visade på att 

informanterna beroende på produkt bestämmer om de vill 

handla på nätet eller inte. Tendensen var också att det var 

viktigare att frakten på produkten var billig/gratis än att 

den var klimatsmart. Angående frågan om vad de gör för 

att bidra till en hållbar framtid gavs svaren att de handlar 

ekologiskt och kravmärkt. Majoriteten av informanterna

anser att miljöfrågan är en viktig komponent när de 

handlar, och att handla klimatsmart innebär att handla 

närodlat, ekologiskt och att tänka på vilka som gjort 

produkten. Informanterna hade hört talas om att 

utländska förare utnyttjas av arbetsgivare, men att de 

inte ändrat sitt beteende efter att de hört det. Ingen av 

informanterna visste hur deras lokala butik arbetade för 

en hållbar framtid, men hade kunnat tänka sig att byta 

butik om det framkom att den lokala butikens arbete för 

miljö och arbetsvillkor var bristfälligt. Intervjuerna 

utfördes med hjälp av Cooper et al. (2014) och de steg 

som avhandlas i den nämnda litteraturen. De tidiga 

intervjuerna gav arbetet en översikt på de behov som
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2. Urval och data
fanns och den fakta som är basal för lösningen. De tidiga 

intervjuerna gav arbetet inspiration som var betydelsefull för 

senare utvecklingsarbete. Fokus lades på översiktlig fakta 

och öppna frågor då designteamet behövde en öppen och 

objektiv bild. Efter bearbetning av de tidiga intervjuerna 

bokades ytterligare intervjuer. Då resultatet som framkom 

från transkriberingen var översiktlig kunde designteamet nu 

formulera mer specifika frågor som var tydligt inriktade till 

de huvudsakliga problem som framstått.

2.2 Observationer
En kortare observation gjordes utanför Transportcentralen 

utan några större framgångar då lastbilschaufförerna 

arbetade i ett högt tempo för att hinna med sina leveranser.

För att få en mer nyanserad och objektiv syn på 

problemen inom åkeribranchen, söktes olika sorters 

empiri upp, för att användas som underlag inför vidare 

intervjuer, samt för att komplettera den fakta som 

presenteras i artefakten. Det genomfördes även en 

konkurrentanalys av hemsidan http://www.q3.se, ett 

forum för hållbara transporter, vilka har en sökfunktion 

över vilka som är medlemmar i forumet. Detta gav en 

uppfattning om hemsidans funktioner, samtidigt som 

styrkor och svagheter identifierades, vilket ledde till 

inspiration för designprojektets digitala tjänst.

2.3 Annan empiri
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3. UX Statement
I takt med att konsumtionssamhället utvecklas, sätts 

internethandeln under press och höga krav ställs på 

distributörerna runt om i Sverige, Europa och världen. 

För att efterfrågan ska bemöta utbudet på ett korrekt sätt 

blir många faktorer påverkade negativt – allt för den 

ekonomiska vinstens skull. Utländska chaufförer anställs mot 

minimala löner och icke-existerande villkor [1]. Detta 

fenomen benämns som social dumpning där priser och 

arbetsförhållanden sänks till det absoluta minimala [1]. 

Detta ger upphov till en pressad och orättvis konkurrens på 

arbetsmarknaden då företag väljer sin egen ekonomiska 

vinst före chaufförens säkerhet.

Målet med tjänsten är att upplysa om denna problematik, 

och skapa de påtryckningar som krävs för att ämnet tillslut 

ska behandlas på hög politisk nivå, och på sikt få igenom en 

mer hållbar förändring.

I denna förändring är tjänsten tänkt att fungera som en 

första katalysator. Detta sker genom att på basal nivå 

informera om problematiken som förekommer inom 

åkeribranschen, samt genom att tillhandahålla beställare ett 

enkelt redskap att jämföra och välja transportföretag utifrån 

hur stort ansvar de tar för social och miljömässig utveckling. 

På så vis är tanken att ansvaret på beställare ökar, samtidigt 

som kunskaper inom området blir större, vilket tillsammans 

motiverar för debatt och större engagemang i frågan. 10



4. Persona
Efter att en analys utförts på de transkriberade intervjuerna 

påbörjades arbetet med att utveckla personas. Personas är 

en sammanfattning av de avsedda användarna och är 

porträtterade som riktiga personer (Brown, 2011). Personas 

används för att designteamet lättare ska kunna prioritera 

funktioner och innehåll utifrån vad som bäst passar dem, 

men också vad som passar intressenter (Brown, 2011). 

Det resultat som framkom från analysen av transkriberingen 

visade att designteamet borde ha tre målgrupper, som i sin 

tur blev primär-, sekundär- och tertiär persona. 

Primärpersona Anders Nilsson (figur 1) är i 41-50 årsåldern 

och har rollen som handlare (han vill anställa ett 

logistikföretag).

4.1 Primär persona
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4. Persona
Den sekundära personan är Nathalie Andersson (figur 2) i 

åldersgruppen 24-30. Hon har som mål att bli en medveten 

konsument inom valet av logistik och transporter, dessutom 

lägger hon stor fokus på en hållbar miljö för att bidra till en 

förbättrad framtid.

Den tertiära personan, Per Andersson, är i åldersgruppen 

31-40 och har som mål att kunna skapa en förståelse i 

ämnet och samtidigt kunna vara en medveten konsument. 

4.2 Sekundär persona 4.3 Tertiär persona

12Figur 2 - sekundär persona Figur 3 - tertiär persona



5. Scenario
Scenarios definierar genom historier en produkts beteende 

utifrån specifika användares (personas) perspektiv (Cooper 

et al., 2014). Att berätta en historia om en person är ett 

effektivt sätt för designers att föreställa sig en framtid för 

användarna. Kreativiteten ökar mer genom personliga 

historier, gentemot att endast föreställa sig ett bättre 

utseende på produkten (Cooper et al., 2014).

Det finns tre typer av scenarios: kontext-scenarios, 

key-path-scenarios och validerings-scenarios. 

Kontext-scenarios används för att på övergripande nivå visa 

hur produkten på bästa sätt kan tillfredsställa behoven hos 

personas (Cooper et al., 2014). Key-path-scenarios innebär 

att beskriva det viktigaste

en effektiv berättelse

stegen mer detaljerat, hur personas använder produkten 

för att uppnå sina mål. Validerings-scenarios är mindre 

detaljerade och används för att testa funktionerna i olika 

typer av situationer. De brukar vara formulerade som 

“what-if”-frågor om de olika designlösningarna (Cooper 

et al., 2014).

5.1.1 Primär persona
Anders äger den lokala mataffären i byn och vill som chef 

ta ansvar för att ha ett hållbart sortiment. För att fullända 

butikens hållbarhet har han varit i kontakt med nya 

logistikföretag och fått offerter på eventuella kostnader. 

Anders har på sistone hört kunderna prata om Fair 

Transport men han känner inte till det sedan
13
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5. Scenario
tidigare. Då Anders är i fas med att förbättra sitt sortiment 

till det bättre vill han bemöta kundernas önskemål 

ytterligare och kollar upp Fair Transport. Anders hittar 

fairtransport.se där han smidigt söker på ett logistikföretag 

för att veta om de är kvalificerade med certifikationer som 

värnar för miljön och social hållbarhet.

Anders hittar de företag han varit i kontakt med och ser att 

de inte är certifierade, han väljer då att leta upp nya för att 

uppnå kundernas önskemål. Anders söker på sin ort och får 

upp alternativ på logistikföretag. Det som kommer upp 

först i sökresultatet är det företag med flest certifieringar. 

en effektiv berättelse

Anders väljer att kontakta dem. Anders kan nu säga att 

hans butik är hållbar då den sista faktorn (logistiken) är 

löst, han behöver inte längre fundera kring chaufförens 

situation eller miljöns påverkan.

5.1.2 Sekundär persona
Nathalie jobbar heltid i en klädbutik och har som intresse 

att umgås med vänner eller träna. De senaste åren har 

hon blivit intresserad av att bli en medveten konsument 

då hon ofta upplever att samhället ställer krav på henne 

gällande en hållbar livsstil. För att kunna bli en medveten 

konsument lägger Nathalie mycket fokus på att handla
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5. Scenario
ekologiska råvaror och hållbara produkter, men hon vill 

finna fler aspekter inom hållbarhet. Då Nathalie föredrar att 

handla på nätet brukar hon välja ekonomi- eller miljöfrakt, 

men hon vill veta mer om hur bra dessa val egentligen är 

för miljön. Nathalie hittar då tjänsten “fairtransport.se” där 

det enkelt går att söka upp ett logistikföretag för att ta reda 

på om det är socialt och miljömässigt hållbart. Hon får 

informationen om att det logistikföretag hon använder mest 

inte är hållbart, trots att hon valt miljöfrakt flertalet gånger. 

Tack vare denna tjänsten kan Nathalie nu bli mer hållbar 

mot miljön genom att kunna välja ett logistikföretag som är 

just hållbart.

en effektiv berättelse
5.1.3 Tertiär persona
Per är precis hemkommen från sitt arbete. Klockan har 

nyss slagit 17:00 och han påminns plötsligt om den där 

handväskan som han skulle ge sin sambo i 

födelsedagspresent. För att ordern ska finnas med på 

morgondagens lastbilstransport bör han lägga sin order 

innan klockan slår 18:00. Per lägger till handväskan i 

shoppingvagnen och går vidare för att slutföra sin 

betalning. Per får alternativet att välja mellan diverse 

transportalternativ. Han noterar att DHL är ett utav 

företagen som utför leveranser och öppnar därför 

ytterligare ett fönster i sin webbläsare för att besöka 
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5. Scenario
fairtransport.se, där han använder sig av sökfältet för att få 

en tydlig bild av företagets hållbarhet. När sökningen dyker 

upp kan han enkelt se att DHL använder sig av Fair 

Transport-certifieringen. Då han är osäker på vad “Fair 

Transport” innebär, läser han snabbt informationen i nedre 

delen av hemsidan för att förstå till fullo. Då företaget är 

certifierat kan Per med gott samvete lägga ordern på den 

väska som hans sambo önskat sig utan att lastbilschaufförer 

påverkas negativt av orättvisa arbetsvillkor.

en effektiv berättelse 5.2 Key-path-scenario
Anders har hört talas om att det finns en webbsida där 

beställare kan kontrollera vilka leverantörer som är 

kvalificerade med certifikat av Fair Transport. Han sätter 

sig framför sin laptop inne på sitt kontor och besöker 

webbsidan. Han gör en snabb sökning på namnet och 

inser att leverantören inte matchar de punkter som krävs 

för att bli certifierad. Anders blir upprörd, då han vill 

föregå med gott exempel, men stillar snart sin känsla då 

han upptäcker att det finns rättvisa alternativ i hans 

närhet. Han klickar på leverantörens logotyp, och tas till 

företagets profil. Där finner han kontaktuppgifter och 

beställer sedan en offert från det rättvisa 

transportbolaget.
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5. Scenario 
        en effektiv berättelse

5.3 Valideringsscenarios
5.3.1 

1. Anders ska söka upp logistikföretaget som han 

beställer körning av, han vill veta vilka certifieringar de 

har. Väl inne på fairtransport.se söker han på företaget, 

men till sin förvåning finns inte företaget registrerat på 

sidan.

5.3.2 

2. Anders vill anställa ett nytt logistikföretag till sin 

mataffär. För att få objektiv information om företaget 

och dess certifieringar använder han sig av 

fairtransport.se. Det visar sig att företaget inte uppnått 

Fair Transports kvalifikationer. Anders väljer att höra av 

sig till företaget för att försäkra sig om att informationen 

stämmer, men det visar sig att företaget varit delaktiga i 

Fair Transport i några månader. Anders blir förvånad 

över att informationen inte uppdaterats.

5.3.3 

3. Anders har sedan en tid tillbaka övervägt att anställa 

ett nytt logistikföretag till sin matbutik då det 

förekommer att åkeriet han har i nuläget använder sig 

av utländsk arbetskraft. Då Anders vill uppnå fullständig 

hållbarhet till sitt sortiment vill han även lägga fokus på 

transporterna. Anders går in på fairtransport.se för att 

hitta ett nytt åkeriföretag som fullföljer Fair Transports 

kvalifikationer. Han hittar det han söker efter och tar 

kontakt med det nya företaget. En vecka senare ska det 

nya åkeriföretaget komma med last.  
17



5. Scenario
        en effektiv berättelse

När Anders ska möta upp lastbilen förvånas han; 

chauffören som kör hans last är anställd hos 

logistikföretaget under en månads tid och har inget 

kollektivavtal, vilket bryter mot en av kvalifikationerna 

för att vara med i Fair Transport. Anders väljer att ringa 

företaget och höra varför de inte följer kvalifikationerna 

och utnyttjar chaufförernas dåliga ställning.
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6. Användartester
För att skapa en relevant och objektiv bild gentemot 

artefaktens funktioner och gränssnitt gjordes det 

användartester med en hi-fi prototyp. Med hjälp av 

Thoughts on interaction design (Kolko, 2010) samt 

About Face: the essentials of interaction design (Cooper 

et al., 2014) kunde användartester analyseras nyanserat. 

Dessutom användes metoderna som nämns i 

litteraturen ovan samt think-aloud för att få fram 

relevanta tankar hos användaren. Användartester är 

givande i förhållande till expert- respektive 

nybörjaranvändare. Ju mer en person vet om ett ämne 

eller en funktion, desto lättare är det att glömma hur 

det är att inte veta.

Alltså krävs det att användartester utförs på både 

nybörjare- och expertanvändare för att kunna få ett 

analyserbart resultat (Kolko, 2010).

6.1 Think-aloud protocol
Det är viktigt att göra tester med tilltänkta användare 

för att få en bild över hur de olika funktionerna upplevs 

(Kolko, 2010). Vikt borde ligga vid både funktioners 

utseende och hur lätt det är att förstå dem. Att använda 

think-aloud tester är ett bra sätt att förstå problem som 

användare har med tjänster (Kolko, 2010).
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6. Användartester
6.2 Analyserat resultat
Det resultat som framkom från de tre användartesterna 

som utfördes visade på att viss förvirring uppstod i 

samband med sökfunktionen. Användaren ville slutföra 

sökningen med “enter” istället för förstoringsglaset som 

har den funktionen. Detta problem åtgärdades smidigt 

med en beskrivande text i designlösningen. Användarna 

ansåg att syftet var tydligt och ett rättvist val var lätt att 

hitta då det placeras i användarens centrala mittpunkt 

(Weinschenk, 2011). Dock var det aningen förvirrande 

för användaren vad som egentligen menas, men trots 

det navigerar användaren ändå enkelt till den 

information som krävs. Möjligen är det så att vår 

fråga är formulerad på fel sätt, eller ligger i en ordning 

som inte är naturlig för användaren.

Användarna hittar enkelt till tidslinjen, där informationen 

om när de nådde 6000 medlemmar finns. Att ta kontakt 

med Fair Transport verkar vara den lättaste uppgiften 

för användaren då alla lokaliserade sig fort dit. 
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7. Designlösning
      Lösningen består av en hemsida där transportköpare 

kan kontrollera transportföretag och deras arbete mot 

en socialt hållbarhet. Hemsidan ger också en förståelse 

för den sociala dumpningen av transportförare i 

Sverige. Genom att låta transportköparen agera till 

social hållbarhet inom transport skapar vi en jämn 

konkurrens där transportföretag strävar efter att bli 

godkända av Fair Transport.

För att bättre skapa en förståelse av 

beteendeförändring kan Fogg behaviour model (FBM) 

användas [3]. Modellen beskriver hur motivation, ability 

och trigger måste ske samtidigt för att ett beteende ska 

inträffa. Saknas en komponent uppkommer ingen 

handling. Genom att tillämpa modellen kan designers 

bestämma vad det är som gör att användare inte har 

det beteende som designers söker [3]. 

7.1 Skisser 

Då den initiala idén var annorlunda än vad projektet 

resulterade i finns många olika skisser, en del gjorda för 

den första idén och en del gjorda för den andra. Till den 

initiala idén visade majoriteten av de bilder som 

skissades upp olika element för vad som skulle kunna 

finnas på sidan (se bilaga 4.1, 4.2, 4.3), och endast 

några få övergripande över hela hemsidan, varav en 

hade hög detaljgrad (se bilaga 4.4).  
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En skiss (se bilaga 4.1) var menad att användas som 

startsida. Fördelar med skissen är att den gör det tydligt 

för vad ämnet är samt vilka som står för sidan, och det 

var också därför den valdes att vara med på sidan. En 

nackdel är att det inte finns en bestämd plats för vart 

bilden kan vara på sidan, om den ska vara statisk eller 

bara finnas ibland, exempelvis i en karusell, då det är en 

typ av välkomstbild. Det gjordes även en skiss över ett 

diagram som var till för att fånga användarens 

uppmärksamhet och tydligt visa relevant statistik (se 

bilaga 4.2). Fördelar, och anledningar till att den valdes, 

var att den tydligt visade siffran för statistiken, vilket 

fångar användarens uppmärksamhet och gör att de vill 

veta mer.

En nackdel med skissen kan vara att det inte finns 

någon knapp för att läsa mer för de som vill förstå mer 

om statistiken. För att visa hur de olika faktarutorna 

skulle kunna se ut gjordes även en skiss på detta (se 

bilaga 4.3). Fördelar med den var att de tre olika 

delarna i Fair Transport (trafiksäkert, klimatsmart och 

ansvarsfullt) kunde porträtteras på ett bra sätt genom 

att visa dem bredvid varandra. En förbättringspunkt var 

att det istället, eller som komplement för 

kommentera-knappen, kunde finnas en “läs mer”-knapp 

som tar användaren till Fair Transports egna sida där 

mer information finns.
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Efter diskussion inom gruppen gjordes en mer 

detaljerad skiss över hela hemsidan, för att få en bra 

överblick (se bilaga 5.1). Positivt med denna skiss var att 

alla tydligt kunde se hur sidan skulle se ut och vilka 

funktioner den skulle ha. En nackdel är att det är lätt att 

bli låst vid en idé om skissen är för utvecklad. 

En av de konceptskisser som togs fram i samband med 

det tidiga stadiet av designprocessen inkluderar även 

detta ett iögonfallande bildspel och en sökfunktion, 

men här ser vi sökfunktionen överst på förstasidan (se 

bilaga 5.2).

Här presenteras även för första gången den funktion 

som tillåter användaren att jämföra olika transportbolag 

med varandra. Detta svarar mot primärpersonans mål 

att arbeta hållbart för att svara på kundernas efterfrågan 

på en hållbar utveckling. De tre viktigaste vyerna var i 

detta stadiet introduktionen, söksidan med sitt bildspel 

samt resultatsidan.
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Till den nya idén, det vill säga den idé som resulterade i 

det slutgiltiga resultatet, gjordes skisser på både 

specifika funktioner och skisser som omfattade hela 

sidan (se bilaga 5). En annan skiss gjordes över hela 

sidans utseende (se bilaga 5.1). Det första användares 

skulle mötas av var ett bildspel. Ett bildspel har fördelen 

att det innefatta rörelse. Detta är en stor fördel, på 

grund av att hjärnan genom evolutionär utveckling 

selekterats för att uppmärksamma rörelse snabbt 

(Weinschenk, 2011). I västvärlden läser vi från höger till 

vänster (Bergström, 2016). Därmed är tanken med 

karusellen är att först se bilden, och därefter gå vidare 

för att läsa texten. När användaren scrollar neråt, var 

tanken att sökfunktionen skulle dyka upp, och därefter 

sökresultaten. Sökresultaten skulle innehålla information 

om ex. en butiks hållbarhetscertifieringar, samt 

kontaktuppgifter, karta och öppettider. Det bestämdes 

även att sökfunktionen bör vara en del av startsidan och 

inte hamna så långt ner. Detta eftersom sökfältet är en 

tydlig indikator på vilka handlingsmöjligheter som finns. 

Begreppet handlingsmöjligheter skrev James Gibson 

om redan 1979 (Weinschenk, 2011) och menar att dessa 

tydliggör för användaren vad denne förväntas göra. 

Efter diskussion bestämdes även att öppettider inte bör 

inkluderas på webbsidan, då det frångick huvudsyftet 

att informera om hållbarhetscertifieringar. Att ta med 

alldeles för mycket extra information och funktioner kan 

snarare förvirra än hjälpa användaren (Bergström, 2016).
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7.2 Wireframes

Vid avstämningen med beställaren hade gruppen tagit 

fram wireframes som mestadels bestod av digitala 

bilder i gråskala (se bilagorna 5.3 och 5.4). Anledningen 

till att den större delen av dem var ofärgade, var att 

beställaren inte skulle fokusera på det visuella 

utseendet, utan snarare på funktionerna och konceptet 

(Warfel, 2009). De illustrationer som var färgade (med 

exempelvis färgen röd) hade som syfte att ta reda på 

hur testanvändaren reagerade på det som kan kallas för 

ett varningsmeddelande (se utropstecknet i bilaga 6.5).

Tanken var här att att användaren vid första besöket på 

webbsidan skulle mötas av en introduktion som lyfter 

fram de huvudsakliga problemen som finns inom 

transportbranschen, samt en tydlig presentation av 

syftet med webbsidan (se bilaga 5.3). Trots att 

beställaren tyckte om denna idé, valdes funktionen 

ganska snart bort efter de kritiksessioner som hölls olika 

projektgrupper emellan. Anledningen till detta var 

främst insikten att användaren distraheras från den 

huvudsakliga uppgiften, att kontrollera transportörers 

hållbarhetscertifieringar. Enligt principen i Goal 

Directed Design bör varje funktion matcha mot 

användarens mål, annars är det att rekommendera att 

se om de olika funktionerna verkligen behövs (Cooper, 

et al., 2014). 
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Wireframen för förstasidan innehöll fortfarande både ett 

bildspel och en sökfunktion (se bilaga 5.4). Anledningen 

till att bildspelet slutligen fick placeras på samma sida 

som sökfunktionen, är att användaren först fångas av 

intressanta former och färger i bildspelet beskrivet ovan, 

för att sedan förstå att det går att söka efter rättvisa 

transporter. Närhetens lag har alltså applicerats 

(Bergström, 2016; Weinschenk, 2011). Det är även 

viktigt för återkommande användare att slippa klicka sig 

fram till sökfunktionen, utan istället besöka sidan och se 

den direkt. Det är troligt att användarens mentala 

modell skapar förväntningar på sidan att fungera 

smidigt, snabbt och enkelt. 

Ifall den konceptuella modellen då innebär att 

användaren tvingas scrolla eller klicka sig fram till 

sökfunktionen, kommer då upplevas som ett störande 

moment (Weinschenk, 2011). 

Sökresultatsidan som visades för beställaren vid 

mittavstämningen presenterar resultatet som visas då 

användaren sökt på “Transportcentralen” på förstasidan 

(se bilaga 5.5). Ikonerna bekräftar för användaren att 

Transportcentralen uppfyller Fair Transports villkor på 

trafiksäkerhet, klimatsmarthet och ansvarsfullhet. Efter 

kritiksessioner som hölls projektgrupperna emellan, 

bestämdes att de olika färgerna på cirklarna var 

förvirrande.
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Exempelvis trodde många att det röda motsvarade 

något negativt, och det gröna något positivt. Detta 

beror på att färger har olika kontextuella och kulturella 

betydelser (Bergström, 2016). Därför ändrades färgvalen 

i ett senare skede. Nedanför sökresultatet presenteras 

andra hållbara alternativ i närheten, vilket möjliggör för 

användaren att enkelt klicka sig vidare och informera sig 

om vilka transportörer som arbetar för en hållbar 

framtid. Hade prototypen utvecklats ytterligare, är 

tanken att användaren ska kunna frisöka efter ett 

företag denne vill jämföra med. 
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7.3 Databas

Designlösningen ska använda sig av en databas för att 

lagra information om logistikföretagen, kvalifikationerna 

för Fair Transport och vilka företag som är certifierade. 

Informationen är uppdelad i tre tabeller som heter: 

company, requirements och fulfilments. Med denna 

databas-modell (se bilaga 6) kan en transportköpare 

eller konsument enkelt söka efter Fair 

Transportcertifierade företag och välja ett socialt 

hållbart alternativ.

Modellen gjordes som en mall för fortsatt utveckling av 

artefakten där transportcentralen kan lägga till 

logistikföretag och ge dem godkännande för de olika 

kvalifikationerna. Eftersom projekttiden var begränsad 

valde designgruppen att endast skapa en modell för 

databasen och dess struktur. Detta för att vid fortsatt 

utveckling kunna tillämpa modellen på hemsidan och 

göra den mer dynamisk.
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7. Designlösning
Vår ursprungliga idé var en informationssida där fakta och 

personliga berättelser från chaufförer var samlat. Efter att 

empiri samlats in och analyserat framkom ett resultat som 

var motsägande idén. Den målgrupp arbetet inriktar sig 

mot visade sig inte vara den primära. Dessutom framkom 

det från utförd konkurrentanalys att faktan redan finns 

tillgänglig och därför var informationssidan endast 

överflödig och upprepande. Ytterligare analys gjordes med 

hjälp av Foggs beteende modell och det framkom att 

informationssidan inte gav en möjlighet till att förändra, 

alltså blev inte användaren tillräckligt involverad för att 

ändra sitt beteende. Detta gav upphov till att designteamet 

fick iterera processen och börja om med artefakten samt 

empiriinsamlingen. 

7.4 Urval av idéer
Efter att semi-strukturerade intervjuer utförts med en ny 

målgrupp skapades det en ny persona samt syfte som är 

den slutgiltiga idéen. Nedan visas en wireframe för den 

initial idéen.

Den första designidén som 
valdes bort efter överläggande 
inom gruppen.
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Den grafiska profilen visar vilka typsnitt hemsidan består 

av, samt vilka färger som används, exklusive svart, vitt 

och grått. Helvetica Neue är det som är det primära 

typsnittet på sidan, och används också mest, medan 

Roboto slab används mindre då det är ett sekundärt 

typsnitt. Färgvalet grundades i att de skulle ge ett 

trovärdigt intryck. 

En nyans av grönt och oranget valdes, som ansågs 

förtydliga budskapet som presenteras på webbsidan. 

Grön valdes för att föra tankarna mot miljö och 

hållbarhet, orange valdes då det är en viskande färg till 

grönt (Bergström, 2016).

7. Designlösning
7.5 Grafisk profil 
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7.6 Moodboard

Efter det skapades moodboards för att återge rätt 

känsla rent visuellt. Detta gjordes först individuellt, 

varpå de bästa delarna sammanställdes till något som 

ansågs utgöra en bra helhet (se bilaga 7). Tanken var att 

använda geoner, det vill säga enkla grafiska former, 

med anledning av att dessa grundformer enklast känns 

igen tack vare hur människans hjärna är beskaffad 

(Weinschenk, 2011). 

7.7 Produktion
För framtagningen av den klara webbprototypen skulle 

en fungerande HTML och CSS sida finnas. Därmed 

valdes ett en redan klar bootstrap-mall som grund, 

vilken sedan justerades efter behov. Då mallen redan 

hade en väl genomtänkt design var möjligheten 

begränsad att justera utseendet och samtidigt behålla 

helhetskänslan. Det var därmed en utmaning att 

inkludera de två utvalda färgerna från den grafiska 

profilen, utan att frångå eller försämra den grafiska 

formgivningen. Den färg som slutligen valdes till 

primärfärg är grön. 
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Från början fanns även färgen blå med, men den valdes 

bort p.g.a två saker: grön upplevs som mer kopplad till 

miljö, natur och hållbarhet (Bergström, 2016) vilka är två 

grundbultar i projektet, och Transportcentralen 

använder själva redan av blått. Genom att utesluta blå 

färg undviks alltså att skapa alltför starka kopplingar 

mellan detta projektet och Transportcentralen.
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7.8 Bilder från hemsidan
I den slutgiltiga hemsidan (se bilaga 8) finns en karusell 

med information och bilder gällande ämnet samt en 

meny över sidan. Under karusellen finns ett sökfält där 

användaren söker på leverantör eller ort, för att få fram 

transporter markerade med, eller utan, Fair Transport. 

Längre ner på sidan finns information om Fair Transport 

och dess olika delar. Det finns även en beskrivande bild 

över skillnaderna mellan svenska utländska 

lastbilschaufförers arbetsförhållanden. För att ge en bild 

över Fair Transports historia finns en tidslinje med 

viktiga händelser. Till sist finns ett kontaktformulär där 

användaren kan ställa frågor till eller ta kontakt med den 

Administrativa personen.



Strax efter projektets start var vi fast beslutna om att 

hela tiden upprätthålla en öppen kommunikation 

gentemot varandra. Dels för att förstå var i arbetet ens 

kollega befinner sig, men också för att skapa en bredare 

bild och förståelse gällande hur lång - eller kort - tid en 

uppgift tar. Nyckeln till god design är kommunikation 

(Löwgren & Stolterman, 2004), och vi kunde med hjälp 

av den aktiva kommunikationen ge ut hjälpande händer 

till varandra och skapade på så sätt en gruppdynamik 

som gjorde att skräcken av “att fråga” var som 

avslagen.  

Det har också, under projektets gång, framkommit ett 

flertal goda idéer som ej finns tillgängliga i artefakten 
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p.g.a. den tidsram som var oss tilldelad. Detta visar 

ytterligare kompetens och tankekraft hos gruppen, 

vilket också kan vara en indikation på att vi som grupp 

har verkat i en god sinnesstämning, trots de hinder i

form av kritik och designbeslut som ibland - med hjälp 

av gruppens olika viljor - kan få stämningen i 

diskussionen att påverkas negativt. Återigen ser vi hur 

kommunikationen kan bli avgörande. Vi har lärt oss att 

inte bara presentera förslag, utan också att berätta 

varför med hjälp av insamlad empiri och tidigare 

designexempel (Löwgren & Stolterman, 2004). Detta 

har gjort att våra förslag till förändringar, eller 

adderingar och subtraktioner, till artefakten har blivit 

mer professionella och därmed tagits emot bättre av 

gruppen. 
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Kommunikation är inte bara att förmedla, utan handlar 

även om att lyssna, analysera och sedan ta åt sig av den 

information eller kritik som en kollega presenterar 

(Löwgren & Stolterman, 2004), vilket är en anledning till 

att skapandet av en väl fungerande prototyp har kunnat 

genomföras.

Den uppgift (brief) som vi arbetade mot handlade om 

strävan efter att skapa debatt i samhället, och med det 

nå ut till politiker och skapa en förändring inom 

logistikbranschen. Briefen tog också upp på vilket sätt 

transportbeställare ska nås ut till, för att kunna 

eftersträva en hållbar transportbransch.

Projektgruppen fokuserade självklart mycket på 

önskemål som uttrycktes i briefen. Det är dock i 

efterhand intressant att titta tillbaka på hur en alltför 

ordagrann tolkning av beställarens önskan kan resultera 

i en designlösning med bristande funktionalitet. 

Gruppen valde mycket snabbt en första lösning, utan 

att ha gått in på djupet av vilka behov som egentligen 

finns. Den fråga som uppkom var om idén över huvud 

taget var ett effektivt kommunikationssätt. En viktig 

anledning till den första idéns uppkomst var ett 

bristande fokus på slutanvändaren. Gruppen hade inte 

sållat fram transportbeställre som primäranvändare, 

utan hade en mer vag bild av slutanvändaren – en 

normativ medelklass svensk.



Så snart målgruppen identifierats som 

transportbeställare, blev syftet med projektet tydligare 

och gruppen insåg att tjänsten bör gynna samtliga 

parter. I transportbeställares ögon behövde tjänsten ses 

som hjälpsam eller attraktiv på något sätt, samtidigt 

som TransportCentralens önskan behövde tas med i 

räkning lika mycket. 

Den slutgiltiga idén tydliggör enkelheten i att hitta 

miljövänliga och hållbara transportalternativ, vilket 

driver på transportbeställare att faktiskt ta ansvar. Med 

andra ord har denna tjänsten möjlighet att forma 

transportbeställarens handlingsutrymme (Löwgren & 

Stolterman, 2004), och på naturlig väg skapa den ökade 

medvetenhet och debatt som Transportcentralen 

efterfrågar.
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Resultatet av projektet anses av projektgruppen möta 

beställarens önskemål i briefen. Vårt uppdrag att “skapa 

debatt” kan ses som lyckat, då det har givit 

transportbranschen ett verktyg för att uppmuntra till 

hållbara transporter. Det huvudsakliga målet med 

artefakten är uppnått och är en del av processen till 

förändring. Artefakten är ingen färdig produkt, det finns 

problem att lösa och förbättringar att göra, men givet 

den tid som fanns tillgänglig var avgränsningen bra 

avvägd både på bredd och djup. Genom att ytterligare 

utveckla prototypen skulle webbsidan och dess syfte 

kunna användas i verkligheten. Där skulle den vara 

hjälpsam för många transportbeställare som vill bidra till 

rättvisa inom logistikbranschen.
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