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Går det att uppmuntra konsumenter på ett 
positivt sätt att långsiktigt förändra sitt 
beteende kopplat till matsvinn? 

Hur kan man genom designmetoder bryta 
konsumentbeteenden och attityder för att 
uppnå minskat matsvinn?”

INLEDNING
Visste du att en tredjedel av all den mat som produceras slängs? (Globalamalen, u.å). 
Du kan lika väl kasta den tredje matkassen du inhandlat direkt, för det är ändå det du 
kommer att göra i slutändan. Detta fenomen kallas matsvinn, och är enkelt förklarat 
den maten som slängs i onödan. I Sverige står hushållen för majoriteten av landets 
totala matsvinn. Enligt Naturvårdsverket (2018) uppstod 1,3 miljoner ton matavfall i 
Sverige år 2016, vilket motsvarar 129 kilo per person, varav en tredjedel är klassat  
som rent matsvinn. 

Världen står inför den stora utmaningen att tackla den växande miljökrisen. Sedan i 
slutet av 1800-talet då industrialiseringen kom, används våra naturresurser mer och 
mer oansvarsfullt på grund av överkonsumtion och ett kortsiktigt tänk. Sverige är ett 
av det 15 länder där överkonsumtionen är som störst, om alla levde som vi skulle man 
behöva fyra jordklot för att kunna försörja hela världen med naturresurser (WWF, 
2018).  Vi behöver ändra vårt konsumtionsbeteende eftersom materiell konsumtion 
går hand i hand med vårt ekologiska fotavtryck. Enligt Naturvårdsverket (2018) 
står matsvinnet i Sverige för 20-25 procent av landets totala klimatpåverkan. Våra 
matvanor i Sverige genererar i snitt 1,8 ton koldioxid (CO2) per person och år. Den 
mängd vi äter idag motsvarar den totala budgeten för växthusgasutsläpp för år 2050 
som enbart skulle användas till mat. I samma stund uppskattas cirka 870 miljoner 
människor vara undernärda (Naturvårdsverket, 2018). “Att en miljard människor lever 
i hunger är ofattbart, men mer ofattbart är det faktum att det faktiskt produceras 
mat så att det gott och väl skulle räcka till oss alla. Varför är fördelningen så skev?” 
(Johansson, 2016, s.15)

En bidragande orsak är konsumenternas attityd till mat; vi uppskattar inte maten som 
vi gjorde förr och vi har glömt var den kommer ifrån. Förr låg det hårt arbete bakom 
den maten som serverades på bordet, medan i det överflöd vi i dagens västvärld lever 
i är det inte långt till närmaste affär. En central roll i det här fenomenet står media och 
designers för som marknadsför och uppmuntrar oss att konsumera mer och mer. Enligt 
en studie från Popia (2012) tas 76 procent av alla köpbeslut i butiken; därför har vi som 
designers en viktig roll i utformningen av förpackningar, reklam och skyltar.

Matsvinn är en stor bidragande faktor till miljökrisen, och därför har vi valt att belysa 
detta område. I vårt arbete har vi valt att utforska området matsvinn och se hur vi 
genom grafisk design kan påverka, belysa och förändra beteenden och attityder  
hos konsumenter. 

Vi anser att vi som designers har ett samhälleligt ansvar eftersom det är vi som är med 
och formar utvecklingen framåt. I det här arbetet kommer vi att undersöka dessa två 
frågeställningar: Går det att uppmuntra konsumenter på ett positivt sätt att långsiktigt 
förändra sitt beteende kopplat till matsvinn? Hur kan man genom designmetoder 
bryta konsumentbeteenden och attityder för att uppnå minskat matsvinn?
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1.1 BAKGRUND
Hur kommer det sig att vi bestämde oss för att arbeta med området matsvinn? Vi 
har märkt att klimatet och hållbarhet är något som engagerar oss, det är ett ämne 
som berör. Som designers har vi möjlighet att påverka, förändra och belysa ett 
stort samhällsproblem. I vår research framkom det att hushållen ligger till grund för 
största delen av matsvinnsproblemet. Vi vill därför rikta oss till konsumenten på ett 
personligt plan genom lustfylld och kommunikativ design. Vår utmaning är att skapa 
en beteendeförändring hos konsumenten som bidrar till minskat matsvinn.

Som designers innebär vårt arbete att inte bara att skapa något som är 
visuellt attraktivt, utan även stimulera ett beteende och skapa något som är så 
användarvänligt som möjligt. Design är ett fantastiskt verktyg för att lyfta exempelvis 
produkter, tjänster eller företag; vi vill därför använda vår förmåga att designa för en 
hållbarare framtid.

Det finns många fantastiska initiativ i Sverige som arbetar aktivt med att minska på 
matsvinnet. Karma, Allwin och Food2change är exempel på organisationer som tar
hand om mat som vanligtvis skulle ha slängts, men som istället går till behövande eller 
ger människor chans att köpa varor till ett lägre pris. Vi ser inte dessa initiativ som 
konkurrenter utan som företag och organisationer med samma syfte och mål som vi. 
Ju fler initiativ desto bättre för miljön. Förutom initiativ där förpackningar delas upp 
i mindre delar för att minska på överkonsumtion, finns inget förpackningskoncept 
som arbetar aktivt med matsvinnsproblematiken. Det tycker vi saknas och därav kom 
SMASK! till. 

SMASK! är ett förpackningskoncept där vi applicerat metoden beteendedesign på 
grafisk form, för att förändra konsumenters beteenden och attityder kopplat till 
matsvinn. Utmaningarna är att genom grafisk design få konsumenten att ändra på 
invanda beteenden och skapa nya. Ett svinn-bra initiativ för en hållbar framtid. Vårt 
hem, vårt land, vårt uppdrag.
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1.2 HISTORIA & SAMHÄLLE
I flera millennium var jordbruket grunden för vår tillvaro, människans liv kretsade 
kring åkrarna, byn och hemmet. Under 1700-talet förändrades jordbrukarnas system 
och de mindre åkerlapparna slogs ihop till större jordstycken som de enskilda 
bönderna kunde bruka. Detta effektiviserade jordbruket och ledde till att färre 
bönder kunde försörja fler (SO-rummet, 2010).

Utvecklingen av jordbruket resulterade i att befolkningen ökade samt att många 
bönder blev arbetslösa efter att ha sålt eller förlorat sin jord. Fler människor flyttade 
därför in till städerna där den framväxande industrin fanns. Denna förändring inom 
jordbruket och resultatet av inflyttningen till städerna utgjorde grunden för den 
industriella revolutionen (SO-rummet, 2010).

I slutet av 1800-talet utvecklades livsmedelsindustrin och möjligheterna att  
bedriva en storskalig produktion. Nya produktionsmetoder, paketering och 
distribution utvecklades och gjorde det möjligt för enskilda företag att sälja sina 
varor över större geografiska områden. Den tidigare livsmedelsmarknaden som 
varit lokal blev istället nationell och till och med internationell (Larsson, u.å.). Det 
industrialiserade jordbruket resulterade i att vi fick mer mat, men det blev dessvärre 
inte den succén vi hade hoppats på. Framförallt på grund av den påverkan som 
jordbruket har på vår planet då den täcker mer än en tredjedel av alla markyta 
(Johansson, 2016). 

Matens roll i samhället
I dagens samhälle finns mat och dryck från hela världen alltid tillgänglig, och oftast  
till ständigt låga priser. Maten presenteras på ett sätt som ska attrahera konsumenten. 
Matens smak, textur eller lukt presenteras inte, utan fokus ligger på det visuella 
(Hejde Svedman & Olsson, 2016).

Genom individers sätt att producera, konsumera eller äta mat skapas mångfald, 
organisationer och hierarkier. Mat är inte bara mat utan det är en central del för 
vårt identitetsskapande. Maten man väljer att integrera med kan påverka en  
psykiskt eller biologiskt (Hejde Svedman & Olsson, 2016). En individs sociala 
position kan påverka ens symboliska och kulturella smak när det handlar om mat. 
När det kommer till arbetarklassen tenderar de att tycka om mat i överflöd där 
kvantitet ofta går före kvalité. Medelklassen tenderar att välja mat som är grundad i 
moral, där maten är hälsosam och hållbar, medan valet av mat för en högre klass är 
uppdelad i två dimensioner; ekonomiskt kapital och kulturellt kapital (Hejde Svedman 
& Olsson, 2016).

Mat är politiskt
Mat är mer än bara mat, den är politisk. Det är viktigt att man frågar sig vem har 
tillgång till vad och varför. Mat kan finnas eller inte, den kan utesluta och knyta 
samman. Den kan innehålla frågor om genus, religion, historia och identitet 
(Mousaviyan, 2015).

Skånberg (u.å.) menar att EU ger pengar, så kallade subventioner, till bönderna i 
Europa för att de ska kunna odla sina grödor och producera kött. Men i andra delar 
av världen betalar människorna själva för att kunna bruka jorden. Av EU-varorna 
blir det ett överskott av mat som inte kan säljas inom EU då det inte finns tillräckligt 
många som vill köpa maten, den dumpas då i övriga länder och säljs som billig 
mat i deras affärer. Det låter ju fantastiskt, för alla vill ju ha billig mat, men det blir 
problematiskt för alla de bönder som finns i landet där maten dumpas. De får inga 
subventioner och kan inte konkurrera med den billiga maten vilket leder till att de går 
hungriga, menar Skånberg.
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1.3 KONSUMTIONSKULTUR
Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot en ökad konsumtion, 
där hushållen är den drivande faktorn. Detta beror på en ökad konsumtionstakt, 
internationalisering, ökad marknadstransparens, och större antal varor och tjänster  
att välja mellan (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).

Yngfalk (2017), forskare inom marknadsföring och organisation på Stockholms 
universitet, menar att konsumtionen är en central meningsskapande aktivitet i 
dagens samhälle. Vi människor lever i en konsumentkultur där vi bygger upp våra liv 
och hela vårt samhälle kring konsumtion (Ekström et al. 2017). Som konsument har 
vi en valfrihet men även ett ansvar, vi uppmanas att göra kloka val på marknaden, 
oavsett vilken konsumtion det handlar om, förklarar Yngfalk (2017). Detta betyder att 
makten i dagens konsumentkultur sällan ligger hos en extern part som befaller en att 
exempelvis slänga maten om bäst-före datumet passerat. Makten ligger snarare hos 
individen, via krafter inifrån som uppmanar till självkontroll, självdisciplin och god 
prestation (Ekström et al. 2017).

Datummärkning av livsmedel är en orsak till matsvinn, då bäst-före datum feltolkas 
och maten slängs i onödan (Haglund, 2013). Yngfalk (2017) menar att detta beteende 
handlar om att vi människor vill undvika risker för vår hälsa och säkerhet, men det 
handlar också om att vi vill undvika saker som möjligen smakar äckligt, konstigt eller 
udda. I det överflöd vi i västvärlden lever i är det inte långt till närmaste affär, där man 
lätt kan införskaffa ny mat. Yngfalk (2017) menar att konsumentkulturen präglas av en 
osäkerhet kring den mänskliga kroppen, vår förmåga att lukta och smaka på livsmedel 
räknas som sekundär och opålitlig. Kroppen ses då som ett komplement snarare än 
något vi kan lita på. Denna osäkerhet är central för livsmedelsmarknaden (Ekström et 
al. 2017).

Konsumentbeetenden
Engagemang har en stor betydelse när det handlar om köpbeslutsprocessen och olika 
köpbeteenden. En konsument kan vara allt från högt till lågt engagerad och graden 
av engagemang är beroende på individ, produkt och situation. Men konsumentens 
köpbeteende handlar också om att de fattar beslut eller agerar baserat på vana.  
Vanor underlättar besultsfattande och gör livet för oss människor enklare; istället för 
att behöva jämföra olika sorters bröd så köper vi samma som sist (Ekström et al. 2017).

Vanor kan göra livet enklare men det kan också göra det svårt att förändra  
beteenden och prova nya produkter. Att hushåll inte sorterar avfall eller att 
utvecklingen av hållbar konsumtion bromsas av gamla vanor är onekligen ett 
samhälleligt miljöproblem (Ekström et al. 2017).

De viktigaste faktorerna i konsumentens köpbesult är pris, upplevt värde, 
varumärkesimage samt trender och mode. Samtidigt varierar betydelsen av dessa 
faktorer från individ till individ. Enligt en studie från Popia, Point of Purchase 
Advertising International 2012, fattar konsumenten 76 procent av alla köpbesult 
inne i butiken. Detta ger butikerna en viktigt roll att genom skyltning, säljstöd och 
kampanjer öka försäljningen av hållbara dagligvaror (Ekström et al. 2017). 
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Köpbeslutsprocessen

Köpbeslutsprocessen börjar med behovsupptäckt, som sedan leder vidare till 
informationssökning om det handlar om ett större köpbeslut. Nästa steg är 
utvärdering av alternativ där konsumenten utvärderar de alternativ som uppkom 
i informationssökningen. I nästa skede sker köpbesultet där beslutet baserat på 
den information som uppstått i de tidigare skedena. De faktorer som kan påverka 
köpbeslutet är andras attityder, ifall någon i köparens närhet argumenterar för ett 
köp och oväntade situationsfaktorer exempelvis ifall en konkurrent helt plötsligt 
sänker priset på den varan man planerat att köpa. Sista steget i processen är 
efterköpsbeteende där konsumenten är nöjd eller missnöjd och väljer att sprida vidare 
upplevelsen till familj, vänner och bekanta (Ekström et al. 2017).

Det finns många olika faktorer som kan påverka köp- och konsumtionsbeslut– från 
breda kulturella och sociala influenser till mer personliga eller individuella attityder . 
(se tabell nedan) (Ekström et al. 2017).

Kulturella Kultur
  Subkultur

Sociala  Socialgrupp
  Referensgrupp
  Familj
  Sociala roller och status

Personliga  Ålder och position i livscykeln
  Yrke
  Ekonomiska förutsättningar
  Livsstil
  Personlighet och självbild

Psykologiska Motivation
  Perception
  Lärande
  Övertygelse och attityder 
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Problemet med vår matkonsumtion
Våra matvanor i Sverige genererar i snitt 1,8 ton koldioxid (CO2) per person och 
år. Så som vi äter idag motsvarar den totala budgeten för växthusgasutsläpp för år 
2050 som enbart skulle användas till mat. Den största delen av utsläppen från mat 
beror till största del av vår konsumtion av animalisk mat (Brändström, u.å.). I en 
redovisning av konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från 2016, visar det 
sig att hushållens konsumtion av livsmedel står för ungefär lika mycket utsläpp som 
hushållens transporter. Vardera del står för cirka en tredjedel av hushållens totala 
konsumtionsbaserade utsläpp (Naturvårdsverket, 2017).

För att få konsumenter att göra svinn-minimerande val i olika situationer kopplade 
till inköp, hantering och tillvaratagande av överbliven mat, behöver man öka deras 
medvetenhet och motivation. Det finns flera faktorer som kan påverka möjligheterna 
till beteendeförändringar eftersom konsumenter agerar efter en rad olika faktorer 
såsom pris, vanor, bekvämlighet och önskan om variation och utbud. Den största 
utmaningen är att åstadkomma en förändring som står sig över tid. Där behövs insikt 
om det egna hushållets bidragande orsak till matsvinn (Livsmedelsverket, 2018).

1.4 MATSVINN & MATAVFALL
Vad är matsvinn?
Matsvinn är enkelt förklarat den maten som slängs i onödan men som egentligen 
är fullt ätbar. En stor del av den maten som vi slänger är fullt ätbar och ibland även 
bättre då den har en högre mognadsgrad samt är full med smak och näring, vilket kan 
resultera i en bättre smakupplevelse (Foodloopz, u.å). Skillnaden mellan matavfall och 
matsvinn är att matsvinnet är den maten som slängs i onödan. Matsvinn skiljer sig från 
matavfall som är det oundvikliga avfall som inte räknas som människoföda. Det som 
definieras som oätliga delar av mat och dryck är exempelvis skal, kärnor, köttben och 
kaffesump (Matsvinnet, u.å).

Livsmedelsverket (2018) förklarar att matsvinn uppstår först efter skörd, slakt och 
uppvägning; exempelvis av ägg. Svinn som uppstår redan i tidigare skeden av 
produktionen kallas för sidoflöden. Detta innebär att livsmedel av olika anledningar 
tas bort från livsmedelskedjan och inte är inräknat i det som klassas som matsvinn.

Kostnader för svinnet
Det enkla svaret: ur ekonomiskt perspektiv kostar matsvinnet ett genomsnittligt 
hushåll om fyra personer cirka 6000 kronor om året (Matsvinnet, u.å).

Det sanna svaret: samhällets kostnad är många gånger högre rent ekonomiskt men 
även ur ett miljöperspektiv (Matsvinnet, u.å). Om matsvinnet skulle minska med 
så lite som en femtedel i Sverige skulle den samhällsekonomiska vinsten bli 20 
miljarder kronor, enligt en beräkning gjord av Naturvårdsverket (2012). Den årliga 
miljöbelastningen som skapas av all mat som slängs i svenska hushåll motsvarar 
utsläpp från 700 000 bilar (Friatidningen, 2012).
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Hur uppstår matsvinn i livsmedelskedjan?
Matsvinn påverkar både miljön och samhällsekonomin. För att kunna åstadkomma 
en förändring krävs det att fler blir medvetna om matsvinnets betydelse för miljön 
(Naturvårdsverket, 2018).

Livsmedelsindustrin
I produktionskedjan av livsmedel uppstår svinn vid leverans av skadade råvaror, byte 
av produkt i en produktionslinje eller av produktionsfel (Naturvårdsverket, 2018).

Butiker
I butiker beror svinnet ofta på passerat bäst-före-datum, vilket beror på 
felbedömningar vid beställning, oregelbundna köpmönster hos kunderna, 
konkurrenters eller egna kampanjer samt ofördelaktig placering i butikshyllan 
(Naturvårdsverket, 2018).

Restauranger
I restauranger uppkommer matsvinn vid beredning i köket samt vid servering. Det 
är problematiskt att lyckas förbereda rätt mängd mat då det är svårt att förutse 
antal gäster som kommer. Extra svårt är det att förebygga matsvinn vid bufféer. Hög 
personalomsättning är även en bidragande faktor då det försvårar upprätthållningen 
av rutiner kring förebyggande av matsvinn (Naturvårdsverket, 2018). 

Storkök och skolkök
Här beror matsvinnet främst på grund av att för många portioner tillagas. Kring 
storköken kan det även röra sig om ekonomiska rutiner; hög budget för att inte få 
mindre anslag fortsättningsvis (Naturvårdsverket, 2018).

Hushållen
Konsumtionsmönster, beteende och attityd ligger till grund för matsvinn inom 
hushållen. Det höga tempot i samhället gör att vi inte engagerar oss mer än 
nödvändigt i vår matlagning. Matsvinnet uppstår på grund av bristen av planering 
gällande inköp, livsmedel hinner bli för gamla vid överinköp, maten glöms bort, 
bäst-före-datum misstolkas kombinerat med bristande tilltro till sina egna sinnen 
och att vi inte använder alla delar av råvaran eller att inte tar tillvara på rester samt 
att förpackningarna inte töms ordentligt (Naturvårdsverket, 2018). Lina Haglund 
(2013) förklarar att överinköpen är en kombination av bristfällig planering, för stora 
förpackningar och erbjudanden av typen “köp två, betala för en” som leder till att 
maten hinner bli dålig innan användning. Idag är mat relativt billigt vilket också leder 
till att många hushåll har råd att slänga mat. Bristfällig kunskap kring matsvinn och 
dess miljöpåverkan är även en bidragande faktor samt felaktig förvaring av matvaror.

Matavfallsmängder i Sverige
Vartannat år, på uppdrag av Naturvårdsverket, samlar Svenska Miljöemissionen 
(SMED) in uppgifter om matavfallsflöden i Sverige. Matavfall i den här kontexten 
omfattar både matsvinn och oundvikligt matavfall. Rapporten “Matavfall i Sverige” 
som stod klar i juni 2018, visar att nästan 1,3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige 
2016. I genomsnitt motsvarar det 129 kilo matavfall per person (Naturvårdsverket, 
2018) varav cirka en tredjedel är klassat som matsvinn (WWF, 2018), en siffra som är 
något lägre än år 2014. Naturvårdsverket (2018) menar att minskningen främst beror 
på att livsmedelsindustrin har minskat sitt matavfall. 

I hushållen uppstår 75 procent av den totala mängden matavfall, följt av jordbruket 
och storköken. Regeringen har fastställt ett etappmål för att öka resurshållningen 
genom ökad insamling samt biologisk behandling av matavfallet (Naturvårdsverket, 
2018). Etappmålen lyder följande:  

För att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan har regeringen fastställt ett 
etappmål för ökad insamling och biologisk behandling av matavfall. Målet innebär 
att senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger sorteras ut och rötas och/eller komposteras så att växtnäringen 
tas tillvara. Dessutom ska minst 40 procent av matavfallet rötas så att både 
växtnäring och energi tas tillvara (Naturvårdsverket, 2018).

Matavfall via avloppet
Enligt Naturvårdsverket (2014) så har inte mat och dryck som hälls ut via avloppen 
inkluderats i ovanstående studie och det har därför inte varit känt hur stor mängd mat 
och dryck som försvunnit via våra avlopp vilket gör att det inte finns med i de svenska 
etappmålen. För att mäta hur stor mängd mat och dryck som som hälls ut via avloppen 
i svenska hushåll skickade SMED ut en pappersenkät till 2050 slumpmässigt valda 
personer år 2014; 515 svar kunde användas. Resultaten visar att svenska hushåll häller 
ut cirka 224 000 ton mat och dryck per år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person om 
året eller 0,5 kilo i veckan. Mycket av det som hälls ut hade kunnat drickas eller ätas, 
menar Naturvårdsverket (2014). I en jämförelse mellan matavfallen via avloppet och 
avfallshantering visar resultatet att cirka 23 procent av den totala mängden matavfall 
går via avloppet. Endast 35 procent (270 000 ton) onödigt matavfall från hushållen 
gick till biologisk behandling år 2012 (Naturvårdsverket, 2014).

Avfallsmängder i världen
Enligt Naturvårdsverket (2018) slängs 1,3 miljarder ton av all mat som produceras 
i världen per år, det är cirka 30-50 procent. I samma stund uppskattas cirka 870 
miljoner människor vara undernärda (Naturvårdsverket, 2018). “Att en miljard 
människor lever i hunger är ofattbart, men mer ofattbart är det faktum att det faktiskt 
produceras mat så att det gott och väl skulle räcka till oss alla. Varför är fördelningen 
så skev?” (Johansson, 2016, s.15)
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1.5 HÅLLBARHET
Globala hållbarhetsmål och cirkulär ekonomi
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har som mål att från år 2015 till år 2030 halvera det 
globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet (Globalamalen, u.å). 

“Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor 
har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad 
vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras 
slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska 
fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.” 
(Globalamalen, u.å). 

Genom en hållbar konsumtion uppnår vi inte bara miljöfördelar utan även fördelar på 
den sociala och ekonomiska biten. Fördelarna inkluderar ökad konkurrenskraft, tillväxt 
på både den lokala och globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa samt 
minskad fattigdom (Globalamalen, u.å).

I EU:s handlingsplan (mandatperiod till och med 2019-10-31) ingår en övergång 
från linjär till cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär att resurserna behålls 
i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Detta kräver förändringar genom 
hela värdekedjan för att upprätthålla materialets värde under hela livscykeln. Nya 
innovationer och lösningar, smartare produktion och produktdesign tillsammans 
med hållbara konsumtionsmönster är grunderna för att lyckas. I EU-kommissionens 
handlingsplan ingår initiativ för att påverka produktens livscykel såsom: produktion 
och design, konsumtion, avfallshantering och marknaden för återvunnet material 
(Naturvårdsverket, 2019).

Ekologiskt fotavtryck
I WWFs (2018) fotavtrycksberäkningar uppskattas hur stor biologisk produktiv yta 
som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och för att absorbera avfallet som bildas. 
I beräkningen ingår alla ytor på jorden som krävs för att möta vår efterfrågan av 
exempelvis mat, byggnadsmaterial, förnybar energi, användning av fossila bränslen 
samt för att ge plats åt våra vägar och byggnader. 

“Om man skulle dela upp jordens produktiva yta på antalet människor på jorden, 
så skulle var och en av oss få 1,7 globala hektar till vårt förfogande. Vi svenskar har 
ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 7,3 globala hektar och är med bland de 
10 länderna i världen med störst fotavtryck per person. Om alla andra hade ett lika 
stort avtryck som vi svenskar, skulle vi behöva cirka 4 jordklot i stället för det enda 
vi har.” (WWF, 2018)

Enligt Naturvårdsverket (2018) har utsläpp på cirka två miljoner ton koldioxid gått 
till produktionen av mat som slängs varje år, en motsvarighet på cirka tre procent 
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket (2018) menar på att 
ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i avfallsförebyggande 
programmet är att minska matsvinnet och öka resurshushållningen i livsmedelskedjan. 
Matsvinnet (u.å) menar på att den konsumtionskultur vi har idag övernyttjar 
naturresurser bortom bristningsgränsen. Det leder till att vi utraderar och utmanar 
den biologiska mångfalden samt rubbar de klimatologiska naturlagarna. Vi är idag 2 
miljarder människor som lever efter den levnadsstandard vi gör i Sverige. Om drygt 10 
år, år 2030, kommer det vara 5 miljarder som kräver samma levnadsstandard. Denna 
utveckling är både ohållbar och riskabel (Matsvinnet, u.å).

Biologisk bahandling av matavfall
Lina Haglund (2013) förklarar att biogas som tillverkas i Sverige produceras av vårt 
eget matavfall och är ett helt förnybart gasformigt biobränsle. Biobränsle bildas 
vid nedbrytning av organiskt material och är en miljövänlig energi som bidrar till en 
mer hållbar utveckling. Allt organiskt matavfall kan ombildas till biogas för att driva 
bussar, traktorer och bilar, eller till biogödsel för produktion av ny mat. Matavfall i 
den här kontexten omfattar både matsvinn och rest från hushåll, restauranger och 
industri. Om matavfallet samlas in och tas omhand kan det bli en viktig energiresurs 
i form av biogasproduktion. För att kunna omvandla matavfallet till biogas krävs en 
större förståelse hos avfallsgenerering, så enkelt som att sortera hushållssoporna och 
separera matavfallet. “Biogas är bra, minskat matsvinn ännu bättre” (Livsmedelsverket, 
2013). Ur klimatsynpunkt är vinsten av att minska matproduktionens klimatutsläpp 
10 gånger större än att ta hand om matavfallet i efterhand för biogasproduktion 
(Livsmedelsverket, 2013).
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1.6 DESIGNOMRÅDEN
Typografins värld
Grundprinciperna för grafisk design kan direkt appliceras på typografi. Kontrast är 
det mest kraftfulla verktyget i design och gäller även för typografi. Man kan använda 
kontrast på olika sätt inom typografin exempelvis genom stort mot litet och tunt mot 
tjockt, men det går även att använda genom färg. (Kane, 2011). Att välja rätt typsnitt 
hänger på en rad olika faktorer såsom bland annat kontext, tidsepok och målgrupp. 
Sans-serif-typsnitt tilltalar den moderna målgruppen. (Kane, 2011)

“Text är till för att läsas. Typografin är textens visuella form. God typografi stimulerar 
till läsning och gör texten lätt att läsa” (Arne Heines 2005, s. 2). Arne Heines beskriver 
i sin bok om typografi, att typsnitt, likt färger, kan upplevas varma eller kalla, mjuka 
eller hårda och stela. Typografin kan väcka känslor som lust eller likgiltighet. “Det 
mest omfattande nyskapandet av typografiska typsnitt sker inom sanserif” (Heines, 
2005, s.42). Vidare förklarar Heines att yngre personer i vissa fall tycker att sanserifa 
typsnitt är lättare att läsa än seriftypsnitt. Arne Heines menar att sanserif har en styrka 
i att vara tydlig och läsbar även i mycket små typgrader. Sanserif kan varieras i vikt och 
bredd utan att tappa läsbarheten, så som demibold, bold samt condensed.

Layout
Genom att lägga till färg i formgivningen kan man ändra på hierarkin och få objekt att 
förstärkas och sticka ut. När man ändrar färg på ett objekt kommer det att sticka ut 
från de andra och påverka ordningen som man byggt upp. Ett bra knep är att börja 
designa i svart och vitt för att få en förståelse för hur hierarkin fungerar och när man 
lärt sig detta kan man börja tillföra färger (Gärde, 2010).

Semiotik & symboler
Clare Gibson (2008), förklarar att symboler är ett uråldrigt och universellt språk 
som förmedlar information. Symboler påverkar oss vid en snabb anblick och ger oss 
möjlighet kommunicera över språk-, kultur- och religiösa barriärer. Vidare förklarar 
Gibson (2008) att ett tecken är denotativt och betecknar ett föremål eller ritning, 
medan en symbol är konnotativ och väcker mer känslomässiga reaktioner.

Davis (2012) menar att ikoner som visuellt efterliknar det som de ska representera, 
behöver ingen eller väldigt liten förkunskap hos målgruppen. Tillskillnad från abstrakta 
symboler som betraktaren måste lära sig att förstå.

Visuella system
Davis (2012) förklarar att ett visuellt system är inte enbart något som man 
skapar, vi designers behöver förstå hur systemet kan vara med och påverka. Vi 
behöver se design som ett redskap för att påverka eller förändra ett problem. 
Kommunikationssystem är oftast stora och komplexa och det kan vara lockade att 
enbart fokusera på den visuella gestaltningen, men som designer behöver man förstå 
den större påverkan. 

“Sometimes the letters have to work hard to get 
across straight facts or numbers, or they may need to 
dress up the words a little to make them seem more 
pleasant, more comfortable, or simply prettier.” 

- Erik Spiekermann (2014, s. 45)



*Johannes Ittens var en 
schweizisk konstnär, designer, 
pedagog, skribent, mystiker 
och färgteoretiker (Johannes 
Ittens, 2018).

*Primärfärger: ”de färger 
som finns som inte kan 
uppnås genom blandning 
av någon annan färg kallas 
primärfärger” (Gärde, 2010, 
s.284).

*”Johann Wolfgang von 
Goethe var en tysk författare, 
naturforskare och diktare 
som levde under 1800-talet” 
(Johann Wolfgang von 

Goethe, 2019)
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Färger
Genom att använda sig av Johannes Ittens* färgcirkel kan man få en tydlig överblick 
över hur färgerna förhåller sig till varandra samt vilka som skapar en bra harmoni. 
Färgerna som är mittemot varandra i cirkeln kallas för komplementfärger, dessa färger 
är en blandning av primärfärgerna*. När man använder komplementfärger så aktiverar 
man ögats synceller och på så sätt skapas det harmoni (Gärde, 2010).

När en svart text läggs på en färgad ruta upplevs den färgade rutan som mörkare i 
tonen än om texten hade varit i vit färg. Detta fenomen kallas för spridningseffekten 
och grundas i att ögat ständigt söker efter former och mönster, samt grupperar 
objekt för att göra dem förståeliga. Eftersom texten upplevs som en ojämn form väljer 
ögat att se texten och färgrutan som en sammansatt form där färgerna blandas med 
varandra. Detta resulterar i att färgrutan upplevs som mörkare med svart text än om 
man hade använt vit (Gärde, 2010).

Färgernas lyskraft 

Alla sorters färger har olika lyskraft. Johann Wolfgang von Goethe* sammanställde ett 
system som gick ut på att man bestämde storlek på formen utifrån färgens lyskraft. 
Detta gjorde så att alla former i slutändan höll samma hierarki (Gärde, 2010). Gärde 
(2010) menar att en förhållningsregel som gäller när man arbetar med färg är att de 
närliggande färgernas lyskraft behöver vara mindre än den primära färgens. Detta 
för att den primära färgen ska lyftas fram och inte konkurreras ut. Han förklarar att 
de nedtonade färgerna bör hamna längst bak i kompositionen och användas som en 
bakgrund för att lyfta fram de färger som man vill förstärka.  Om man använder sig av 
denna förhållningsregel framträder en välbalanserad komposition. (Gärde, 2010) 

Identitetsdesign
Identitetsdesign berör inte enbart den grafiska delen såsom färger, typsnitt, logotyper 
eller format. Identitetsdesign innefattar även företagets värderingar, service och 
produkter (Davis, 2012). För att skapa en identitet för ett företag behöver man förstå 
vad företaget står för, vad de erbjuder, vilken målgruppen är och hur företaget sticker 
ut från övriga konkurrenter. För att förstå företagets kärna behöver designern göra 
en grundlig research, man behöver förstå företagets möjligheter och utmaningar. 
Innehåll, färger, typografi, ikonmanér och bildspråk är viktiga delar för företagets 
visuella identitet. Det är viktigt att helheten håller samma visuella språk, man ska 
kunna hålla för logotypen men ändå känna igen företaget. 

Börja med att kolla på de viktigaste elementen för identiteten för att avgöra vilka 
färger som bör användas, men ha även hela systemet i åtanke. En palett med färger 
behöver fungera lika bra digitalt som i tryck. Men det är även viktigt att ta hänsyn till 
hur olika färger uppfattas i olika kulturer. 

De flesta identiteter består av en eller två typsnittsfamiljer. Typsnitten behöver dock 
inte vara samma som använts i logotypen, vissa företag vill ha ett eget designat 
typsnitt. Typografi utgör en viktig del i ett visuellt system. Många företag känns igen 
direkt på grund av typografin. Det är därför viktigt att typografin är flexibel och lätt 
att använda, samt uttrycksfull. En logotyp som enbart består av typografi behöver 
vara läsbar och bestå av ett typsnitt med karaktäristiska drag. “A logo is a typographic 
potrait– the face of a business” (Louise Fili, 2018, s.149)

Inspirerad av Johannes Ittens färgcirkel (Gärde, 2010).
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Förpackning av livsmedel
Det första en konsument ser av de livsmedel som tillverkas är förpackningen. 
Utformningen ska tilltala och hjälpa konsumenten att hitta livsmedlet i hyllan. Den 
ska också skydda livsmedlet och underlätta transporten hem, men även vara lätt att 
använda. Att förpackningen kan återvinnas är också en viktigt del av förpackningen 
(Ryden & Lorentzon, 2018). 

Förpackningarna skyddar och förvarar maten och är den fjärde viktigaste  
anledningen av åtta beskrivna av konsumenterna själva för att maten slängs. 
Förpackningar används idag redan för att informera men det finns rum för förbättring 
(Aale Hægermark, 2015). Sundin (2016, 11 mars) menar att om man satsar på att arbeta  
med förpackningar innebär det att livsmedlets hållbarhet förlängs. Detta är en viktig 
del i diskussionen kring matsvinn. Tetra Pak använder helt förnybara förpackningar 
och de byter ut den fossila plasten till bioplast i förpackningen. Hon menar att den 
stora utmaningen när det kommer till livsmedelsförpackningar är återvinningen. 

Vi konsumenter styrs av produktens förpackning i våra köptbeeteenden. Den 
internationella studien av Sveriges forskningsinstitut RISE Innventia, Packaging 2020, 
som genomförts i samarbete med Kairos Future, visar att vi konsumenter säger nej till 
plastförpackningar och oroas av mängden förpackningar som samhället konsumerar 
(RISE Innventia, 2013).

Förpackningens krav
De material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
utvärderas efter vilken typ av livsmedel som ska användas. Den övergripande lagen 
som tillverkarna av material och produkter samt livsmedelsföretagen omfattas av är 
Ramförordningen (EG) nr 1935/2004. Förordningen bestämmer att materialet inte får 
överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det:

– Utgör en risk för människans hälsa.

– Utgör en oacceptabel förändring i livsmedlet sammansättning.

– Förändrar lukt och smak på livsmedlet (Ryden & Lorentzon, 2018).

Förpackningars påverkan av matsvinn
I den globala studien BKCP fick konsumenter svara på frågan vad de ser är viktigast 
för förpackningsutvecklingen i framtiden, och de topp tre önskemålen var:

– Göra det roligt och enkelt att återvinna.

– Hitta andra användningsområden för förpackningarna.

– Genom förpackningar öka hållbarheten av livsmedlet (RISE, 2017).
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I projektet “Förpackningssystem för minskat matsvinn” ställdes frågan till  
konsumenter om hur viktig förpackningsfunktioner var för dem. De topp tre 
efterfrågade funktionerna var att förmedla innehåll, bäst-före datum och att 
förpackningen skulle vara miljövänlig. 

I undersökningen kom det även fram att konsumenter har en bristande förståelse 
för hur förpackningen kan bidra till minskat matsvinn (RISE, 2017). Innehållet i en 
förpackning har generellt större påverkan på miljön än själva förpackningen.  
Utformar man förpackningen så att mindre av innehållet förstörs eller slängs, 
blir den totala miljöpåverkan oftas mindre. Det är mer fördelaktigt att öka 
förpackningsmängden för att minska den totala miljöpåverkan (RISE, 2017). I en 
tidigare forskning (Williams et al. 2008, Wikström et al., 2016, Lindh et al, 2016)  
identifierades 15 olika förpackningsfunktioner som kan påverka uppkomsten av svinn:

Skydda: Mekaniska egenskaper, barriär-egenskaper, termiska egenskaper 
(värmeledningsförmåga) och täthet. 

Underlätta hantering: Öppningsbarhet, tömningsbarhet, dosering, rätt mängd, 
möjliggöra förvaring och hygien.

Kommunicera: Bäst-före-datum, innehåll, instruktioner, symboler, utseende som 
stämmer med innehåll, estetisk tilltalande och snygga tryck (RISE, 2017). 

Klimatsmarta förpackningar
Kartong är ofta det material som är bäst när det kommer till förpackningar då 
tillverkningen genererar låga utsläpp, samtidigt som de är lätta att återvinna. 
Tillverkningen av glasförpackningar kräver stora mängder energi och vatten, samt  
att de är tunga och ömtåliga att frakta. Även tillverkningen av konservburkar kräver 
stora mängder med energi, även i återvinningen orsakar det mängder med utsläpp. 

Den oljebaserade plasten orsakar även den mängder med utsläpp i de flesta fall,  
men kan i vissa fall vara bättre eftersom plastförpackningar kan göras tunna och  
små. Största problemet gällande plast är när den inte återvinns utan hamnar i naturen 
(Oscarsson, 2013).

Att tänka på vid val av förpackningar
Välj hellre förpackningar som:

– Är i pappkartong istället för plast.

– Är fyllda hela vägen upp, så minskar transporterna.

– Är fyrkantiga eftersom de är lättast att packa.

Undvik förpackningar som:

– Är sammansatta av flera material.

– Är utrustade med skruvkork.

– Är svåra att tömma helt på innehåll.

– Är gjorda av glas eller metall (Oscarsson, 2013).
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Förpackningsdesign
”En bra förpackningsdesign är ett varumärke i komprimerad form och design” 
(Grebban, u.å, första stycket). Design- och webbyårn Grebban menar på att det därför 
gäller att göra noggranna val, fokusera på de viktiga grafiska elementen och skala bort 
detaljer som skapar oskärpa genom att implementera identitetsdesign och koncept på 
förpackningar och etiketter (Grebban u.å). 

”En väldesignad förpackning gör mer än att sälja produkten, den representerar 
varumärket och differentierar produkten från konkurrerande artiklar. Det är helt 
enkelt det som gör produkten unik.” (Lobbydesign, u.å, första stycket). Designen 
av förpackningen är därför en viktig faktor och stimulerar målgruppen till att köpa 
produkten i fråga. Det finns inget facit i hur man skapar framgångsrika förpackningar, 
utan förpackningsdesign handlar om att förmedla en känsla som representerar 
produkten och varumärket på bästa möjliga sätt genom illustrationer, färg, typografi 
och olika förpackningsmaterial (Lobbydesign, u.å).

Yta eller psykologi?
Attraheras vi av ytan eller ligger svaren djupare än så? Utöver det enkla svaret att 
vi dras till något som är visuellt vackert utformat så handlar det i första hand om 
förtroende. Förtroendet innebär att vi avgör om produkten kommer uppfylla behovet 
och förväntningarna på produkten, vilket designen hjälper att spegla. När kunden står 
vid hyllan och ska välja en produkt så sker det inom loppet av några sekunder. Enligt 
Gappio (u.å) så väljer flera varumärken att efterlikna huvudkonkurrentens design, men 
med ett lägre pris. Gappio (u.å) förklarar att ju mer lik man är sina konkurrenter, desto 
mer jämförbar blir man och att det därför i förlängningen kommer handla om priset. 
För att skapa ett premiummärke är det viktigt att man vågar sticka ut från mängden, 
gå sin egen väg och fokusera på att förmedla något som kunden attraheras av. Det är 
viktigt att förmedla en känsla och en story som bygger på målgruppens drivkrafter, 
även kallat rätt magkänsla (Gappio, u.å).

Enligt Jordan (u.å) så är det bra och kreativ förpackningsdesign som drar till sig 
uppmärksamhet, förmedlar ett budskap och får kunden att känna på ett visst sätt. 
Det kan vara svårt att veta vad som får en produkt att stå ut bredvid konkurrenterna, 
därför har Canva listat 50 tips (se lista) på vad som skapar en framgångsrik design.

Topp 10  
i relation till examensarbetet
//  Använd all yta på förpackningen – när du skapar en förpackning, använd all

yta som går.

//  Tänk på upplevelsen – tänk på handlingen som personen kommer göra när

den interagerar med produkten.

//  Var lekfull – om du har chansen att vara lekfull med din förpackning, ta den!

//  Var djärv – att använda mycket färger och former i ett intressant mönster är

ett perfekt sätt att stå ut.

//  Bryt formen – om du har en produkt som andra också producerar så försök

att vara innovativ med val av design.

//  Använd textur – istället för att endast använda textur visuellt, använd den

fysiskt. Personer kommer att interagera med din produkt fysiskt så attrahera

deras känselsinne, inte bara synen. 

//  Var färgglad – om din produkt är färgglad, använd det som inspiration.

Använd accenter av de starka färgerna till din förpackning.

//  Berätta en historia – om du kan berätta en historia med din förpackning så

gör du dig själv en stor tjänst. Personer älskar historier och älskar att hitta

gömd information.

//  Håll dig till dina rötter – analysera vad din produkt står för och visa det i 

din design.

// Ge en sneak peak – gällande matförpackningar så är det en enorm fördel att

visa varan som finns i förpackningen. Vem vet vad som kan gömma sig

därinne annars? (Jordan, u.å).
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Beteendedesign 
Sociologen och designern Acaroglu (2017) menar att design är ett starkt verktyg 
för att förändra världen. Hon menar att människan genom tiderna har använt sina 
egna erfarenheter av världen för att genom design lösa problem eller deras egna 
behov. Walter (2017) förklarar att beteendeförändring kan vara svårt, samtidigt är 
det livsnödvändigt när det handlar om att ställa om till en mer hållbar livsstil för att 
planetens resurser ska räcka till längre. Beteendedesign är ett kraftfullt verktyg för  
att åstadkomma en positiv samhällspåverkan.

Laninge och Janson (2017) menar att beteendedesign blev känt när professorn Cass 
Sunstein och professorn Richard Thaler gav ut boken Nudge år 2008. Nudging kan 
förklaras som att man genom en vänlig psykologisk knuff uppmuntrar en grupp 
personer att utföra ett visst beteende. Beteendedesign handlar om att få människor  
till att göra bättre beslut. Metoden hjälper oss att förstå människor och varför de 
agerar som de gör i olika situationer, för att sedan använda den informationen till  
att påverka beteenden.

Chefredaktören Bayramoglu (2018) beskriver att det första man bör göra för att  
lyckas med beteendedesign är att kartlägga problemet. Felet man gör är att oftast 
börjar med lösningen. Hon menar att om man istället kan se problemet kan man  
oftast se olika typer av lösningar på det än om man bara hade sett en lösning från 
början. Det är viktigt att tänka i beteenden när man designar; exempelvis vem ska 
utföra beteendet och när eller hur hen ska göra det. Hon beskriver också att det är 
viktigt att belöna effektivt och att man ska belöna det beteende man vill ha mer av.

BJ Fogg, lärare vid Stanford University, är en av de största inom ämnet 
beteendedesign. Fogg beskriver att det krävs tre saker för att skapa ett beteende; 
motivation, tillgänglighet och trigger. Om dessa tre ingredienser finns vid samma 
tillfälle så skapas ett nytt beteende. Om ett nytt beteende inte skapas, saknas  
minst en av de tre ingredienserna (Fogg, 2018).

Informationsdesign
För att information ska ha effekt i vårt moderna samhälle behöver den vara lätt 
att hitta, enkel att använda och tydlig att förstå, menar Davey (2014). Mälardalens 
högskola (2018) förklarar att syftet med informationsdesign är att presentera 
användbar information som är organiserad och lätt att förstå, oavsett i vilken kontext 
eller på vilket språk. Man kan säga att informationsdesign är som ett verktyg eller 
redskap för att föra fram ett budskap till en specifik målgrupp. Det finns dock en 
problematik i informationsdesign med att lyckas anpassa bild, text och rum för 
människors olika förutsättningar och fortfarande rikta sig till alla. En designers 
uppgift när det kommer till informationsdesign är att gestalta information i bild, 
rum och i text. Informationsdesign ska fungera som ett redskap eller verktyg för 
att väcka uppmärksamhet och underlätta för människor att ta till sig budskapet av 
informationen (Mälardalens högskola, 2018).

S
M

A
S

K
! –

 B
A

K
G

R
U

N
D

  /
/  

20
19

1.7 INITIATIV
Food2change
“Food2change är en ideell förening för människor som tillsammans med svinnbra 
handlare hämtar matsvinnet  från dagligvaruhandeln” (Food2change, u.å). Medlemmar 
betalar en medlemsavgift, så kallad Hjältemedlem, som innebär att man sedan får 
hämta mat som vanligtvis skulle ha slängts från olika livsmedelsbutiker anslutna till 
initiativet. Genom att köpa ett armband eller ett gåvomedlemskap så skänker man  
25 matkassar till behövande (Food2change, u.å). 

Karma
Karma är en app som erbjuder konsumenter möjligheten att köpa mat som annars 
riskerar att slängas till ett billigare pris från restauranger, caféer, bagerier och butiker. 
Man köper maten som ska räddas via Karmas app och sedan plockar man upp maten 
som take away. Karma finns i fler än 20 städer i Sverige och har idag över 100 000 
användare (Augustinsson, 2018).   

Vocobox
Pack Challenge är en årlig förpackningstävling som arrangeras av Billerud Korsnäs 
i samarbete med Berghs school of Communication. År 2016 var uppgiften att “göra 
förpackningen till en hjälte i kampen mot matsvinn” (Apak, u.å). Vinnande bidraget 
blev Vocobox, skapat av Berghs studenterna Axel Kalmaru, Hanna Bergström, Joel 
Wennström och Johanna Åkeson (Cap&design, 2016). Konceptet: “Vocobox står 
redan på bordet när du kommer och ska på så sätt övervinna svenskarnas rädsla för 
doggybagen. En riktigt smart lösning som ska minska vårt onödiga svinn i samband 
med de allt mer frekventa restaurangbesöken” (Apak, u.å).

Zeta fetaost
Zeta lanserade år 2018 en ny förpackning för deras Di Luca & Di Luca Zeta Fetaost. 
Förpackningen är tudelad i lika delar om 65 gram, perfekt för mindre hushåll. Ett 
initiativ som Zeta hoppas ska minska matsvinnet och förhindra att fetaosten hamnar  
i soporna (Packnet, 2018).

Emeyu
Emeyu är ett hållbart varumärke som tillverkar te och lägger stort fokus på hållbarhet 
och återvinning. Deras tepåsar är gjorda av biologiskt nedbrytbar, ren bomull och 
allt material som går till förpackningen är gjort av antingen biologiskt, nedbrytbart 
material eller återvinningsbart material (Emeyu, u.å).

Matvett
Matvett är en norsk hemsida som fokuserar på att höja den allmänna kunskapsnivån 
hos konsumenterna gällande matsvinn. Där finns information och tips hur man kan gå 
tillväga för att slänga mindre mat; exempelvis tips på hållbarhet och korrekt förvaring 
av olika råvaror samt hur man kan tillaga och ta till vara på rester (Matvett, u.å).  

Allwin
Maträddningssällskapet Allwin är en medlemsorganisation som re-distribuerar 
matsvinn från medlems-livsmedelsbutiker. Allwin levererar matsvinn från flera olika 
företag till Svenska kyrkan, härbärgen och andra verksamheter som delar ut mat till 
hemlösa och andra behövande. Samhall gör över 19 000 hämtningar av överbliven 
mat varje år, vilket innebär att dem levererar runt en miljon kilo mat om året. “Det 
motsvarar över 2 miljoner måltider till utsatta till ett uppskattat inköpsvärde på 20-30 
miljoner kronor” (Augustinsson, 2018).  
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1.8 PROBLEMDEFINITION
Problem och syfte: Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot en 
ökad konsumtionskultur, där hushållens egna konsumtion är den drivande faktorn. 
Vissa bryr sig mer, andra inte alls. Konsumtionsmönster, beteende och attityd utgör 
grunden för matsvinn inom hushållet. Av det 1,3 miljoner ton matavfall som uppstod 
i Sverige 2016, står hushållen för 75 procent. Detta motsvarar i genomsnitt 129 kilo 
per person och år där en tredjedel är klassat som rent matsvinn. Vår research visar att 
konsumenten är den största bidragande faktorn till problemet matsvinn. 

Syftet med vårt examensarbete är att genom grafisk design uppmuntra konsumenten 
till att ändra på sitt beteende kopplat till matsvinn på ett positivt sätt. Det långsiktiga 
målet är att genom design bidra till en mer hållbar framtid.

Frågeställning: Går det att uppmuntra konsumenter på ett positivt sätt att långsiktigt 
förändra sitt beteende kopplat till matsvinn? Hur kan man genom designmetoder 
bryta konsumentbeteenden och attityder för att uppnå minskat matsvinn?

Problemformulering: Konsumenten är en stor bidragande faktor till problemet 
matsvinn. Genom lustfylld design ska vi nå konsumenten på ett personligt plan och 
ändra ett beteende som står sig över tid. 

Arbetshypotes: Vi vill utforska hur vi genom lustfylld och tilltalande design 
kan nå konsumenten på ett personligt plan för att förändra, påverka och belysa 
konsumentbeteenden som står sig över tid.
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2.1 PROJEKTBESKRIVNING
Vem är målgruppen?
I vår research framkom det att hushållen och konsumenten är den största orsaken 
till att matsvinn uppstår. Den största orsaken är konsumentens konsumtionsmönster, 
beteende och attityd.

Primär: Konsumenter i åldersgruppen 20-45 år
Sekundär: Konsumeneter 46 år+

Förkunskaper om målgruppen
Enligt en undersökning gjord av Livsmedelsverket (2013) framgår det att personer i 
åldrarna 20-45 år är de som i högre grad tillagar för mycket mat. Den åldersgruppen 
köper även för mycket och det resulterar i att maten blir stående för länge och inte 
äts upp. De litar i lägre utsträckning på sina sinnen när det kommer till att avgöra om 
maten är ätbar eller inte.

Den äldre målgruppen litar till större grad på sina sinnen när det kommer till att avgöra 
om maten är ätbar eller inte. Den äldre målgruppen har generellt större respekt 
för mat och förståelse för varans ursprung. Detta är något av en generationsfråga. 
(Ekström et al. 2017) Vi har därför valt att rikta oss till konsumenter i åldersgruppen 
20-45 år. 

Vad vill vi att de ska tänka och känna?  
Nyfikenhet! Lycka! Inspiration! Motivation! Roligt!
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2.2 KONCEPT
För att kunna bygga ett beteende som står sig över tid behöver man ett koncept som 
är långsiktigt. Vi vill att SMASK! ska få konsumenterna att uppmärksamma och ändra 
beteenden kopplat till matsvinn på ett positivt sätt. Eftersom vi valde att arbeta med 
metoden beteendedesign blev ett förpackningskoncept den uppenbara lösningen. 
Vårt koncept bygger på idéen om att konsumenten inte ska behöva göra en extra 
ansträngning för att hitta information och tips hur denne kan minska på sitt matsvinn, 
utan informationen finns alltid tillsammans med råvaran. På så sätt kan vi skapa en 
beteendeförändring som står sig över tid. 

När tanken på ett förpackningskoncept väl hade etablerat sig började vi fundera 
på vilka behov som skulle uppfyllas och på vilket sätt vårt koncept skiljer sig från 
andra förpackningar på marknaden. Vi fick tidigt en vision om hur vi ville förmedla 
information och “knuffa” konsumenter mot minskat matsvinn. Redan i början av 
projektet visste vi att vi inte ville peka finger och “läxa upp” konsumenterna utan 
fokus var att skapa en positiv atmosfär kring våra förpackningar och underlätta för 
konsumenten i deras vardag. Valet blev därför att använda ett lekfullt men samtidigt 
modernt uttryck både i illustrationsmanéret och i tonaliteten för att visa att det kan 
vara kul med hållbarhet. 

De fyra valda kategorierna i vårt koncept är mejeriprodukter, bröd, frukt och bär samt 
torrvaror då det utgör de största kategorierna inom området matsvinn. Vi identifierade 
vilket eller vilka orsaker som låg till grund för att man kastar dessa varor i så hög 
utsträckning och vi kom fram till fyra kategorier även här – sinnena (titta, lukta, 
smaka), förvaring, portioner och säsong. Dessa kategorier tog form som symboler som 
kompletteras av beskrivande text.

Symbolerna utgör kärnan i konceptet. De är utplacerade på olika råvaror för 
att utbilda, upplysa och uppmuntra konsumenten. Detta skapar insikt och ökar 
medvetenheten. Symbolerna kommer i två olika storlekar, dessa indikerar på olika 
nivåer av information kopplat till området matsvinn. 

Vi valde även att plocka bort bäst-före-datumet på samtliga produkter och ersätta 
det med ett annat system. Detta system innebär att produkterna kommer vara 
märkta med “förpackad”, “inhandlad” eller “öppnad”. I det två senaste alternativen får 
konsumenten själv skriva dit datumet i motsats till “förpackad” där datumet kommer 
vara förtryckt. Detta för att uppmuntra konsumenterna att lita på sina egna sinnen 
för att avgöra om råvaran är ätbar eller inte. Genom refillbara lösningar blir även 
förpackningarna mer hållbara. Tillsammans med “datum-märkningarna” står alltid 
information om råvarans hållbarhet.

Dumpa mig snyggt är en konceptdel som går ut på att råvarorna pratar till 
konsumenten och upplyser om svinn-smarta recept samt förvaringstips. Detta för  
att undvika att maten kastas i onödan.

En av det viktigaste aspekterna var att lyfta fram råvaran genom varje designlösning 
för att uppnå ökad uppskattning för maten. Detta uppnås genom noggranna 
materialval (helst transparenta) samt att kontinuerligt arbeta med “cut outs”* i den 
mån som är möjlig. För att införa den taktila känslan på själva förpackningen kommer 
logotypen att präglas på locket på mjölken och riset; en designaspekt som kommer 

*Cut-out är engelska och 
betyder ”skära ut” eller 
”klippa ut” (Cut-out, u.å). 

finnas på lämpliga produkter. Dolda meddelanden kommer att finnas på produkter där 
det är möjligt. På samtliga produkter har vi valt att plocka bort näringsdeklarationen 
då den inte är direkt kopplad till matsvinnsproblematiken; vi tänker oss att den 
informationen finns i butik och i vår SMASK!-app. 

Varför behövs vårt koncept?  
Vårt koncept uppmuntrar och underlättar för konsumenten att göra klimatsmarta  
val och minska på sitt personliga matsvinn. 

MANIFEST
Jag ska alltid titta, lukta och smaka 
på maten innan jag slänger den. 

Jag ska alltid uppskatta råvaran.

Jag ska alltid handla säsongsbaserat 
i den mån som det går.

Jag ska inte laga mer mat än vad 
som behövs.

Jag ska alltid förvara maten i rätt 
temperatur så den håller så länge  
som möjligt. 
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2.3 VARUMÄRKET
Vi ville skapa ett varumärke som kan bära vår filosofi om att använda sig av 
beteendedesign med grafisk design för att uppmuntra konsumenterna till minskat 
matsvinn. Varumärket fick namnet SMASK! då det kändes positivt och lyfter vår tanke 
med att hylla maten och att man inte ska kasta mat i onödan.

Brand values
Ditt varumärkes värderingar utgör kärnan i ditt 
företag. Dina värderingar speglas i varumärkets 
design, kommunikation och i relationen till dina 
kunder (Melymbrose, 2016).

PASSION 
Vi skapar allt med passion och vi är kreativa i våra lösningar för att du ska 
få bästa upplevelsen av våra produkter.

TROVÄRDIG 
Vi är genuina, transparenta och ärliga.

FÖRÄNDRING 
Vi vill tillsammans med dig skapa en förändring som står sig över tid.

HÅLLBARHET 
Vi vill tillsammans med dig bidra till att skapa en hållbar utveckling och 
minska vårt ekologiska fotavtryck. Vårt hem, vårt land, vårt uppdrag. 

KVALITET 
Vi vill erbjuda den bästa kvalitén för dig genom miljövänliga produkter.

”
Brand personality
Företagets personlighet är en rad olika mänskliga 
karaktärsdrag som står som attribut till 
varumärkets namn. Varumärkets personlighet ska 
vara något som kunden kan relatera till (Lim, 2019).

To me, marketing is about values. This is a very 
complicated world, it’s a very noisy world. And we’re 
not going to get the chance to get people to remember 
much about us. No company is. So we have to be really 
clear on what we want them to know about us.

LEKFULL 
Vi strävar efter att vara moderna, färgglada och annorlunda jämfört med 
andra märken.

PERSONLIG 
Vi vill nå dig på ett personligt plan.

POSITIV 
Hållbarhet är kul! Vi vill inspirera dig att ta hand om vår planet och dig själv 
på samma gång.

JORDNÄRA 
Vi inspireras av naturen och ser efter våra produkter och vår planet.

RESPEKTFULL 
Vi har alltid dig och dina behov i fokus.

– Steve Jobs (Aforadventure, 2016)
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3.3  METODER
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3.1 ARBETSPROCESS
Norrbotten Media Week 12 februari
Tidigt i projektet deltog vi i en workshop “Design för en hållbar framtid” av Stiftelsen 
Svensk Industridesign (SVID) på Studio Acusticum i Piteå, anordnad under Norrbotten 
Media Week* (NMW). Workshopen inleddes med en kort föreläsning om ekodesign 
och cirkulär ekonomi, följt av en designutmaning. I grupp fick vi spåna på idéer 
kring hur vi kunde göra en vattenkokare så miljöfarlig som möjligt. Vi skrev ner 
tankar som engångs-vattenkokare, fylld med redan varmt vatten och att den skulle 
vara gjord av endast miljöfarligt material. Sedan skulle vi vända alla negativa idéer 
till deras positiva motsvarigheter. Efter en stunds diskussion flödade idéerna och vi 
slopade vattenkokaren helt och vi uppfann en kran som kunde fungera som både en 
vattenkokare och vanlig kran i ett. Detta ville vi ta med oss till våran workshop – att 
öppna upp för att bryta vanliga former och sätt att lösa problem. Det måste inte vara 
en typiskt vattenkokare för att fylla samma funktion.   

Vidare under dagen deltog vi i en föreläsning på Kaleido i Piteå om “Så kan du tänka 
när du kommunicerar med din publik” med Martina Johansson från Manifest PR i 
Göteborg. Av Martina fick vi värdefulla tips på hur företag kan hantera och agera på 
sociala medier, hur man anordnar ett framgångsrikt evenemang samt hur man skapar 
en träffsäker marknadsföring. En lärorik och ögonöppnande föreläsning där vi fick 
med oss mycket ny kunskap, däremot inget vi fick användning av i just detta projekt.

*Norrbotten Media Week 
arrangeras årligen under 
en vecka i februari. Eventet 
består av bland annat 
föreläsningar och smeinarier 
(NMW, u.å). 
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3.2 PROJEKTPLAN
Det första vi gjorde var att ta fram en planering för projektet. Där placerade vi ut 
viktiga datum, som presentationstillfällen och interna deadlines för att kunna få en 
tydlig överblick om tidsperioden vi hade att förhålla oss till.

7/2START
6/2 20/2 9/3

VISUELL STUDIE: Fortsatt arbete med 
research och kontextskrivande samt skickat ut 
enkät 20/2. Påbörjad visuell studie i form av 
moodboard, skisser och möte med Lulegrafiska.    

WORKSHOP  

RESEARCH: Projektprocessen inleddes 
med en omfattande research i form av 
kontextskrivande, enkät, workshop, 
brainstorming, mindmapping samt definiera 
frågeställningarna och problemdefinitionen.   

VISUELLT ARBETE: Påbörjat 
arbete med skisser, prototyper. 
Researcharbetet i stort sett klart.

MÅL
18/625/3 11/617/5

HANDLEDNING 50%: Klar vision av 
vart arbetet är påväg. Visuellt arbete i 
form av fortsatt skissande, prototyper, 
identitet- och förpackningsdesign.

ARTEFAKTGRANSKNING: Artefakter klara, 
tryck på Lulegrafiska 20/5. Förberedelse inför 
utställning i konsthallen på Kulturens hus.  

100% PRESENTATION: Alla delar klara. 
Opponering samt feedback.

8/3

VERNISSAGE

DESIGN

25/5

RAPPORT 
VERSION 1 
KLAR

4/6



3.3 METODER
Research: Omfattande research med hjälp av artiklar, litteratur,  
poddar och tv-avsnitt.

Enkät: 500 svaranden via internet.

Workshop: 10 deltagare.

SWOT-analys: Konsumentens perspektiv kopplat till matsvinnsproblematiken. 

SWOT-analys
För att få ordning på våra tankar och idéer valde vi att göra en SWOT-analys*. Detta 
för att se vår tänkta målgrupps styrkor och svagheter samt få en djupare förståelse för 
vilka aspekter vi kan påverka och inte påverka. Genom SWOT-analysen fick vi en bättre 
förståelse för vilka möjligheter, svagheter, interna styrkor samt externa hot som fanns 
från konsumentens perspektiv kopplat till matsvinnsproblematiken. 

Resultat: Utifrån analysen såg vi vilka möjligheter som fanns, vad som var viktigt 
att prioritera samt vad vi skulle ta med oss när vi började bygga upp innehållet. Vi 
såg många potentiella områden som vi kunde vara med att påverka; exempelvis att 
konsumenten köper mer än vad denne behöver, att man litar blint på bäst-före-datum, 
att man inte uppskattar maten på samma sätt som förr i tiden samt okunskap om ens 
egna möjlighet att påverka. 

De potentiella lösningar vi såg var att det fanns en styrka hos konsumenten att 
förändra ett beteende som står sig över tid. Detta kan utnyttjas genom att utbilda och 
uppmuntra konsumenten till att ta hand om råvarorna på ett bättre sätt, samt få dem 
till att göra smartare val för att minska på det egna matsvinnet. Vi har därför fokuserat 
på flera av områdena.

*SWOT-analys är ett 
strategiskt hjälpmedel i vilket 
man skapar en överblick 
över vilka styrkor (strengths), 
svagheter (weaknesses), 
möjligheter (opportunities) 
och hot (threats) man kan 
finna inom till exempel ett 
område eller en verksamhet 
(SWOT-analys, 2018).
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//  Konsumenten kan göra stor skillnad

//  Använda sina sinnen 

//  Värderingar

//  Kan ändra ett beteende

//  Konsumentens efterfrågan

//  Livsstil

//  Kan uppmuntra andra i sin omgivng

//  Hållbarhetstrend 

//  Ekonomisk vinning 

//  Bryta konsumentbeteenden

//  Öka konsumentens kunskap &  

      medvetenhet om matsvinn

//  Hållbar konsumtion=bättre hälsa

//  Familj, vänner & bekanta kan  

     uppmuntra beteende 

//  Det stressade samhället  

//  Medias påverkan

//  Konsumtionskulturen 

//  Köper mer än vad som behövs  

//  Värderingar 

//  Livsstil 

//  Konsumenters beteenden  

//  Tar för stora portioner 

//  Brist i planering och inköp 

//  Glömmer bort maten  

//  Ingen insikt om att man gör skillnad 

//  Litar blint på bäst-före-datum

//  Uppskattar inte maten som förr i tiden 

//  Förpackningar töms inte ordentligt

STYRKOR

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

HOT
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De första idéerna
För att få ner alla olika idéer vi hade i det första skedet kring området matsvinn gjorde 
vi en mindmap*. Här kom även det första idéerna till vårt förpackningskoncept.

*Mindmap är ett bra verktyg 
för att få en klarare struktur 
och för att ge en visuell 
överblick i början av ett 
projekt (Ericson, Törlind & 
Wikberg-Nilsson, 2015).

KONSUMENTENS

matsvinn

PANTA MATEN

INFOPOSTER

MATLÅDOR

KOKBOK

Med råvaror som 
vanligtvis slängs

Lyxa till matlådan,
klistermärken?

Påminn om matens 
ursprung

Säsongstavla eller 
almanacka

Vinprovning av 
maten

CONVERSATION PIECE FÖRPACKNINGAR

APP

Visa på det man 
sparar 

Ge bort mat 

Community ”Dela sina recept” -> zero waste

Planeringsverktyg -> inköpslistor, kvitton, recept

Kopplat till vad man har i 
kylskåpet -> anpassade recept

Handbok -> hur man tar  
hand om råvaror

Visuellt bäst-före-datum 
-> smaka, lukta och titta 

Tygpåsar med botten

Mindre ”mathandlingspåse”

Förpackningar utan bäst-före-datum

Skötselråd för 
 råvaran

Hållbart material, bioplast?

Förlänga hållbarheten  
på livsmedel

Ägg i lösvikt?

Hemligt meddelande 
i botten 

Smarta förpackningar, 
mindre portioner

Frukt- och gröntpåse
med fack + skötselråd, tvättbara 

Samarbete med  
affärer -> utgående varor
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Enkät
För att på ett enkelt och tillgängligt sätt nå konsumenter runt om i Sverige så valde 
vi att skapa en digital enkät* innehållande tolv frågor via Google formulär. Enkäten 
berörde frågor om konsumenters attityd, kunskap och beteende kopplat till matsvinn. 
Enkäten delades på flertalet facebooksidor och på så sätt använde vi sociala mediers 
positiva aspekter och fick svar från olika åldersgrupper och hushållskonstellationer. 
Enkäten delades på Sköna vackra Bergnäset-, Gammelstad-, Klimatklubben-, Pink 
room-, Caroline Sjödins- och Veronika Erikssons respektive facebooksida.

Syftet med enkäten var att ta reda på kännedom och kunskap som konsumenter 
besitter om sitt eget beteende kopplat till matsvinn, samt svar gällande hur problemet 
ter sig i olika hushåll och hur det avgörs om maten måste slängas.

*Enkäter är ett bra verktyg för 
att undersöka målgruppens 
beteenden och tankar. De är 
även tidseffektiva och man 
når en bred grupp människor 
under kort tid (Winston, 2018).

BOR ENSAM

NEJ

JA, 0-5 ÅR

JA, 6-9 ÅR

JA, 10-17 ÅR

3-4 PERS 5+ PERS2 PERS

22,5%

67,1%

15,3%

18,5%

10,2%

40,6% 30,1% 6,8%

33,7% 27,9% 9,8% 10,4% 10,2% 5,2% 3%

18-25 år 26-33 år 34-41 år 42-49 år 50-57 år 58-65 år 65+ år 

76,6%
KVINNOR

22,7%
MÄN

0,8%
ANNAT

HUR MÅNGA BOR I 

HUSHÅLLET?

FINNS DET BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET?

Metod: Digital enkät innehållande tolv 
frågor kopplat till området matsvinn.

Urval: Slumpmässiga svar.

Period: 2019-02-19 till 2019-03-12

Redovisning: Diagram - visar resultat i 
procent om inget annat anges.

50,4%
7%

39,8%

VEM HAR INKÖPSANSVARET  
I DITT HUSHÅLL?

◊ Jag och min partner delar lika

◊ Jag själv

◊ Annan

◊ Min partner

45,2%

26,5%

16,3%

11%

HUR SER DITT/ERT TYPISKA  
MATINKÖP UT?

◊ Storhandlar med kompletteringar

◊ Storhandlar ibland

◊ Storhandlar för hela veckan

◊ Storhandlar aldrig

◊ Färdig matkasse

Resultat: 500 svar. Majoriteten kvinnor. 
Sammanfattningsvis är insikten kring det egna  
hushållets matsvinn i regel lågt. Konsumenterna  
upplever själva att det slänger mat i låg utsträckning  
och merparten uppger att matinköpen planeras i förväg.  
I första hand slängs maten för att den har blivit stående 
för länge och man litar i första hand på sina sinnen 
jämfört med bäst-före-datum.

Reflektion: Det är svårt att uppskatta sin egen 
konsumtion och hur mycket fullt ätbar mat som slängs 
eller hälls ut i hushållet. Det finns därför en risk att 
deltagarna omedvetet svarat hur det vill att det ska vara 
snarare än hur det faktiskt är.
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30,5%

23,6%
8,6%

37,3%

MÅLTIDSPLANERAR DU/NI?

◊ Ibland bestämmer jag/vi i förväg

◊ Jag/vi bestämmer oftast i förväg 

◊ Oftast bestämmer jag/vi samma dag

◊ Jag/vi planerar aldrig

45%

43,4%
11,6%

HUR FÖRBEREDDE DU DIG INFÖR 
DITT SENASTE INKÖP?

◊ Jag kontrollerade innan

◊ Använde inköpslista 

◊ Inte alls

VILKEN ÄR FRÄMSTA ANLEDNINGEN 
TILL ATT DU SLÄNGER MAT?

◊ Maten har blivit stående för länge

◊ Bäst-före-datum har utgått

◊ Annat (se utvalda svar)

◊ Tillagat för mycket

◊ Osäker/vet ej

◊ Köpt för mycket

◊ Felaktig förvaring

53,7%

7,8%

21,8%

11,3%

”Tillagad mat som är över 2 dagar gammal slänger 

jag, kontrollerar övrigt bara så det smakar, luktar 

och ser bra ut.” - Respondent A

”Blandning av för mkt lagat och utgångsdatum”.  

- Respondent B

”Äter det jag e sugen på. Om något gått ut vet  

jag inte förrens efter jag e hemma.” - Respondent C

HUR AVGÖR DU OM DESSA  
MATTYPER BEHÖVER SLÄNGAS?

0

200

400

ANTAL SVAR

FRUKT & 
GRÖNT

BRÖD MEJERIPRODUKTER KÖTT / FISKPASTA / RIS

◊ Jag går i första hand efter  
bäst-före-datumet

◊ Jag tittar, luktar &  
smakar på maten

◊ Slänger om jag inte  
känner för att äta det

◊Annat sätt ◊ Osäker/vet ej

EN VANLIG VECKA, HUR OFTA SKULLE  
DU UPPSKATTA ATT DU SLÄNGER...?

0

100

300

ANTAL SVAR

FRUKT & 
GRÖNT

BRÖD MEJERIPRODUKTER KÖTT / FISKPASTA / RIS

◊ Aldrig ◊ Mer sällan än en 
gång i veckan

◊ En gång i veckan ◊ Några gånger i 
veckan

◊ Varje dag



Workshop - 19 Mars 2019
Tidigt i processen kom vi fram till att vi ville anordna en *workshop. Workshop är en 
praktisk metod att använda sig av för att samla människor och brainstorma ihop kring 
ett aktuellt ämne eller problem (Nationalencyklopedin, u.å). Då vår användare är den 
enskilda konsumenten, ville vi samla ett antal personer för att ta reda på vad de tycker, 
tänker och upplever kring olika uttryck och beteenden kopplat till matsvinn.

Hur gör vi en workshop?
Med förstudien som grund i början av projektet fick vi insikter om vilka problem 
kopplat till matsvinn som är störst idag. Det gav oss kunskap om hur workshopen 
bör vara uppbyggd och vad vi ville få ut av den. Vi tog hjälp av Signe Lindgren på 
Sigmar metodbyrå i Luleå för att komma fram till hur vi bäst planerar och arrangerar 
vår workshop. Några av det frågor vi sökte svar på var: Hur många deltagare? Vilken 
målgrupp ska vi rikta in oss på? Vilken tidsaspekt bör vi ta hänsyn till? Hur ställer vi 
frågorna så öppet som möjligt för att få svar på våra frågeställningar? Lokal? Vilka 
metoder är mest lämpliga? 

*Workshop En workshop 
är ett slags möte där man 
samlar ett antal deltagare 
för att praktiskt ta sig an 
och lösa problem. Enligt 
Nationalencyklopedin (u.å) 
är en workshop en slags 
experimentverkstad eller 
ett informellt seminarium. 
En workshop genomförs 
tillsammans med deltagare 
med fokus på problemlösning 
genom praktiska övningar.

Vad kom vi fram till?
Utifrån mötet med Signe Lindgren beslöt vi oss för att bjuda in personer mellan 
åldrarna 20-45 år – vår primära målgrupp. Vårt mål var att få mellan 10 till 20 
engagerade deltagare, hålla workshopen på Luleå tekniska universitet, max tre timmar 
lång och bjuda på fika. Signe gav oss bra tips på hur vi skulle tänka vid val av metoder 
och hur vi ska tänka för att inte styra deltagarna utan låta deltagarnas kreativitet flöda 
fritt. Ingen idé är för galen!  

Frågeställningar vi ville ha svar på:

- Hur är deras tankar och upplevelser kring bäst-före-datum?

- Hur minskar vi matsvinnet? (deras egna lösningar)

- Vilken tonalitet och vilket visuellt uttryck dras dem till?

Strukturen för våran kommande workshop började ta form. Vi tog hjälp av boken 
“Idéagenten 2.0” som beskriver olika kreativa metoder som vi inspirerades av. Vi 
skapade ett facebookevent för att få insikt om hur många deltagare vi skulle få 
till workshopen. På workshopen valde vi att inleda med “mjölktestet”, just för att 
deltagarna skulle reagera på samma sätt som man hade gjort hemma; vi ville inte 
påverka resultatet genom att inleda med en kort föreläsning. 

Musik: Boussard (2013) menar att musik boostar kreativitet och hjälper de flesta att 
stänga ute olika distraktionsmoment. Hon tipsar om att välja låtar efter humör och 
känsla. Vi valde därför att spela spellistan “‘Musik för arbetsdagen” skapad av Spotify i 
bakgrunden under hela workshopen.

Syfte: Undersöka hur vi genom design kan nå konsumenter på ett personligt plan. 
Öppna upp för tankar och lösningar kring matsvinn.

Mål: Förstå vår målgrupp och hitta innovativa lösningar på problemet matsvinn.

Plats: Luleå tekniska universitet. 
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De fyra metoderna
Mjölktestet: En metod konstruerad av oss som innebär 
att deltagarna fick tre mjölkglas presenterade framför sig 
med olika datummärkningar. På  första glaset stod det 
ett bäst-före-datum som hade passerat, på andra glaset 
stod det ett bäst-före-datum som inte hade passerat och 
på tredje glaset fanns symboler på ett öga, en tunga och 
en näsa, som skulle symbolisera sinnena. Deltagarna fick, 
i sin egen takt och ordning, smaka på mjölken och fylla 
i de tillhörande formuläret med frågor som “hur kändes 
det att dricka?” och “vilken mjölk var godast?”. Glasen 
med mjölk var alla fyllda med exakt samma mjölk, från 
samma paket, inköpt på workshopdagen. 

Vi valde att skapa denna metod därför att vi ville ta reda 
på hur deltagarna reagerade på bäst-före-datum. Skulle 
deltagarna uppleva att mjölken smakar olika beroende 
på datummärkningen? Även om man hävdar att man 
använder sina sinnen när man ska kolla om en produkt 
är bra eller dålig, hur mycket påverkas man av bäst-före-
datumet? Letar man efter smakskillnader och hur ställer 
man sig till avsaknad av bäst-före-datum?

Resultat: I mjölktestet framkom det att den mjölk med 
“längst“ bäst-före-datum var den som majoriteten av 
deltagarna hade röstat fram som godast. På andra plats 
kom mjölken som hade passerat bäst-före-datumet med 
två dagar, den upplevdes av deltagarna som gräddigare i 
smaken. 

Bäst-före-datum diskussion: I diskussionsdelen om bäst-
före-datum framkom det att deltagarna var överens om 
att de smakar och luktar innan de slänger maten, men att 
de även tittar på bäst-före-datumet. Det rådde delade 
åsikter kring hur nödvändigt bäst-före-datumet är att 
behålla. Vissa menade på att man borde avskaffa det helt 
och enbart använda sina egna sinnen. Andra ansåg att 
det är bra att ha kvar bäst-före-datumet och använda det 
som en riktlinje, men i huvudsak använda sina sinnen för 
att avgöra om maten är ätbar eller ej. 

Vad om: “Vad om? är en metod som går ut på att man 
använder olika roller, yrken, situationer, varumärken 
etcetera, för att försöka se lösa frågeställningar. Den 
går i korthet ut på att “vara” olika personer eller saker 
och försöka tänka på hur de i sin tur hade löst ett givet 
problem” (Idéagenten 2.0, s.120). 

Vi valde denna metod därför att det är lättare att få 
ett annat perspektiv på ett problem om man ser det 
ur någon annans synvinkel. Vi använde oss av delar 
från metoden “vad om” som vi tyckte passade in på 
vårt format och anpassade momenten efter det. Varje 
grupp fick mellan två till tre personakort att arbeta 
kring. Till varje fiktiv persona fanns en beskrivning av 
personans personlighet, livsstil, civilstatus, ålder, yrke 
samt en kortare beskrivning om personans problem med 
matsvinn. Deltagarna fick sedan i grupp tillsammans 
diskutera fram olika kreativa lösningar för att minska på 
personans matsvinn. 

Resultat: I detta moment framkom det en del olika 
förslag på hur den fiktiva personan kunde agera för  
att minska på sitt matsvinn. De idéer som framkom  
som vi inte hade funderat på tidigare var: göra en 
kompost på gården, sätt varorna i andra förpackningar  
så att bäst-före-datumet inte syns samt att panta maten.



Visuell konfetti: “Vissa människor inspireras av ord och 
verbala uttrycksformer, andra inspireras lättare av bilder, 
färg och form. Visuell konfetti är en associativ metod 
som använder sig av de visuella för att skapa nya ideér” 
(Idéagenten 2.0, s.126).

Vi valde denna metod för att se hur deltagarna reagerade 
på olika visuella uttryck och för att se vilket uttryck 
som vi skulle kunna använda oss av i vårt arbete. Vi 
använde oss av två olika moment i denna metod. Första 
momentet var att visa bilder på två olika företags uttryck 
och tonalitet, företagen var Oatly och Arla. Grupperna 
fick 5 minuter till varje företag att skriva ned ord som de 
associerade till varje uttryck. Till sist fick de rösta på de 
uttryck som de gillade bäst och varför. 

Det andra momentet bestod av att vi la ut ett tiotal bilder 
på golvet på ett antal mjölkpaket med olika uttryck. 
Gemensamt fick alla grupper gå runt och skriva ned de 
ord de associerade till varje uttryck på en post-it lapp och 
sätta den på bilden. Detta moment varade i 15 minuter. 

Resultat: I det första momentet framkom det hur 
deltagarna upplevde de två företagens olika uttryck. 
Oatlys uttryck upplevdes bland annat som lekfullt, 
kaxigt, personligt, nytänkande, kontroversiellt, enkelt, 
naturligt och stökig. Arlas uttryck upplevdes blandat 
annat som tråkigt, klyschigt, färgglatt, lantlig, stelt, 
sakligt, patriotiskt och tråkigt. Oatly blev överlag bemött 
på ett positivt sätt medans Arla blev bemött på ett mer 
kritiskt sätt. Oatly var också den som fick flest röster när 
deltagarna fick rösta om vilket uttryck de uppskattade 
bäst.

I det andra momentet framkom det att mjölken som var 
i glasflaska var mest uppskattad av deltagarna då man 
kunde se råvaran. De färgglada förpackningarna var 
också omtyckta i motsats till de förpackningar med ett 
mer stereotypiskt miljövänligt uttryck. Dessa upplevdes 
som tråkiga och grå. De förpackningar med väldigt 
annorlunda design var det delade åsikter om – vissa 
gillade dem och andra inte.

Negativ Idégenerering: “Att vända ut och in på invanda föreställningar är ett av de 
starkaste hjälpmedlen för arbete med kreativitet. En metod att se något ur en annan 
synvinkel kan vara att byta perspektiv från positivt seende till negativt“ (Idéagenten 
2.0, s.117).

Denna metod går ut på att se något ur ett annat perspektiv – i detta fall negativt. Varje 
grupp fick till en början spåna på idéer kring “hur gör vi matsvinnet värre?” Det bygger 
på principen att det kan vara enklare att generera negativa idéer. Efter 5 minuter 
pausade vi och bad grupperna att använda sig av de negativa idéerna för att skapa 
positiva motsvarigheter, detta för att generera nya positiva lösningar.

Resultat: Deltagarna upplevde att det var enklare att spåna på negativa idéer än att 
hitta positiva lösningar. Deltagarna genererade många bra idéer och några av de som 
framkom var att införa skatt på importerad mat, sälja fler varor i lösvikt och börja odla 
mer eget. 



Idéväckande!

Roligt, gott kaffe, bra upplägg 
och kreativt! <3 

 Ögonöppnande

Snyggt!

Inte tråkigt eller för mycket info!

Lörorikt

Upplevdes inte utdraget

Tack för kaffet!

Mycket tydligt, intressant och 
lärorikt!

När man såg Oatly först 
jämförde man dom med varandra 
istället för att tänka neutralt

Kul, snabb workshop! 
Lagomt med tid till alla 
moment

Bra planerat, tydligt, en rolig workshop, tydlig 
röd tråd genom hela, roliga metoder, bra info hur 
vi ska gå tillväga. Det var muuuket mysigt! :)<3

Plus: Tydligt, kul, lärorikt, man 
fick reflektera mycket och gott 
FIKA!! :D

Öppet för reflektion och lärorikt

Negativt – Mjölken! Usch.

Skulle haft Arla först då man blev 
väldigt kritisk efter att ha tittat på 
Oatly innan. Kanske?

Roliga uppgifter! Ännu mer info om 
matsvinn hade varit kul! Kul att vara i 
grupp och diskutera. Kortare tid på vissa 
moment. Tydligt och bra.

Intressant info om 
matsvinn – ögonöppnare! 
Bra metoder som jag 
tror kommer generera till 
mycket nytta för er! 

FEEDBACK EFTER

WORKSHOP

Recept

//  Svinn-smarta tips

//  Receptbok på olika varor vad man kan göra  
       för annat

//  Hur använder man blasten exempelvis?

Portioner

//  Mätfunktion i förpackningen

//  Matlådor

//  Stekpanna som kan justeras

//  Inte köpa storpack som inte behövs

//  Lösvikt

Bäst-före-datum

//  Uppmuntra till att lita på sina sinnen

//  Informera om hur man kan se att maten är  
       bra/ dålig

//  Ändra namn på bäst-före-datum → kvalitet

//   Köp med kort datum när du ska äta direkt

Sammanställning av idéer
från workshopen 

Rester

//  Panta maten/ donera

//  Pimpa matlådan/ klistermärken

//  Addera något nytt, exempelvis en fräsch sallad till

 Kunskap

//   Info om hur man tar hand om råvaror - förvaring

//  Säsongsvaror info

//  Matsvinn generellt

Planering/ inköp

//  Smart inköpslista

//  App där man ser vad man behöver

//  Visa på vad man sparar på att planera sina inköp

//   Lösvikt/ “charkdisk”
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Idéer från workshopen
Utifrån workshopen fick vi en uppsjö av bra idéer som vi tog med oss vidare in i 
arbetet. För att kunna plocka ut de idéer vi fick som var användningsbara till vårt 
förpackningskoncept gjorde vi en ny mindmap.

FÖRPACKNINGS

koncept
Mindre portioner

Så förvarar du mig 
på bästa sätt! Säsongsinfo

Mätfunktion på 
förpackningen

Uppskatta maten, var 
den kommer ifrån

Se råvaran Säsongstavla eller 
almanacka

KUNSKAP!

Uppmuntra till att köpa  
kortare bäst-före-datum Uppmuntra till att lita på sinnen -> 

symboler med förklarande text 

Info om hur man ser om maten  
blivit dålig -> äggtestet

Ändra namn från ”bäst-före” till 
mer ”kvalitériktad”

Svinnrecept

Dumpa mig snyggt!

Vad man kan göra om 
råvaran blivit dålig

Bäst-före-datum
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Brainstorming varumärkesnamn
//  Beskrivande: Släng ej, Matklart, Matsvinn, Svinnvinn, Klimatsmart, Svinnvandla,

Titta lukta smaka, Smartmat, Svinnmissionen, Svinnklok, Svinnvinna, Mathjälte,

Maträddaren

//  Personligt: Nikaline, Verolin

//  Initialer: LST (lukta smaka titta), V.C (Veronika Caroline), C.V (Caroline Veronika),

E.S (Eriksson Sjödin), S.E (Sjödin Eriksson)

//  Ett annat språk: Use sense, Use it, Pure, Rice, Pure passion, Save food, Hello, Taste

don´t waste, Your other kitchen, Retaste, Foodprint, Stop!, Stay pure, Etiam

(Ja), Zero waste, Monday eco, Keep it! Oh eco! Eco oh! Daily dos ;), Oh my foodie,

Foodlab, Green conscious

//  Ljud: Smask

//  Geografi: Lulesmart, Northwaste, Coast

//  Hitta på: Matvinn, Svinnvinn, Svinnrätt, Spillklok, Skona mat, Rethink, Spillsnille,

Spisa inte grisa, Prewaste, Spillslug, Krubbvara, Svinnändra, Svinnvis, Food circle,

Svinnlist, Matlat, Svinnslug, Matsvin

//  Fantasifull: Zwaste, Twaste, Fave, We <3 eco, Ät! Släng inte, Food sense, Sense it,

Reuse, Foosave, Zaste, Yay food!

Utifrån brainstormingen valde vi ut topp tio namn och bad klasskompisar, lärare 
och familj rösta på deras favorit. Topp 10: Northwaste, Foodprint, Foodcircle, Zaste, 
Nikaline, Smask, Svinnvinn, Svinnlist, Yay food! och Sense it!

Vinnare: SMASK!



*Brainstorming är en kreativ 
metod som består av att hitta 
nya idéer eller lösa problem. 
Grundregeln är att låta tanken 
få löpa fritt (Företagande.se, 
2010).

//  Konsumtionskulturen

//  Medias påverkan

//  Det stressade samhället

YTTRE 
PÅVERKAN

INRE 
PÅVERKAN

// Uppskattar inte maten  
     som förr i tiden

//  Man tar för stora portioner,  
      äter inte upp allt på tallriken

//  Förpackningar töms inte 
      ordentligt

// Köper mer än vad som behövs

3.4 DESIGNPROCESS
Moodboard
För att skapa en visuell bild av vad vi ville åstadkomma i det grafiska uttrycket skapade 
vi en moodboard*.  En moodboard kan bestå av i stort sett vad som helst, men i vårt 
fall består den enbart av inspirationsbilder hämtade från “Pinterest” och “Behance”. 
Vi tog fram våran moodboard tidigt i designprocessen för att hitta några startpunkter 
kring färger och former. Nyckelorden vi använde oss av i sökandet av bilder var 
lekfullhet, organiskt och färgglatt.

*Moodboard [av engelska: 
mood, ’stämning’, och board,  
’bräde’] används för att skapa 
en gemensam visuell riktning 
för alla som är inblandade i 
ett projekt. Detta inbegriper 
såväl den generella känslan 
som bland annat material, 
dofter, känslor, färger och 
typsnitt (Moodboard, 2016).
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Inre- och yttre faktorer
Vidare in i arbetet gjorde vi en brainstorming* på vilka inre- och yttre faktorer som 
påverkar konsumenten när det kommer till det egna matsvinnet.
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50 procent seminarium
På 50 procent seminariet fick vi inte så mycket feedback då vi inte hade definierat 
vårt förpackningskoncept än. Vi fick förslag på delar vi kunde inkuludera i vår fortsatta 
utveckling, exempelvis att konsumenten själv kan skriva dit “öppnad” på vissa 
förpackningar då det är lätt att glömma på varor som håller länge. Vi fick förslag på att 
skapa färdiga matkitt för att se till att allt används upp, eller märka de förpackningar 
som hör till samma maträtt med en och samma färg för att göra det tydligt för kunden. 
Vi såg dock en stor problematik med dessa två koncept med tanke på allergier, 
kostvanor och religion. Eftersom vårt mål är att minska på matsvinnet så ville vi hitta 
ett bredare och ett mer gångbart koncept

De fyra kategorierna & informationssystemet
Efter 50 procent seminariet spånade vi på vilka kategorier som vi ville göra 
förpackningar för och kom fram till fyra kategorier – mejeriprodukter, frukt och bär, 
bröd och torrvaror. Vi konkretiserade de största anledningarna till varför det uppkom 
matsvinn i respektive kategori, samt vilka potentiella lösningar vi såg för varje område.

När vi hade bestämt vilka kategorier vi ville använda började vi spåna på vilka grafiska 
element vi kunde arbeta med. I ett handledningstillfälle fick vi hjälp med vilka olika 
grafiska element som vi kunde testa samt hur vi bör tänka kring informationshierarkin i 
systemet. Vi bestämde även vilken symbol som var den viktigaste för varje kategori och 
började utveckla vårt informationssystem. 

TORRVARORFRUKT & BÄRBRÖD MEJERIVAROR

PORTIONERSÄSONGERFÖRVARING SINNEN

Köper för mycket Bäst-före-datum Tar för stora  
portioner

Förvaras fel Vet ej när man  
öppnat förpackningen

Förvaras fel

Symboler

Säsongsbaserat
Använder ej sinnen

Lagar för mycket

Glömmer äta upp

Vet ej när 
det är köpt

Färg för 
temperatur

Glöms bort

Visuellt för  
hållbarhet

Former
Färger

Mönster

Använder ej 
hela råvaran
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förpackningskoncept

SMASK

Rekomenderas

Gurkan är en relativt bräcklig frukt.  
Det tolererar inte låga temperaturer.  
Under 8 ° C blir den skadad.

SVINNRECEPT



Skisser logotyp
Vårt koncept behövde en logotyp som representerade varumärket och som skapar 
en igenkänningsfaktor. Logotypen skulle sammanfatta vårt koncept på ett tydligt och 
lekfullt sätt men inte ta över på förpackningarna. 

Under projektets gång har logotypen genomgått stora förändringar och haft många 
olika uttryck innan vi hittade rätt. Till en början hade logotypen en handritad känsla 
som skulle representera orden organiskt och lekfullt. Här kände vi inte att vi hittade rätt 
då formspråket avvek från resterande delar. 

Skissandet tog nu en annan riktning där tanken var att m:et skulle ha ett bitmärke i sig 
och att den delen av designen skulle kunna bytas ut mot det material som råvaran är i, 
exempelvis flytande. M:et, satt i typsnittet Montserrat alternates, är enda bokstaven 
i ordet SMASK som är gement, därför låg fokus på just denna bokstav. Där fick den 
kritik om att det inte uppfattades som ett bitmärke. Efter kritiken började vi ändra på 
logotypen och utforska fler vägar. Kan bitmärket vara på en annan bokstav? Mindre? 
Större? Inte heller här kände vi att vi hittade rätt då bitmärket blev svårt att uppfatta 
när logotypen används i mindre skala.  

För att utveckla logotypen ytterligare tog vi ett kliv tillbaka och spånade på en ny 
riktning för logotypen. Detta för att tillåta utvecklingen att ta nya former och uttryck. 
Logotypen landade i ett mer avskalat men samtidigt lekfullt uttryck. Logotypen är inte 
central i konceptet och kunde därför hålla en enklare form.

Första försöket till ett bitmärke

Andra försöket

Olika försök till olika bitmärken
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Skisser symboler
Sinnessymbolen var den första som vi började skissa på eftersom den utgör kärnan i 
vårt koncept. Vi skissade på olika typer av symboler som kunde representera sinnena, 
från olika abstrakta varianter till mer representativa. De ledord som vi hade under 
skisstadiet var organiskt, mänskligt, rörelse, verktyg, skydd och upplevelse. Vi testade 
även att dela upp de olika sinnena och gjorde tre olika varianter på symboler. Slutligen 
bestämde vi oss för att enbart använda oss av en symbol. Eftersom vi använder oss av 
ett lekfullt uttryck i vårt koncept blev en smiley ett bra val för sinnessymbolen. Den 
representerar människan och sinnena – titta, lukta och smaka. För att göra uttrycket 
på smileyn mer lekfullt valde vi att göra den med ett blinkande öga. Uttrycket på 
sinnessymbolen utgjorde grunden för resterande symboler. 

Vidare i skissandet av de andra symbolerna testade vi en rad olika varianter. 
Utmaningen med förvaringssymbolen var att hitta tre olika symboler som skiljde sig åt 
samt att hitta en tydlig symbol för rumstemperatur. I skissandet av portionssymbolen 
testade vi en rad olika symboler allt från en våg till en med näringsinformation men de 
symbolerna blev för negativt kopplade till vikt och träning. Utmaningen med denna 
symbol var att inte uppmana till någon typ av vikthets utan att hitta en bra symbol 
som kunde representera portioner. 

Till säsongssymbolen var tanken att lyfta fram odlingen istället för själva säsongen, 
eftersom vi ville ha en symbol som kunde fungera för alla fyra säsonger, för att inte 
göra symbolsystemet allt för komplext. Vi gjorde först en symbol av ett frö men 
den upplevdes som otydlig i feedbacken vi fick från olika testpersoner. Tillslut blev 
symbolen en planta som passade in i det visuella uttrycket med de övriga symbolerna. 

När vi hade våra symboler testade vi att skriva ut dom i olika storlekar för att se vilken 
storlek som hade bäst läsbarhet. Vi frågade även olika testpersoner och kom fram till 
att storlekarna 24- och 20 millimeter blev de bästa alternativen.

Strukturen och systemet för symbolerna har stundvis varit väldigt rörig och komplex.  
Vi hade så många tankar och idéer vi ville realisera kring vilken information som 
skulle finnas på förpackningarna. Vi har haft många tankar och omtagningar 
gällande symbolernas utseende samt vilken hierarkisk position de ska ha. Hur 
ska informationssystemtet fungera? Hur gör vi systemet enkelt att förstå? Vilken 
information är viktigast? Hur hanterar vi färgerna och hur får vi dem att harmoniskt 
passa med varandra? För att komma vidare satte vi oss ner och definierade och 
strukturerade upp konceptet sins emellan och stämde sedan av med målgruppen att 
informationen var lätt att ta till sig.  

smaka

titta

lukta

Första handritade skisser 
på sinnessymbolen

Portionssymbolens  
olika skisser 

Sinnessymbolens
olika skisser

Säsgongssymbolens 
skisser

// 75// 74

S
M

A
S

K
! – P

R
O

C
ESS  //  20

19



Prototyper
När vi hade bestämt oss för att arbeta med ett förpackningskoncept började vi skapa 
olika prototyper* för våra olika produktområden. Vi gjorde pappersprototyper för 
samtliga förpackningar förutom mjölken, då vi redan hade köpt en glasflaska som vi 
ville använda. Att lyfta fram råvaran var det som vi strävade efter i utformandet av 
samtliga prototyper. Vi ville göra det på lekfullt sätt och testade att skära ut olika delar 
av förpackningen så att man kunde ana råvaran under. 

Till mjölken hade vi köpt en tom glasflaska från ICA som vi ville använda till 
slutresultatet. Prototypandet till mjölken bestod då av att testa olika varianter och 
storlekar på etiketten som skulle vara runt flaskan.   

Risförpackningen ville vi också ha i glas men för att få en bättre förståelse för 
storleken testade vi olika varianter. Vi räknade på längden, höjden och arean för att 
få det exakta måttet på prototypen. Risförpackningen skulle rymma 750 gram ris 
och locket skulle rymma 1,5 deciliter ris. Det var en utmaning att få till måtten som 
motsvarade våra önskemål samt att formen få förpackningen skulle bli tilltalande och 
greppvänlig. Vårt ursprungliga mål var att förpackningen skulle rymma 1kg ris men 
under prototypfasen så insåg vi att förpackningen hade behövt vara väldigt hög eller 
bred för att rymma den volymen. Problemet med det var att förpackningen antingen 
skulle bli för bred runt om för att räknas som greppvänlig eller bli för hög för att 
kunna förvaras i ett skafferi. Inspirationen till att vi valde att göra risförpackningen 
rektangulär med kvadratiskt botten kom ifrån risfälten. Förpackningen skulle upplevas 
som unik och lyxig eftersom tanken var att det skulle vara en refillbar lösning som man 
som konsument vill använda.

Till blåbären var vår tanke att göra en förpackning som var annorlunda och upplevdes 
som lyxig. Vi letade inspiration från olika förpackningssidor och resultatet blev en 
sexhörning förpackning med lock. Vi ville även göra den i ett miljövänligt material så 
därför blev kartong det självklara valet. För att lyfta fram råvaran testade vi att skära 
ut olika delar av locket där tanken var att hålen skulle bli delar av mönstret i designen. 
Här brottades vi med att synliggöra råvaran samtidigt som vi ville vara innovativa och 
använda hål i locket som en designdel. Om hålen blir för stora så kommer blåbären 
falla ut. 

För att få inspiration till brödpåsen köpte vi olika brödpåsar från ICA. Vi tog isär 
påsarna för att se hur dem var konstruerade, för att sedan göra en egen mall. 
Brödpåsen var svår att prototypa då vi inte hade tillgång till större pappersark. Vi 
testade då att göra den i mindre format för att en tydligare bild av hur slutresultatet 
skulle bli. Här kändes det svårt att vara innovativ med påsen storlek och form då den 
ska passa vissa brödsorter. Istället lade vi stort fokus vid att utveckla formspråket och 
behöll ett likande mått som används idag. 

*Protoyp [från latin. 
PROTO´TYPOS,´ursprunglig, 
av grek. PROTOS, ´först´, 
och TYPOS, i betydelsen 
´primitiv form´] är ett bra sätt 
för att få en bättre förståelse 
för vad lösningen behöver 
omfatta. Det ger även insikter 
inför det fortsatta arbetet 
(Ericson, Törlind & Wikberg-
Nilsson, 2015).
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Designdelar
I designprocessen för varje kategori var målet att lyfta fram råvaran och dess ursprung 
på ett lekfullt och tilltalande sätt. Under processen gång testade vi att skriva ut våra 
skisser och visa dem för testpersoner från vår målgrupp, detta för att få feedback till 
det vidare arbetet. 

Mjölk: Till etiketten för mjölk testades en rad olika uttryck, bland annat ett mönster 
från kons täckning och ett mönster bestående av mjölkstänk. Olika symboler av en ko 
testades också men resultatet blev ett lekfullt mönster bestående av flytande vätska 
som representerar mjölken.

Eftersom mjölken är en refillbar lösning så testades olika sätt att hantera etiketten av 
datummärkningen på. En variant vi testade var att man kunde veckla ut etiketten på 
själva  flaskan där klisterlappar för datummärkning satt. Denna idé vidareutvecklades 
och resulterade i en utbytbar etikett som placerades runt flaskans hals, där man själv 
fick skriva dit inhandlingsdatumet. 

Bröd: I processen för brödet testades olika varianter av mönster. På de första skisserna 
var mönstret över hela påsen men det skalades ner till att bara finnas på sidorna. Detta 
för att ge ett mer balanserat uttryck då det skulle vara en hel del textinformation på 
baksidan av påsen. Olika storlekar och symboler testades även till de klistermärken 
som skulle till varje brödsort.
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DAGENS SMASK!

psst... vänd på mig för att hitta ett smaskigt recept.
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LEVAIN
Ingredienser: vetemjöl/ hvetemel, 
surdeg av vete/hvete [vetemjöl, vatten], 
vatten, surdeg av  råg/rug [rågmjöl, 
vatten], salt, jäs t/gjaer. Kan innehålla spår  
av ägg, soja, mjölk, mandel, hasselnötte r, 
valnötter, sesamfrön.

YOU OBVIO
USLY

H
A

V
E

G
REAT

TASTE!
YOUOBVIOUSLYHAVEGREAT

TA
ST

E!
YO

U
O

BV
IO

US
LY

 

HAVE

 

GREAT TASTE!

LEVAIN
Ingredienser: vetemjöl/ hvetemel, 
surdeg av vete/hvete [vetemjöl, vatten], 
vatten, surdeg av  råg/rug [rågmjöl, 
vatten], salt, jäs t/gjaer. kan innehålla spår  
av ägg, soja, mjölk, mandel, hasselnötte r, 
valnötter, sesamfrön.

VETE RÅG KORN

 

     

LEVAIN 2018-04-08
Ingredienser:

 
Ingredienser: VETEMJÖL/ HVETEMEL, surdeg av VETE/HVETE 

[VETEMJÖL, vatten], vatten, surdeg av RÅG/RUG [RÅGMJÖL, vatten], salt, jäst/gjaer. 
Kan innehålla spår av ägg, soja, mjölk, mandel, hasselnötter, valnötter, sesamfrön.

Lukta   Smaka   Titta
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Jag är ett sommarbär.
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Blåbär: En etikett blev även lösningen här då vi ville att förpackningen skulle vara 
förseglad. På blåbärsförpackningen var den första tanken att göra ett mönster som var 
direkt kopplat till säsongen sommar. Där insåg vi att det krockade med tanken att lyfta 
fram råvaran och började skissa på ett mönster kopplat till bären istället. Mönstret 
förenklades eftersom de första utkasten upplevdes som röriga. 

Ris: I kategorin för torrvara bestämde vi oss först för att göra en förpackning till 
spagetti men efter att ha pratat med Lulegrafiska insåg vi att den skulle bli svår att 
trycka. Då fick vi tänka om och valde att göra en förpackning för ris istället. Det var 
inte förrän sent i designprocessen som vi fick beskedet att denna förpackningen inte 
skulle kunna gå att göra på ett snyggt sätt. Vi bestämde oss då för att göra designen 
men presentera den på en mockup* istället. 

I skisstadiet testades olika former i mönstret på etiketten. Under processens gång 
förenklade vi mönstret då vi insåg att det kunde ge ett rörigt intryck och konkurrera 
med textinformationen. 
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*”Mock up är en modell som 
ger dig som kund information 
om hur produkten kan se 
ut redan i ett tidigt skede” 
(Svekon, u.å)
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Lulegrafiska 20 maj 

Under arbetets gång har vi haft en nära kontakt med Niclas Fredriksson på 
Lulegrafiska, där vi valde att trycka alla våra artefakter, för att säkerställa vad som går 
att trycka och vilka begränsningar som finns. Niclas och Joel Fredriksson, som sköter 
digitalprintern, hade avsatt en hel eftermiddag och kväll för att vi skulle få trycka 
våra artefakter. Vi fick vara med genom hela tryckprocessen och kunde därför justera 
dokumenten eftersom. Något som var behövligt då färgerna inte blev som tänkt 
samt att embosslacken* inte ville fungera och som vi dessutom aldrig lyckades fixa. 
Samtliga tryck skedde i deras stora digitalprint som sedan kapades till rätt storlek. 
Vi fick en väldigt lärorik tid på Lulegrafiska som gav oss större förståelse och insyn i 
tryckprocessens finesser som kommer vara nyttigt i vårt framtida yrkesliv. Det gick 
inte helt smärtfritt men trots detta blev vi väldigt nöjda med resultatet! Vi hade många 
olika delar som skulle printas och ovanliga format vilket gjorde att det drog ut på 
tiden. Klockan 01.00 på natten gav vi oss. 

Morgonen därpå begav vi oss till 4sign för att beskära våra förpackningar, även 
här fick vi vara med genom hela processen. Våra förpackningar gick igenom en 
maskin som först bigade* och sedan skar ut de märkta områdena. Vi hade förberett 
filerna med Niclas dagen innan och 4sign färdigställer sedan filerna inför bigning 
och beskärning. En fascinerande process som hade varit lärorik att uppleva innan vi 
färdigställde våra designs för ett ännu bättre slutresultat.

*Embosslack är en effekt i 
digitalprintern som lägger 
lackfärg på utvlada detaljer, 
berättade N. Fredriksson 
(personlig kommunikation,  
20 maj 2019). 

*Bigning är en process där 
man använder ett specifikt 
verktyg för att vika papper på 
ett fint sätt, för att undvika 
sprickor i pappret som kan 
uppstå (Bigning, 2013).
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4.1 IDENTITET
Varumärke: Vi ville att vårt grafiska uttryck skulle väcka känslor såsom nyfikenhet, 
glädje och inspiration. Wheeler (2018) förklarar att varumärkets visuella identitet, allt 
från färger, typografi och ikonmanér, behöver hålla samma visuella uttryck. Man ska 
kunna hålla för logotypen men ändå känna igen företaget. Det har vi jobbat mycket 
med, att skapa ett sammansatt visuellt uttryck. För att kunna utveckla ett passande 
uttryck och innehåll, valde vi att titta närmare på beteendedesign, informationsdesign 
samt förpackningsdesign. Ur dessa ämnen inom området grafisk design tog våra 
designval form. Vi ville skapa symboler – former som snabbt uppfattas av ögat, för 
att förmedla den viktigaste informationen med tydlighet men även lyfta råvarans 
ursprung och kvaliteter. I vår research upptäckte vi bland annat att betraktaren 
uppskattar hemliga budskap och att upptäcka funktioner med förpackningen allt 
eftersom. Detta ville vi såklart använda oss av. Vi har i huvudsak använt oss av internet 
som inspirationskälla; sidor som “Pinterest” och “Behance”. Nyckelorden vi använt oss 
av i utformningen av det visuella uttrycket till våra förpackningar är lekfullt, modernt 
och lyxigt.

Logotyp: Logotypen består av vårt varumärkesnamn SMASK! och är i det 
karaktäristiska typsnittet Montserrat Alternates som vi modifierat. Såsom Wheeler 
(2018) beskriver att en logotyp som enbart består av typografi behöver vara läsbar och 
bestå av ett typsnitt med karaktäristiska drag. Logotypen är därför enkelt utformad 
för att kunna appliceras på olika bakgrunder, den ska inte ta över men finnas där 
som en igenkännsingsfaktor. Uttrycket ska samtidigt spegla samma lekfullhet som 
det övriga uttrycket i vårt koncept. Logotypen får användas i de färger som finns 
på förpackningen, men aldrig i svart eller någon av symbolernas färg då logotyper 
hierarkiskt inte ska konkurrera ut övrig information på förpackningen, den ska alltid 
vara sekundär. 

Illustrationsmanér: Illustrationerna och designen på förpackningarna ska väcka 
kopplingar hos konsumenten till råvarans ursprung eller råvaran i sig för att öka 
uppskattningen av innehållet. Gibson (2008) förklarar att en symbol är konnotativ och 
väcker känslomässiga reaktioner, vilket är vårat mål med illustrationerna.

 



*Sans-serif betyder att 
typsnittet inte har klackar, 
även kallat fötter (Sans-serif, 
2017) 
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4.2 TYPOGRAFI & FÄRGER
Typografi 
Typografin ska vara tydlig och lekfull. Valen föll därför på två sans-serifa* typsnitt 
– Circular och Montserrat alternates. Arne Heines (2005) förklarar att sans-serifa 
typsnitt har en styrka i att vara läsbara i små typgrader. Kane (2011) menar på att 
sans-serifa typsnitt tilltalar den yngre moderna målgruppen. Wheeler (2018) menar att 
typografi utgör en viktig del i ett visuellt system, det är därför viktigt att typografin 
är flexibel och lätt att använda samt uttrycksfull. För att förstärka de typografiska 
uttrycket valde vi att ta in ett mer karaktäristiskt typsnitt – Montserrat alternates. 
Kombinationen av dessa två typsnitt skapar en bra harmoni av tydlighet och lekfullhet 
samtidigt som vi behåller läsbarheten då vissa texter bli relativt små i typgrad.  

Circular: Circular är ett geometriskt sans-serif typsnitt ritat av den schweiziske 
formgivaren Laurenz Brunner. Circular består huvudsakligen av geometriska former 
men har även egenskaper som ger det mycket värme. Circular kommer i fyra viktblock 
– medium, fet och svart, alla med matchande kursiv stil (Shoaf, u.å). 

Används: Produktnamn, brödtext samt informations- och utbildningstexter.

Montserrat alternates: Montserrat alternates är ett versalgement, lekfullare sans-serif 
typsnitt ritat av argentinska Julieta Ulanovsky (myfonts, u.å.). Montserrat alternates 
kommer i nio viktblock - från thin till black, alla med matchande kursiv stil (Google 
fonts, u.å.). 

Används: Roliga uttryck, tips, detaljer samt när jag-formen används.

Färger  
Tanken med färgerna är att lyfta fram råvaran, naturen och ursprunget. Vårt 
varumärke och koncept tillåter därför alla färger med tanke på den bredd av 
färger som finns i all livsmedel så kan vi inte begränsa det till ett specifikt urval. På 
förpackningen plockar vi in färger med koppling till råvaran, naturen och ursprunget 
i ett begränsat antal, detta för att inte skapa ett spretigt uttryck. Förhållningsreglerna 
är att färgerna på förpackningen inte ska konkurrera ut färgerna på symbolerna. 
Gärde (2010) menar att en förhållningsregel som gäller när man arbetar med färg är 
att det närliggande färgernas lyskraft behöver vara mindre än den primära färgens, 
detta för att den primära färgen ska lyftas fram och inte konkurreras ut. Vi valde 
därför att låta färgerna på förpackningen var mer nedtonade i förhållande till färgerna 
på symbolerna.Svart färg används aldrig samt att informationstext ska vara ljus och 
placerad på mörkare bakgrund. Precis som Gärde (2010) förklarade att när en svart 
text läggs på en färgad ruta upplevs den färgade rutan som mörkare i tonen än om 
texten hade varit i vit färg. 
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CIRCULAR STD

MONTSERRAT ALTERNATES

BOOK
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v x y z å 
ä ö * ! ? + / ( ) # ” & %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BLACK
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v x y z å 
ä ö * ! ? + / ( ) # ” & % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

REGULAR
A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V X 

Y Z Å Ä Ö * ! ? + / ( ) # 

” & % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BOLD
A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V X 

Y Z Å Ä Ö * ! ? + / ( ) # ” 

& % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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4.3 SYMBOLER
Symbolerna kommer i två storlekar, 24- och 20 milimeter i diameter. Den större 
storleken indikerar att detta är den viktigaste informationen för den specifika varan 
och är ett klistermärke med embosslack på för att väva in det taktila. Klistermärket 
placeras fritt på framsidan av förpackningen. Den mindre storleken kommer att 
finnas förtryckt på förpackningen och fungera som kompletterande information. 
Symbolerna är de färgstarkaste på förpackningen för att indikera på att detta är den 
viktigaste informationen som konsumenten bör uppmärksamma. Davis (2012) menar 
att symboler som visuellt efterliknar det som det ska representera, behöver ingen eller 
väldigt liten förkunskap hos målgruppen. Till skillnad från abstrakta symboler som 
betraktaren måste lära sig att förstå. Vi valde därför att skapa symboler som visuellt 
representerar det de ska efterlikna, detta för att det ska vara lätt för vår målgrupp att 
ta till sig informationen.  

Säsong: Säsongssymbolerna kommer i fyra varianter, en för varje säsong – sommar, 
vår, höst och vinter. Symbolen består av en planta samt en färg som representerar sin 
specifika säsong.  

Sinnen: Sinnessymbolen består av en blinkande smiley. Den ska representera sinnena 
– titta, lukta och smaka. (Se nästa uppslag.) Denna symbol utgör kärnan i vårt koncept 
och är en av det viktigaste punkterna i vårt manifest. Smileyn kan även delas upp och 
användas i utbildningssyfte på förpackningarna. Symbolen är satt i en grön färg för att 
det är en uppmaning till konsumenten, något positivt. 

Portioner: Portionssymbolen indikerar hur många portioner förpackningen innehåller, 
bestående av siffror och tre måttenheter. Den lila färgen har ingen speciell betydelse, 
utan valdes för att harmonisera med de andra färgerna. (Se nästa uppslag.)

Förvaring: Förvaringssymbolerna kommer i tre varianter, en för varje förvaringsplats 
– frys, kyl och rumstemperatur. Symbolerna och färgerna har en betydande roll som 
representerar rätt förvaringsplats. (Se nästa uppslag.)
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4.4 MJÖLK
Majoriteten av mjölkförpackningar som säljs idag är i materialet kartong vilket 
resulterar i att råvaran inte syns. I vår research och i workshopen framkom det att det 
var önskvärt, och att glasflaskor var mer tilltalande utifrån konsumentens perspektiv.

Visuell utforming: I kategorin mejeriprodukter valde vi att ta fram en refillbar lösning 
för mjölk. Den största anledningen till att det uppstår matsvinn kring mejeriprodukter 
är att konsumenten inte använder sina sinnen för att avgöra om produkten är bra eller 
dålig. Detta ville vi uppmärksamma och därför blev sinnessymbolen den viktigaste 
inom denna kategori. I botten på glasflaskan finns det ett dolt meddelande som 
lyder “Smaskens så god jag var! Fyll på mig igen.” (Se nedan.) En designtouch som 
uppmuntrar till att ta med sig glasflaskan och fylla på den igen istället för att köpa en 
ny. På så sätt sparar vi på miljön. 

Bäst-före-datumet valde vi att plocka bort och ersätta med ett annat system, som 
innebär att när man handlar ny mjölk får man ut en etikett som man själv skriver datum 
på. På etiketten finns även information om varans hållbarhet. Logotypen är präglad på 
locket och på ena sidan av etiketten finns ett hål för att påminna konsumenten om att 
använda hela varan och informera om att det är en refillbar förpackning. Inspirationen 
till mönstret kommer från råvaran och färgerna kommer från naturen och kon.
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4.5 BLÅBÄR
Idag säljs majoriteten av färska blåbär i plastförpackningar. Vi ville plastbanta i den 
mån det gick så vi valde att göra förpackningen i kartong med hål i. Hålen är viktiga ur 
hållbarhetssynpunkt då det gör att bären håller sig färska längre.

Visuell utforming: I kategorin frukt och bär vill vi uppmuntra konsumenten till att 
köpa mer säsongsbaserat för att uppnå minskat matsvinn. Eftersom när man handlar 
i säsong smakar råvaran som bäst. Blåbärens säsong är sommar och därför finns det 
gula klistermärket som upplyser om det. Utöver detta finns information om förvaring, 
portioner samt hur man avgör om varan är ätbar eller inte. På kanten på botten finns 
ett dolt meddelande som blir synligt när lockets lyfts bort. I locket finns cut outs för 
att synliggöra råvaran. För att behålla känslan av råvaran även i en kartongförpackning 
så valde vi att lyfta blåbären i mönstret och i färgerna. 

Bäst-före-datumet valde vi att plocka bort och ersätta med ett annat system. Till 
skillnad från mjölk och bröd som visar på när varan är inhandlad, indikerar systemet på 
blåbären när varan är förpackad.
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4.6 FÄRSKT BRÖD
De papperspåsar som används idag för att plocka bröd i består till stor del även av 
plastpartier. Detta medför att brödet kommer torka ut snabbare då förvaringen inte 
blir rätt. Designen är idag i princip icke existerande och består av antingen brunt eller 
vitt papper.       

Visuell utforming: I kategorin bröd valde vi att göra en designlösning för färskt bröd 
som konsumenten plockar själv. En stor anledning till att det uppstår matsvinn kring 
bröd är att man inte förvarar det på rätt sätt. Färskt bröd mår bäst av att förvaras först 
i en papperspåse som sedan läggs i en plastpåse. 

En annan stor orsak till att matsvinn uppstår kring bröd är att man inte använder 
upp hela råvaran när den är som smaskigast. För att motverka matsvinn av bröd 
valde vi att implementera ett svinn-smart recept på baksidan som gör det enklare 
för konsumenten att använda resterna som blivit över. På brödet har vi valt att 
använda oss av samma system som på mjölken, det vill säga att man själv skriver 
inhandlingsdatumet. Illustrationsmanéret på brödförpackningen är en kombination av 
ingredienser som är starkt kopplat till brödtillverkning. 

Tillbehör: För att skapa en komplett designlösning till brödet valde vi att även designa 
plastpåsen. Plastpåsen ska vara gjort av miljövänlig bioplast och är ej tänkt att ses som 
en engångsartikel. Designen på plastpåsen är bestämd till påsens övre del för att låta 
papperspåsen synas igenom. Även här finns ett dolt meddelande som lyder “you are 
my loaf”. (Se nästa uppslag.)

Som en extra del till denna kategori finns även klistermärken med brödingredienserna. 
Ett valfritt alternativ att ta med sig om det känns nödvändigt. Symbolerna på 
klistermärket är en kombination av brödets huvudingrediens – sädesslaget, samt en 
droppe som representerar vatten, honung eller olja. (Se nästa uppslag.)
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4.7 BASMATIRIS
Dagens risförpackningar är oftast bestående av en påse och har därav begränsad 
funktion. Efter att förpackningen är öppnad förlorar den förmågan att förvara riset 
lufttätt, vilket är en viktig hållbarhetsaspekt. Vi ville att varan skulle säljas så som den 
bäst ska förvaras för att undvika ett extra steg.     

Visuell utforming: I kategorin för torrvaror är den största anledningen till att det 
uppstår matsvinn att man lagar mer än vad man behöver. För att underlätta för 
konsumenten att dosera rätt valde vi att omvandla locket till ett portionsmått. I  
locket ryms två portioner som motsvarar 1,5 deciliter ris. Det finns även en  
markering för en portion så att doseringen blir så korrekt som möjligt. På ena sidan 
av förpackningen finns ett positionssystem så att konsumenten kan avgöra när det är 
dags att köpa nytt. Precis som mjölken är även riset en refillbar lösning och i botten 
finns det ett dolt meddelande som lyder “Smaskens så god jag var! Fyll på mig igen.” 
(Se nedan). En designtouch som uppmuntrar till att ta med sig glasflaskan och fylla  
på den igen istället för att köpa en ny. På så sätt sparar vi på miljön, trots att det är  
en glasförpackning.

Bäst-före-datum har bytts ut mot hållbarhet- och förvaringsinformation. På riset har vi 
även valt att lyfta fram råvarans ursprung i form av illustrationer och färger, detta för 
att öka uppskattningen för råvaran.
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4.8 SKIFTA FORM
Utställning på konsthallen i Kulturens hus 25 maj – 8 juni 2019
Marknadsföring: I marknadsföringen inför utställningen designade vi inbjudningar 
samt ett häfte bestående av alla åtta projekten. Vi gjorde även en affisch som 
skulle vara i marknadsföringssyfte. Till varje projekt designades även varsin affisch 
som beskrev projektet. Till vår monter målade vi podium, beskärde ut logotypen i 
laserskäraren, målade bokstäver, beställde konstgjord mat samt designade affischer 
om matsvinn och ett häfte som förklarade vårt koncept. 

Resultat: Förpackningarna som ställdes ut var fortfarande prototyper. 
Blåbärsförpackningen ska vara i kraftigare kartong, samt att texten på förpacknings 
botten blev uppochner på grund av en felberäkning. Brödförpackningen är en miniatyr 
av den tänkta storleken samt att materialet är för grovt. Mjölkförpackningen stämmer 
till stor del, dock fattas präglingen av logotypen på locket samt klistermärket i botten.
Symbolerna på klistermärkena ska egentligen vara präglade. 

Feedback: På vernissagedagen kom det blandat med folk från vår målgrupp. Vårt 
koncept togs emot på ett väldigt positivt sätt och vi fick feedback som “detta är så rätt 
i tiden”, “vilket roligt koncept” och ”kul att ni gjort det på ett mer lättsamt sätt än att 
peka finger”. Symbolerna var särskilt uppskattade och många gillade utformningen 
av dem. Utifrån den feedback vi fick under vernissagen så verkar det som att vårt 
koncept förmedlar det vi tänkt och togs på rätt sätt, nämligen att det är snyggt, 
modernt och lätt att ta till sig. Vi var oroliga att det lekfulla skulle uppfattas en aning 
oseriöst, men på vernissagedagen fick vi bekräftat att så inte var fallet.
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UTSTÄLLNINGSMONTER PÅ
KONSTHALLEN I KULTURENS HUS, LULEÅ 
25MAJ - 8 JUNI 2019

FOTO: JOHAN WALLERSTRÖM
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5.1 REFLEKTION & ANALYS
Vägen mot slutresultatet har varit krokig och stundvis känts omöjlig. Vi bestämde 
oss tidigt att vi ville jobba med eller åtminstone inkludera hållbarhetsaspekter. 
Inspirationen till projektet kom via nyheterna som rapporterade om svenskarnas 
matkonsumtion, vilket ledde oss in på området matsvinn. Ett problem ingen av oss 
tänkt på innan men här började en idé gro. Kan vi som designers påverka ett så stort 
samhällsproblem? Och på vilket sätt? Våra frågeställningar under projektets gång har 
varit: Går det att uppmuntra konsumenter på ett positivt sätt att långsiktigt förändra 
sitt beteende kopplat till matsvinn? Hur kan man genom designmetoder bryta 
konsumentbeteenden och attityder för att uppnå minskat matsvinn?

Vi har har i detta arbete applicerat metoden beteendedesign på grafisk form. Vår 
vision var att genom grafisk form ge konsumenten de förutsättningar som krävs, för 
att på ett enkelt sätt skapa nya beteenden för att minska på det egna matsvinnet. 
Det som framkom i vår research var; för att förändra ett beteende behöver man bryta 
gamla vanor. Vanor gör livet för oss bekväma konsumenter lättare, vi vill inte behöva 
anstränga oss mer än nödvändigt. Även om vi är medvetna om de olika miljöhot som 
världen står inför, reflekterar man inte över det när man häller ut den “gamla” mjölken 
som passerat bäst-före-datumet. Den stora utmaningen med detta projekt var att hitta 
ett koncept som kan få konsumenten till att bryta gamla beteenden. Därför valde vi att 
arbeta med ett lekfullt uttryck som skulle vara lätt att ta till sig och göra konsumenten 
nyfiken. Vi vill att konsumenten ska förstå att det inte krävs en stor ansträngning för 
att faktiskt göra skillnad. Är SMASK! lösningen på Sveriges matsvinnsproblematik? 
Förmodligen inte, men det är ett steg i rätt riktning. Ett initiativ som visar att det inte 
krävs en radikal livsomställning för att minska på det egna matsvinnet. 

Förpackningsdesign var ett helt nytt område för oss båda när vi startade igång 
projektet, och det visade sig vara mer komplext än vi först trott. Men vi drar oss 
inte för att prova nya saker och vi ville gärna utforska detta designområde. Vi är 
medvetna om att konceptet inte är helt gångbart idag då både bäst-före-datum och 
näringsdeklaration saknas – något som är ett krav från livsmedelsverket. Lärdomen 
vi har tagit med oss är att bättre förkunskaper kring området förpackningsdesign 
hade varit bra. Det hade gett oss mer kunskap och förståelse kring utformandet av 
förpackningar. I detta projekt har vi arbetat efter talesättet “learning by doing”. Vi gick 
från att aldrig ha provat förpackningsdesign till att ha utformat fyra olika lösningar för 
fyra olika livsmedel. 

En viktig aspekt för oss i det här projektet har varit hållbarhet och miljö. Med det sagt 
så kanske det verkar lite märkligt att vi exempelvis valde en glasflaska till mjölken då 
vår research visar att det är ett material som gärna ska undvikas. Däremot visar vår 
research att livsmedlet är tio gånger faligare för miljön än förpackningen i sig. Vårt 
fokus har därför legat på att ta fram ett koncept som minskar på matsvinnet och vi har 
utgått från vad vår målgrupp önskar för att kunna uppnå de resultatet. I en perfekt 
värld så hade förpackningarna varit tillverkade av helt miljövänliga material.

Vi är också medvetna om att vi är ett litet land och att det kanske inte verkar som att 
vi kan göra så stor skillnad i världen. Men faktum kvarstår att vi slänger alldeles för 
mycket fullt ätbar mat och att det behöver minska drastiskt. För även om vi i Sverige 
inte kan motverka växthuseffekten tillräckligt genom att minska på matsvinnet, så 
är den ekonomiska vinningen stor. Detta skulle medföra att de pengar som idag 
spenderas på onödig matproduktion kan användas på ett bättre sätt.  
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Om det här konceptet skulle tas i bruk så ser vi att det skulle vara med och bidra till en 
mer hållbar utveckling. Vi är medvetna om att vi inte kan lösa världens problem genom 
ett examensarbete, men vi har skapat en koncept med utvecklingspotential.   

Okunskapen kring ens egna matsvinn är låg, vilket har visat sig i både vår research 
samt i våra egna undersökningar. Om vi ska vara ärliga så kan vi inte påstå att vi är 
perfekta själva, även vi bidrar till matsvinnsproblemet. Däremot har detta projekt 
varit en ögonöppnare, där vi själva insett vilket matsvinn vi bidrar med. Vi har blivit 
mer medvetna och tänker efter en eller två gånger extra vid inhandling och innan 
vi slänger mat. Under projektets gång körde vi en utmaning under en månads tid. 
Reglerna var enkla; laga endast mat av det som redan finns i kyl, frys och skafferi. 
Kompletteringshandling var tillåtet så länge man använde hela varan. Det var 
förvånansvärt enkelt och billigt! Det kändes bra i maggropen att veta att det som 
slängdes endast var matavfall, alltså oundvikligt avfall.    

Insikter
Var det såhär vi tänkt oss slutresultatet? Både ja och nej. Ledorden för det visuella 
uttrycket har konstant varit detsamma genom hela projektet – lekfullt, färgglatt och 
modernt. Vi har avvikit i viss mån från vår ursprungliga moodboard där vi från början 
tänkt oss ett mer organiskt uttryck. Utöver att designvalen skiftade något så blev 
slutresultatet i mångt och mycket som vi tänkt oss från start. Det kan vara svårt att i 
efterhand minnas hur vi visualiserade projektets slutprodukt i tanken, men när vi går 
igenom skisser och dylikt så stämmer det bra överens. En del av konceptet som vi inte 
har utvecklat vidare är appen som omnämns på våra produkter. Tanken med appen 
är att man kan finna relevant information om matsvinn, svinn-smarta recept samt 
den informationen som inte finns på själva förpackningen. Vi har valt att tänka vårt 
koncept ur ett större perspektiv men inte realiserat varje del än.  

En insikt vi har fått såhär i slutet av projektet är att vi borde tagit större hänsyn till de 
personer i målgruppen med defekt färgseende, eftersom en stor del av budskapet i 
det visuella uttrycket framförs genom färgerna. Vi har försökt inkludera den delen av 
målgruppen genom att komplettera med beskrivande text men risken är att det inte 
blir nog tydligt.

Projektet visar på en god konstnärlig höjd i form av noggrant genomtänkta grafiska 
designval som tilltalar målgruppen. Vi har jobbat mot våra frågeställningar under 
projektets gång genom att testa, experimentera och prototypa för att hitta kärnan 
och styrkan i konceptet. Den konstnärliga höjden visar sig i förmågan att skapa 
ett helthetskoncept som innefattar identitetsdesign, informationsdesign och 
förpackningsdesign. Varje del (illustrationer, typografi, layout, symboler) i de 
slutgiltiga artefakterna är noggrant framtagna för att skapa ett helhetskoncept som 
kan introduceras på marknaden redan idag. Vi har ett tydligt syfte med den visuella 
utformningen som är väl grundad i den research och de experiment vi gjort under 
projektets gång. Vi visar att grafisk design är ett starkt verktyg för att påverka eller 
förändra en stort samhällsproblem. Genom att applicera metoden beteendedesign på 
grafisk form så visar vi att utformingen av förpackningar och livsmedel är avgörande 
och en central del inom det problem vi försökt lösa. Uppsatsen och metoderna 
förklarar tydligt bakgrunden till artefakternas visuella utformning och processen ger 
en djupare inblick om resan fram till slutprodukterna. Vi har tagit fram ett komplext 
koncept där relevansen i varje design- och informationsdel är noggrant övervägt. 
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aldrig jobba en dag till i ditt liv.” 

- Konfucius (Duochjobbet, 2011)
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Utvärdering av metodval
Vi har använt oss av en mängd olika metoder för att komma framåt i arbetet, 
både analoga och digitala såsom enkät, workshop, mindmapping, brainstorming, 
prototyper samt SWOT-analys. Samtliga metoder har hjälpt oss framåt i arbetet på 
olika plan och genom olika delar. Om vi hade gjort någonting annorlunda så hade vi 
gjort SWOT-analysen i ett senare stadium för att plocka in fler aspekter. 

Enkäten var en bra metod då vi kunde nå en stor del av vår målgrupp på ett relativt 
snabbt och enkelt sätt. Dock upptäckte vi vid utvärdering av svaren att deltagarna 
hade svårt att uppskatta sig egen konsumtion, samt hur mycket matsvinn de bidrar 
till. Risken var att deltagarna omedvetet hade svarat hur de ville att det ska vara, 
snarare än hur det faktiskt låg till. Vi inser nu i efterhand att det hade varit bra att 
använda oss av en kompletterande metod där vi kommunicerade med vår målgrupp i 
ett mer personligt format. Att använda sig av fokusgrupper hade kanske gett oss mer 
sanningsenliga svar.

Inför framtiden har vi lärt oss att förberedelserna till en workshop är mer omfattande 
än vad vi trodde. Vi kämpade med att hitta metoder och formuleringar på de frågor 
som vi ville ha svar på utan att påverka resultatet. Vi valde därför att ta hjälp av 
workshopproffs – Sigmar metodbyrå. Mötet med Signe Lindgren på Sigmar var till 
stor hjälp där vi fick många värdefulla tips. Det här var första gången vi anordnade 
en workshop och den blev mer lyckad än förväntat. Eftersom vi modifierade samtliga 
metoder vi använde oss av, samt skapade en egen, så visste vi inte vad vi kunde 
förvänta oss för resultat. I överlag fick vi positiv feedback av deltagarna, det vi hade 
kunnat se över var tidsramen för vissa moment.

Slutord
När vi tittar tillbaka på resans gång och formgivarna vi var i början av detta projekt ser 
vi en stor utveckling hos oss själva. Dels tack vare vår handledare Patrick Sundqvist 
men till stor del genom vårt samarbete och valet att jobba tillsammans i detta projekt. 
Vi har nyttjat varandras kompetenser och erfarenheter för att skapa ett helt nytt 
koncept. Att göra examensarbetet har varit väldigt roligt och lärorikt. Vi har fått 
utforska nya designområden såsom förpackningsdesign, samtidigt som vi fått göra 
det vi gillar allra mest – illustration, typografi och identitetsdesign. Vi har pressat oss 
själva utanför vår trygghetszon och sett möjligheten att utvecklas som designers. 
Vi har fått uppleva tryckprocessens finesser och begränsningar samt fått vara med 
i processen att biga och beskära. Erfarenheter som vi kommer ta med oss i vårt 
framtida yrkesliv. Resan har bara börjat!
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