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Kan man genom design utveckla en produkt eller tjänst som skapar 
medvetenhet, nyfikenhet samt intresse hos barnfamiljer kring 
vegetarisk mat? Det var frågan jag ställdes inför i inledningsskedet av 
mitt examensarbete och som jag sedan undersökte. Bakgrunden till 
frågeställningen är en kombination av min egen livsstil som vegetarian 
tillsammans med det växande samhällshotet som den ökande 
köttkonsumtionen utgör. Jag har använt mig av olika metoder och 
verktyg som intervjuer, litteratur och workshops för att utforska mitt 
problemområde på djupet. Processen resulterade i en applikation som 
på ett enkelt och roligt sätt hjälper barnfamiljer att äta mer vegetarisk 
mat och samtidigt ökar barnens delaktighet i både inhandlingen och 
tillagningen av maten. I den här uppsatsen kommer jag grundligt 
berätta hur jag gått till väga för att nå mitt slutresultat.

SAMMANFATTNING

Under examensarbetet har jag lärt mig mycket om mig själv som 
designer och även lärt känna min designprocess på ett djupare 
plan. Jag känner mig priviligierad som fått möjligheten att träffa och 
arbeta med nya spännande människor som berikat mitt arbete. 
Jag vill även ta tillfället i akt att tacka min fantastiska handledare    
Gunnar Anderung som varit ett stort stöd och motivation genom 
hela  processen och även en inspirationskälla under utbildningen. 
Mina förhoppningar är att mitt hårda arbete och brinnande intresse 
för ämnet avspeglas i examensuppsatsen.

FÖRORD

Nyckelord
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I en värld där befolkningsantalet hela tiden växer och vår 
konsumtion av animaliskt protein ökar står vi inför en rad olika 
svårigheter som till exempel tillgång till mark, energi och vatten 
(Pimentel & Pimentel, 2003). Samtidigt skrivs och talas det om 
köttets ohälsosamma inverkan på människokroppen samt 
fördelarna med en mer växtbaserad kost för alla människor, inte 
minst för barnen (Ask & Strindlund, 2014). En ytterligare aspekt 
som bör diskuteras är att bakom varje fläskfilé i köttdisken är det 
en gris som fått betalat med sitt liv. 

Då jag valt en vegetarisk livsstil sedan sju år tillbaka samt har 
ett brinnande intresse för kost, ledde detta, i samband med 
min designutbildning fram till min problemformulering samt 
efterföljande projektidé. 

Min vision med projektet var att genom designprocessen 
(Cross, 2008) implementera och påverka till sunda kostvanor i 
ett tidigt stadie i livet för att på så vis främja en sund hälsa samt 
skapa mindre negativa påfrestningar på miljön. Då jag har en 
övertygelse om att det är lättare att påverka barn till sunda 
kostvanor och att de i sin tur kan påverka sina föräldrar så valde 
jag att inrikta projektet på barnfamiljer redan från början. Jag 
tror att ju tidigare barnen introduceras för vegetarisk kost desto 
lättare blir det för dem att bibehålla en hälsosam livsstil. 

Detta examensarbete kan utifrån ett samhällsperspektiv 
kopplas till ett flertal positiva aspekter. Det främsta av dessa är 
det faktum att minskad efterfrågan på kött sannolikt leder till 
mindre påfrestning på vår miljö då djurproduktionen står för 
nästan 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser enligt 
Livsmedelsverket (2015). Vidare skulle en minskad efterfrågan på 
kött även kunna förbättra djurens levnadsförhållanden då detta 
kan leda till en mer närproducerad köttproduktion där djuren har 
möjlighet att utöva sina naturliga behov och får en chans till ett 
värdigt liv.

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

INNEHÅLL

01

SAMMANFATTNING 

FÖRORD

INLEDNING 01

METOD 02

ITERATIV DESIGNPROCESS + ANALYS 03  

SYNTES 08

UTVÄRDERING 12

KOMMUNIKATION 13

AVSLUTANDE DISKUSSION 20

REFERENSER + BILAGOR 21

KONTAKT 22



Jag valde att göra en avgränsning och fokusera på barnfamiljer 
som min huvudsakliga målgrupp då jag genom min research 
konstaterat att de upplever svårigheter och okunskap kring 
att handla, laga och äta vegetarisk mat. Jag har även valt att 
avgränsa mig till barn mellan åldrarna fyra till tio. Anledningen 
till detta är att jag vill påverka barnen till sunda kostvanor, 
medvetenhet, intresse och nyfikenhet kring vegetarisk mat tidigt 
i livet.

1.3 Avgränsningar 

Utifrån tidigare nämnd bakgrund är syftet med detta projekt, att 
genom designprocessen utveckla en produkt/tjänst som skapar 
medvetenhet, nyfikenhet och intresse hos barnfamiljer kring en mer 
växtbaserad kost. 

Mina frågeställningar genom projektet är: Kan man genom design 
ta fram en produkt/tjänst som ökar barn och vuxnas medvetenhet, 
intresse och nyfikenhet kring vegetarisk mat? Skulle denna produkt 
även kunna fungera som ett hjälpmedel för föräldrarna som resulterar 
i att barnen blir mer delaktiga vid matvaruhandling? Hur utformar 
man en produkt eller tjänst som på ett enkelt och roligt sätt löser 
problematiken kring den höga köttkonsumtionen?  

1.2 Syfte & frågeställning 
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2. METOD 

Min designprocess har varit iterativ (Wikberg - Nilsson et al., 2015) genom 
hela projektet. En iterativ designprocess innebär att den inte varit linjär, 
istället har jag jobbat parallellt med de olika faserna i designprocessen så 
som analys, syntes, utvärdering och kommunikation. Detta arbetssätt har 
givit mig möjlighet att gå tillbaka i min process och komplettera kunskap och 
information för att min produkt i slutändan skulle bli så användaranpassad 
som möjligt. Jag kommer i senare kapitel förklara mer detaljerat kring de olika 
faserna och vad de har bestått av. För att besvara mina frågeställningar har 
jag använt mig av olika metoder för att nå slutresultatet. De metoder som 
användes var mindmap (Wikberg- Nilsson et al., 2015), ett verktyg där olika 
värdeord för projektet placeras ut för att få överblick och visualisera idéerna 
dels för mig själv men även för målgruppen som varit delaktig i processen 
genom hela examensarbetet. 

Då design i stor utsträckning handlar om att hitta målgruppens egentliga 
behov så blev intervjuer (Blomkvist & Hallin, 2015) en passande metod. 
Jag intervjuade både barn, föräldrar och andra sakkunniga inom 
problemområdet för att tränga så djupt ned i ämnet som möjligt. Jag 
använde mig även av metoden fokusgrupp (Wikberg- Nilsson et al., 2015) 
som innebär att personer från målgruppen samlas och tillsammans svarar 
på frågor kring problemområdet. Denna metod var ett bra komplement till 
intervjumetoden eftersom svaren från fokusgruppen blev lite mer generella 
medan svaren från intervjuerna blev mer detaljerade. Detta skapade en 
bred överblick över mitt problemområde. Andra metoder som använts var 
persona (Stickdorn & Schneider, 2011) och storyboard (Stickdorn & Schneider, 
2011). Dessa olika metoder användes för att visualisera målgruppens behov 
och önskemål på ett tydligt sätt och även för att visualisera produktidén och 
dess utformning. En mer detaljerad beskrivning av de olika metoderna, hur de 
utfördes och vad jag fick ut av de, kommer i senare kapitel. 
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3. ITERATIV DESIGNPROCESS

Innom designyrket finns det många olika designprocesser att välja 
bland (Clarkson & Eckert, 2005) men de olika desingprocesserna 
består ofta av faserna analys, syntes, utvärdering och kommunikation 
(Cross, 2008). Som jag nämnde tidigare har jag använt mig av en 
iterativ designprocess (Wikberg - Nilsson et al., 2015) som inte är 
linjär utan tillåter de olika faserna att gå i varandra. I min process 
har jag använt mig av de olika faserna, det vill säga analys-, syntes-, 
utvärderings-, och kommunikationsfasen. Dock valde jag att modifiera 
min designprocess för att den skulle passa mitt examensarbete så 
bra som möjligt. I analysfasen samlade jag in information med hjälp 
av olika metoder som intervjuer och litteraturstudier. Då jag samlat 
in mycket information och nått djupt ned i problematiken blev det 
dags att gå vidare till syntesfasen där informationen från analysen 
skulle omvandlas till idéer. I en mer traditionell designprocess inleds 
syntesfasen med en kreativ process (Wikberg - Nilsson et al., 2015) där 
olika metoder används för att generera många idéer. Här skiljde dock 
min process sig mot den mer traditionella designprocessen eftersom 
jag ganska direkt i min kreativa process skissade fram en idé som 
kändes helt rätt utifrån den tidigare analysen som genomförts. Där 
var jag tvungen att ta ett beslut som egentligen kändes fel utifrån 
det jag lärt mig tidigare under utbildningen, alltså att man bör ha 
en mängd olika skisser och förslag innan man går vidare med en 
produktidé. Men samtidigt hade jag en bra magkänsla kring just 
denna produktidé och det var den som pushade mig att gå vidare 
så snabbt med just den. I det följande arbetet i syntes-, utvärderings-, 
och kommunikationsfasen kommer min process att hela tiden vara
iterativ. I kommande kapitel kommer jag berätta mer ingående kring 
de olika faserna och vad som skedde i dem. 

Mitt arbete inleddes med en analysfas. Här var det av stor vikt 
att ta reda på så mycket fakta som möjligt och på så vis lägga 
grunden för det fortsatta designarbetet. I denna fas har fokus lagts 
vid att förstår problematiken kring varför barnfamiljer väljer att inte 
äta vegetarisk mat. Metoden som jag har använt är intervjuer. 
Genom att intervjua människor med olika kompetenser inom mitt 
fokusområde har jag samlat in en stor mängd information. I denna 
fas har även information inhämtats från diverse litteratur och andra 
faktakällor som dokumentärer och podcaster för att skapa en 
vetenskaplig grund kring problemområdet. Denna information lade 
sedan grunden till kravspecifikation, moodboard och framställning 
av personas.

4. ANALYS



Vegetarisk och vegansk kost ser olika ut. En vegansk kost består endast 
av livsmedel från naturen, alltså inga animaliska produkter alls. Lakto-
vegetarianer inkluderar mejeriprodukter i kosten men äter inte kött 
eller ägg. Lakto-ovo-vegetarianer äter både ägg och mejeriprodukter 
men utesluter kött ur kosten (Ask & Strindlund, 2014). I mitt projekt 
kommer jag rikta in mig på lakto-ovo-vegetarisk kost då Ask & 
Strindlund (2014) menar att en väl sammansatt sådan kost med fördel 
kan ges till barn utan att komplettera med diverse kosttillskott som 
eventuellt kan vara nödvändigt vid en enbart vegansk kost. 

Ask & Strindlund (2014) menar att en övervägande vegetarisk kost 
är bra för alla människor. De diskuterar även att en väl sammansatt 
helvegetabilisk kost kan vara bra även för små barn.  I ett citat från 
Nordiska näringsrekommendationerna konstateras det tydligt ett 
sambandet mellan kost och människors hälsa: 

”I nordiska näringsrekommendationer lyfts matvanor som både 
ger oss mycket näringsämnen och som bidrar till att minska risken 
för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer – 
sjukdomar som alla är kopplade till matvanor och livsstil. Exempel på 
sådan mat är grönsaker, baljväxter och frukt, fisk, vegetabiliska oljor 
som till exempel rapsolja och mat med fullkorn. ” (NNR 2012)

Enligt Jordbruksverket (2016) är kött det livsmedel som påverkar miljön 
mest då mängder av bland annat koldioxid och metangas blir en 
biprodukt från köttframställning. Samtidigt växer sig köttindustrierna 
större runtom i världen och får dessutom mer inflytande och makt hela 
tiden som konsumenterna blir matade med propaganda om att kött 
är den bästa källan till protein (Food inc., 2008). 

Detta är fakta som givit tyngd till mitt syfte och problemformulering. 
Det ger även en indikation om att jag jobbar i rätt riktning. 

4.1 Litteratur & faktainsamling 
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Under examensarbetets har jag parallellt gått en kurs som heter 
Loopa (figur 1 & 2). Loopa är en affärsutvecklingskurs som är 
framtagen av affärsutvecklingsorganisationen Drivhuset tillsammans 
med Chalmers entreprenörsskola (ben Salem Dynehäll & Lärk 
Ståhlberg,  2014). Syftet med kursen har varit att nå ännu djupare 
i min produktidé med hjälp av deras designprocess som skiljer sig 
en del från den designprocess som jag lärt mig under utbildningen 
då de använder sig av andra verktyg och metoder. Samtidigt ville 
jag förbättrar mina kunskaper inom entreprenörskap.  Kursen har 
bestått av idégenerering, kundsegment, paketering, kundvärde, 
positionering och slutpitch. Verktyg som vi använde oss av var bland 
annat BMC, som är en modell över olika delar kring ens produkt 
som kund, kanaler, intäkter,utgifter, samarbetspartners och service 
(ben Salem Dynehäll, & Lärk Ståhlberg, 2014). Kursens huvudsakliga 
fokus har hela tiden varit på slutpitchen och hur man presenterar 
sin produkt vilket har varit väldigt positivt i min process då jag hade 
stor nytta av det vid slutpresentationstillfället. En annan aspekt som 
det också lagts stort fokus på under kursen är vikten av att möta 
marknaden samt knyta kontakter. Eftersom det är någonting som jag 
känner att saknats under utbildningen blev det ett bra komplement.

 Någonting som Loopa varit till stor hjälp med vid utvecklingen av 
min produkt har varit självförtroendet som kursen givit mig. Detta 
självförtroende bottnar sig i att jag har vågat ta kontakt med 
eventuella sammatbetspartners för att presentera min idé. Det har 
varit någonting som verkligen har hjälpt mig framåt i utvecklingen av 
min produkt då jag fått höra kundens syn på produkten och utifrån 
det haft chans att modifiera min produktidé till något som gör nytta 
för kunden. 

4.2 Loopa 
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Figur 1. Bild från slutpitchen av Loopa. På bilden syns kursdeltagare, handledare samt åhörare. 

Figur 2. Bild på diplom från Loopa. 



För att komma till kärnan av problematiken så snabbt som möjligt 
så valde jag att börja med intervjuer ( Blomkvist & Hallin 2015). Valet 
att använda intervjuer som den primära metoden i analysfasen 
grundade sig på mitt mål; att få ut en sådan kvalitativ information 
som möjligt som jag därefter kan använda till att få en djupare 
förståelse kring problematiken i mitt examensarbete. I bilaga 1 kan ni 
ta del av intervjufrågorna som ställdes. 

Syftet med intervjumetoden var att träffa människor med olika 
kunskaper kring området såsom föräldrar och även sakkunniga 
personer inom olika specialområden, exempelvis kost och miljö. 
Personerna som intervjuades kring problematiken var föräldrar till 
barn i åldrarna två till tio år. Efter att ha utfört åtta mycket lyckade 
intervjuer med föräldrar till barn mellan åldrarna 2-10 år uppstod, 
enligt min mening, en så kallad empirisk mättnad. Detta innebär att 
intervjuerna inte längre gav någon ny relevant information (Blomkvist 
& Hallin 2015) då svaren varit relativt lika från intervjupersonerna. 
Intervjuerna var lyckade eftersom föräldrarnas svar stämde överens 
med mina tankar jag haft innan om att barnfamiljer känner 
svårigheter när det kommer till att äta vegetarisk mat. I intervjun fick 
de svara på frågor från tre olika kategorier: mat, tillagning av mat 
och vegetarisk mat. I de olika kategorierna fanns frågor som berörde 
positiva och negativa aspekter kring den nuvarande kostsituationen 
men även drömscenarion och problematik. Utförandet av 
intervjuerna skedde antingen hemma hos personen som blev 
intervjuad eller på deras arbetsplats för att intervjupersonen skulle 
känna sig bekväm och således kunna ge informativa svar. Varje 
intervju tog i genomsnitt 30 minuter att utföra.  

Metoden som användes för att dokumentera intervjuerna var 
ljudinspelning. Anledningen till att just denna metod användes var för 
att inte gå minste om någon viktigt information samt ha möjlighet att 
gå tillbaka i intervjuerna och lyssna om igen.  

Svaren på de olika frågorna från intervjuerna var väldigt lika. 
Anledningen till varför barnfamiljer ogärna lagar nya recept 
så som vegetarisk mat grundas i en okunskap och osäkerhet 
kring hela processen i att handla, laga och äta maten. Olika 
aspekter som nämndes var en osäkerhet kring att hitta goda och 
lättlagade vegetariska recept, om maten innehåller alla nödvändig 

4.3 Intervjuer 

näringsämnen. Det fanns också en stor osäkerhet om hur vida 
barnen ens kommer äta maten. Matlagning är oftast något som inte 
prioriteras så högt i en barnfamilj med lite yngre barn och därför bör 
maten vara både snabb och lättlagad. En annan problematik som 
också uppmärksammades i de flesta intervjuerna var att de flesta 
föräldrarna tyckte det var jobbigt att åka och handla med sina barn. 
Anledningen till att de tyckte det var jobbigt var för att det inte finns 
någon naturlig aktivitet för barnen i affären förutom att följa efter 
sina föräldrar. Detta i kombination med trötta barn ledde oftast till en 
stressad och otålig situation för både föräldrar och barn. Resultatet 
av dessa olika aspekter blir slentrianmässigt inhandlande av mat 
samt en icke varierande kost. En annan viktig problematik som 
framkom var olika intoleranser och allergier. Föräldrarna upplevde 
svårigheter i att modifiera recept utefter intoleranser som till exempel 
laktos eller gluten. Andra saker som framkom var att föräldrarna 
upplevde handlingssituationerna mycket mer positiva när barnen 
hade en uppgift att utföra i butiken som att till exempel springa och 
hämta en vara eller hjälpa till att lägga upp varor på kassabandet. 
Vid tillagning av mat såg föräldrarna även ett mönster i att om 
barnen varit med och lagat maten var de mer benägna att sedan 
äta den.  

Under processen kom jag i kontakt med Niclas Orwar, han har 
tidigare gjort ett liknade examensarbete(Orwar & Hellman, 2012) 
vars syfte också var att få barn att konsumera mer frukt och grönt. 
Slutsatsen som  Niclas och hans partner kom fram till var att nyckeln 
till att skapa intresse kring frukt och grönt för barn är att använda sig 
av lek.  

För att få en annan synvinkel på problematiken valde jag  att 
intervjua Denise Fahlander, medlem i Naturskyddsföreningen. 
Denise informerade om hur de arbetar med problematiken kring 
köttkonsumtion kopplat till barn och barnfamiljer. Hon berättade 
också om hur de på Naturskyddsföreningen jobbar med metoder 
där de genom spel och lek uppmuntrar till kunskap och nyfikenhet 
kring ämnet.  

Informationen som framkom ur intervjuerna skulle komma att 
bli det primära underlaget vid framtida beslutsfattanden och 
utformandet av produkten/tjänsten samt lägga grunden till 
kravspecifikationen som sedan framställdes. Utifrån dessa intervjuer 
framkom fakta som bekräftade mina tidigare tankar kring 
problematiken kring barnfamiljers kostvanor. 
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Utifrån den fakta som samlats in framställdes sedan en 
kravspecifikation (Löfgren, 2002). Man använder sig av en 
kravspecifikation i en designprocess för att kunna jämföra sina 
produktidéer mot och se vilken som stämmer bäst överrens med 
de krav som framkommit ur analysen och sedan sammanställts 
i kravspecifikationen. Syftet med kravspecifikationen var att  
använda den som ett verktyg i min beslutsprocess så min slutprodukt 
skulle överensstämma med med målgruppens behov och 
önskemål.  Resultatet blev en relativt detaljerad kravspecifikation, 
någonting som har varit till stor hjälp genom projektets gång. 
Kravspecifikationen utgörs av följande lista:

4.4 Kravspecifikation 

Produkten/tjänsten ska vara utformad så att den…

- Uppmuntrar till en mer växtbaserad kost
- Uppmuntrar till lek
- Skapar intresse, nyfikenhet och medvetenhet för vegetarisk mat 
- Uppmuntrar till lärande kring vegetarisk mat 
- Uppmuntrar till fortsatt lärande
- Fungerar som ett hjälpmedel vid matvaruhandling 
- Gör barnen mer delaktiga vid inhandlingen av matvaror 
- Ger barnen en känsla av ansvar (på positivt sätt)
- Hjälper till att tillgodose alla viktiga ämnen man bör få i sig genom maten 
- Hjälper till att spara tid 
- Ger mer kunskap kring vegetarisk mat 
- Hjälpa till att skapa en vana kring vegetarisk mat 
- Hjälpa till med inspiration kring vegetarisk mat
- Uppmuntra till intresse kring klimat & hälsofrågor  
- Är lätt för barn och vuxna att förstå  
- Är lätt för barn och vuxna att använda 
- Uppmuntrar till långvarig förändring i beteende 
- Ska kunna användas av flera personer samtidigt 
- Ska kunna anpassas till speciella behov 
- Bidrar till ökad kunskap kring vegetarisk mat 
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5. SYNTES

Jag valde att utveckla en mindmap (Wikberg - Nilsson et al., 2015) utifrån 
den fakta som samlats in kring barn och vegetarisk mat (figur 3). Syftet 
med den var att visualisera och se eventuella kopplingar mellan barnen 
och maten samt ge inspiration till kommande arbete. Här kom även olika 
värdeord fram som jag sedan har förhållit mig till under resten av arbetet. 

5.1 Mindmap 

Barn Vegetarisk mat 

MaterialBra för miljön 

Form 

Tävling 

Textur

Nyttigt

Känna delaktighet 

Bra för djuren 

känna ansvar 

näring

Spel
Vitaminer

Påverka

Mineraler

Roligt 

Enkelt Lek

För att på ett så konkret sätt som möjligt kunna visualisera 
användaren av min produkt/tjänst valde jag att utveckla en 
persona (Stickdorn & Schneider, 2011) i form av en barnfamilj 
(figur 4). En persona är en sammanställning av en specifik grupp 
människor med till exempel samma intresse eller livsstil, i mitt fall 
barnfamiljer. Personan framställdes utifrån informationen som 
framkommit i intervjuerna. Syftet men att skapa en persona var dels 
för att ha möjlighet visualisera min målgrupps behov på ett konkret 
sätt och dels att kunna sätta in min kommande produkt/tjänst i ett 
sammanhang.

5.2 Utveckling av persona 
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FAMILJEN LARSSON 

Mamma Ann, pappa Lenny, 
     Sofia 7 år & Olle 5 år.  

Pappa Lenny jobbar som snickare 
& mamma Ann som sjuksköterska. 

Barnen går i förskola & skola. 

Familjen bor i en liten 
stad i mitten av Sverige. 

Olle är glutenintolerant. 

Familjen äter ofta falukorv, köttbullar   
         eller pannkakor till middag.  

Föräldrarna känner ofta 
stress kring matsituationen. 

Föräldrarna vill gärna att barnen 
ska äta mer frukt och grönt. 

Föräldrarna känner ofta stress 
kring matvaruhandling när 
barnen är med och handlar. 

Familjen kommer hem ca 17.00 på 
vardagarna från jobb och skola. 

I syntesfasen övergick mitt arbete från att analysera mitt 
problemområde till att vara kreativ och generera produktidéer 
utifrån den insamlade informationen. 

Figur 3. Bild på mindmappen som jag framställt. 
Figur 4. Bild på personan som jag framställt. 



I idégenereringsfasen använde jag mig av kravspecifikationen som 
framställts i den tidigare analysfasen. Jag använde mig även av 
Mindmappen och personan och skissade utifrån dessa tre verktyg 
på olika koncept. Då jag skissat på ett fåtal produktidéer som inte 
kändes bra utifrån den tidigare analysen då de var både omoderna 
och klumpiga började jag skissa på ett koncept som var utformat 
som ett digitalt spel för barn. Jag jämförde de olika skissförslagen mot 
min behovsanalys och kom fram till att spelet stämde bra överens 
med de krav som ställdes på min produkt/tjänst då det bland annat 
skulle uppmuntra till lek och samtidigt göra barnen mer delaktiga 
i inhandling och tillagning av vegetarisk mat. Min tanke var dock 
inte att redan då börja jobba vidare med detta koncept eftersom 
jag befann mig i ett tidigt skede i den kreativa processen. Men efter 
konsultation med min handledare tog vi ett gemensamt beslut om 
att jag skulle fokusera på den här idén och fortsätta utveckla den. 
Anledningen till detta var för att produktidén fortfarande var så 
odefinierad och eftersom det handlade om ett spel så fanns det 
oändliga val och möjligheter att ta ställning till. Det var alltså ingen 
färdig produktidé vid det här laget. Detta var ett beslut som kändes 
både skrämmande och lättande på samma gång. Anledningen till 
det var att jag fortfarande befann mig i ett tidigt skede i min kreativa 
fas men samtidigt visste att jag hade en grundlig research att basera 
mitt beslut på samtidigt som tiden bara tickade iväg. 

5.3 Idégenerering & konceptval 

Då min analys och idégenerering lett fram till detta koncept var det 
dags att börja utveckla spelet på en mer detaljerad nivå. Utifrån 
min kravspecifikation, ytterligare kontakt med målgruppen och 
återkoppling till mitt syfte stod det klart att spelet skulle utformas 
digitalt i form av en mobilapplikation. Anledningen var att spelet så 
enkelt som möjligt skulle gå att ha med sig i matvarubutiken då det 
framkommit i intervjuerna att det ofta uppstår stor problematik för 
barnfamiljer under matvaruhandling. Ytterligare fördelar med en 
applikation är att det är lättillgängligt och lättmanövrerat vilket är 
viktigt för barnfamiljer. Eftersom jag nu skulle utveckla ett spel blev det 
viktigt att hitta en bra kombination i sambandet mellan maten och 
spelfunktionen för att kunna väva ihop dessa på ett bra sätt.

5.4 Vidareutveckling av koncept
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Eftersom min konceptidé innefattar utveckling av mobilspel så var jag 
tvungen att fördjupa mig inom ämnet. Jag valde att analysera de 
mest populära barnspelen som till exempel Dragonbox Numbers och 
BRIO World och utifrån dem skapa mig en egen strategi över hur spelet 
skulle utformas. Min slutsats utifrån sammanställning av analysen var 
att de mest populära spelen oftast innehöll någon form av belöning 
eller poäng i form av till exempel pengar, siffror, guldstjärnor eller liv. De 
innehöll även någon form av utvecklingspotential för spelarna som olika 
nivåer eller liknande. Spel där barnen uppmuntrades till kreativitet och 
själva fick skapa saker var också väldigt populära. 

5.5 Analysering av mobilspel 

När det var dags att visualisera min idé valde jag att använda mig 
av verktyget storyboard (Stickdorn & Schneider, 2011). Storyboard 
är ett verktyg där man samlar bilder från ett speciellt tema, i mitt fall 
produktidén (figur 5). Jag valde metoden eftersom mitt syfte var att 
visualisera min idé på ett så pedagogiskt och enkelt sätt som möjligt. 
Här använde jag mig samtidigt av personan som tidigare skapats. 
Resultatet blev en snabb skiss över ett scenario där produkten 
skulle användas. Metoden hjälpte mig att ta ett stort kliv framåt i 
processen då den konkretiserade idéen på ett nytt sätt. Med hjälp 
av storyboarden (bild 6) kunde jag nu se idéen framför mig och även 
modifiera den med hjälp av skisser och Post it lappar på ett enkelt 
och smidigt sätt.

5.6 Storyboard 
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Figur 5. Bilder på storyboarden som jag framställt med sekvenser och aktiviteter från spelet. 



Jag valde att anordna en fokusgrupp (Wikberg - Nilsson et al., 2015) 
för att få en så sanningsenlig bild som möjligt av hur situationen ser 
ut kring barn och deras känslor kring vegetarisk mat. En fokusgrupp 
är när man samlar en grupp människor från målgruppen och 
gemensamt diskuterar ett område utifrån olika frågeställningar. Jag 
kontaktade Montessoriskolan i Gävle och bad om att få komma dit 
för att träffa en klass. Deras respons var väldigt positiv och jag fick 
komma dit och träffa 32 barn i årskurs 1 vilket var perfekt eftersom 
deras ålder är mitt i min målgrupp. Aktiviteterna jag hade planerat 
till fokusgruppen var en lek, rita och frågesport. Jag valde att 
använda mig av dessa olika uttryckssätt för att övningarna skulle 
passa så många som möjligt samt ge alla en chans att uttrycka sig. 
Fokusgruppen blev lyckad och det framkom tydligt att barnen var väl 
insatta kring ämnet mat samt vegetarisk mat. Denna information blev 
värdefull i min process eftersom den förstärkte min övertygelse om att 
barnen gärna vill vara en del av inhandling och tillagning av maten 
och att intresse finns. 

Den andra fokusgruppen jag anordnade hade som syfte att ta 
reda på vad barn tycker är roligt respektive tråkigt kring spel (figur 
6). Denna gång fick barnen använda sig av papper och pennor 
som uttryckssätt för att så kreativt och ohämmat som möjligt visa 
vilka känslor de har kring spel. Metoden fungerade bra och den 
information som framkom av fokusgruppen var att barnen i stor 
utsträckning tycker om spel där de tillåts att vara kreativa och skapa 
saker. Andra positiva aspekter kring spel enligt barnen var poäng och 
belöningar, möjlighet till förbättring och även att spelen gärna får 
vara könsneutrala. 

All information som framkommit från dessa två tillfällen skulle komma 
att bli värdefull då barnens tankar och åsikter vägde tungt i den 
verkställande fasen där spelet skulle få sina bestämda aktiviteter och 
karaktär. 

5.7 Fokusgrupp
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Figur 6. Bild från fokusgrupperna på barnens teckningar. 



Nu var det dags att besluta vad applikationen skulle heta. Namnet 
blev en ordlek där ordet vegetariskt förkortades till veg (något som ofta 
förekommer i matsammanhang som till exempel skolkök) i kombination 
med ett utav mina värdeord som var medvetenhet. Här byttes ordet 
medvetenhet ut mot dess synonym koll. Efter att kombinera dessa två 
ord blev namnet Vegkoll. Syftet med Vegkoll är att spelet ska användas 
av hela familjen i matvarubutiken för att på ett enkelt och roligt sätt 
handla mer vegetarisk mat. 

Med hjälp av storyboarden, kravspecifikationen, fokusgruppen och den 
tidigare analyseringen av barnspel kunde jag nu mer detaljerat sålla 
bland idéer till olika aktiviteter i spelet. Min vision var att hitta en bra 
kombination mellan analoga och digitala aktiviteter för att skapa ett 
spännande spel. Utifrån analysen och workshopen av andra barnspel 
kom jag fram till att spelet skulle innehålla ett slags poängsystem i form 
av guldstjärnor för att uppmuntra till progression. För att förstärka den 
analoga delen införs även ett nivåsystem där fysiska gåvor delas ut 
vid vissa uppnådda nivåer. En annan aktivitet som också kombinerar 
det digitala och analoga aktiviteterna är vid insamling av poäng. 
Här valde jag att ha en aktivitet där spelarna manuellt får scanna in 
varan i spelet med hjälp av mobilkameran. För att till sist knyta samman 
alla aktiviteter som utförts och även skapa möjlighet till diskussion 
kring ämnet inom familjen valde jag att avsluta med att familjen får 
poängsätta maträtten.   

5.8 Val av aktiviteter & namn 

För att försäkra mig om att min produktidé levde upp till målgruppens 
förväntningar valde jag att utvärdera min idé mot några av föräldrarna 
som jag intervjuat tidigare. Detta skedde genom intervjuer där jag 
visade en enkel visualisering av min idé samtidigt som jag berättade 
ganska detaljerat om aktiviteter och tankar kring spelet (figur 7). 
Intervjupersonerna fick sedan komma med konstruktiv feedback. 
Något som togs upp var bland annat förslag på fysiska belöningar.  
Mottagandet av produkten var väldigt positivt och de kunde se 
sig själva använda produkten med sina familjer i olika utsträckning 
beroende på barnens ålder. Detta var en väldigt viktig fas i min process 
eftersom hela produktidéns existens hänger på om målgruppen 
uppskattar den eller inte.  

6. UTVÄRDERING 

6.1 Samtal med målgrupp 
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Figur 7. Bild på visualisering som jag visade för föräldrarna. 

START! KOM IGÅNG

UTMANING: 
Pasta med pesto
      & tomater 

INGREDIENSER:

Pasta

Tomat

Basilika

Bild

INGREDIENSER:

Pasta

Tomat

Basilika

BRA JOBBAT!

Ni har samlat ihop 
22 poäng 

RECEPT

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

MÅL!



Exkluderar mitt produktförslag människor som inte äger en smartphone? 
Självklart kan det vara så eftersom användandet av spelet hänger på 
att man själv tillhandahåller konsolen som spelet utförs på. Dock väljer 
jag att se en utvecklingspotential i detta problem där butikerna som 
spelet kommer utföras i även tillhandahåller konsoler för att minimera 
exkluderande design. 

Om man ser på produkten ur ett hållbarhetsperspektiv finns både 
miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska vinningar då ett ökat intresse, 
nyfikenhet och medvetenhet kring vad vi konsumerar leder till mer 
upplysta samt kritiska konsumenter.   

6.2 Etiska dimensioner 

I visualiseringsfasen var syftet främst att presentera alla delar i spelet 
så pedagogiskt som möjligt (figur 8 & 9). Eftersom min produkt inte 
kommer att vara en färdig applikation vid examensarbetets slut så blev 
dessa delar otroligt viktiga. I materialet ingår en affisch som visar ett 
scenario över hur det kan gå till när en familj använder sig av Vegkoll. 
I affischen finns både information om hur spelet går till men även en 
visualisering av den grafiska profilen. I visualiseringsfasen har jag hämtat 
inspiration från andra befintliga barnspel men även inspiration från 
workshoppen med barnen då de uttryckte sig väldigt grafiskt.

7. KOMMUNIKATION 

7.1 Visualisering 
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Figur 8. Bild på snabb visualisering av de olika händelserna i spelet. 

Många barnfamiljer upplever att den mat 
de äter innehåller för lite frukt och grönt 
och skulle gärna äta vegetariskt lite oftare. 
Tyvärr ser många detta som någonting 
svårt och krångligt vilket resulterar i att 
de ofta äter mat som innehåller stora 
mängder kött. 

Familjen Larsson består av mamma Ann, 
pappa Lenny, Sofia 7 år & Olle 4 år.  

En annan sak som inte heller är så roligt är att få i 
barnen frukt och grönsaker ocg det händer ofta 
att det blir sura miner när boccolin kommer fram. 

Men när det bjuds på korv eller köttbullar äter 
barnen med god aptit. 

Måndag Tisdag Onsdag 

Torsdag Fredag Lördag 

Söndag 

Därför ser matsedeln för vckan ungefär ut såhär 
varje vecka. 

SPELA VEGKOLL 

Idag när familjen ska handla mat så har 
de bestämt sig för att prova ett nyss spel som 
några vänner rekomenderat till dem . 

Mamman visar appen för barnen som blir 
nyfikna på det nya spelet 

IngredienserSKAPA KONTO 
- Antal spelare 

- Ålder

-Allergier 

Appen heter Vegkoll och är speciellt 
framtagen till barnfamiljer som vill äta 
mer vegetariskt.  

Familjen hjälps åt att skapa ett genensamt 
konto. 

Efter att familjen skapat ett konto är de redo 
att börja spela. Ett barnanpassat vegetariskt 
recept väljs slumpmässigt ut. 

Barnen tittar förväntansfullt på telefonen 
och väljer ut en varsin ingrediens som de ska 
leta efter. 

Ingredienser 

Basilika
 
Tomater 

Pasta 

Familjen ger sig ut i butiken för att börja leta 
ingredienser och samla poäng. 

Basilika

 
Tomater 

När en ingrediens hittats så scannar man enkelt av 
streckkoden och samlar poäng. Just denna 
ingrediens är värd tre guldstjärnor.  

Barnen letar nyfiket runt i butiken efter alla 
poäng smatidigt som föräldrarna kan handla 
allt annat på inköpslistan i lugn och ro . 

   UTMANING: 
Pasta med pesto 

En ingredienslista med text, bild och ljud gör 
det lätt för barnen att förstå vilken ingrediens 
de ska hämta. 

Man manövrerar sig fram genom spelet 
genom att swipa på skärmen. 

Ingredienser

Basilika

 
Tomater 

Ingredienslistan fylls automatiskt på med 
guldstjärnor på varje ingrediens. 

22

Barnen blir glada över de poäng de samlat ihop 
eftersom de vet att när de kommit upp till 100 
poäng så finns en varsin vinst att hämta ut i bu-
tiken. 

Familjen lagar maten tillsammans. 

RECEPT 

Recepten till maträtterna finns i spelet. För att 
underlätta för barnen så finns både text, bild 
och ljud. 

RECEPT 

Barnen lyssanr med spänning på rösten som 
läser upp receptet i sagoform. 

Barnen äter nu den vegetariska maten med 
glädje eftersom de själva har fått varit med 
under hela förloppet. 

Efter maten så är det dags att betygsätta 
rätten. Detta betyg och recept sparas sedan så 
att familjen kan gå tillbaka i sin egen “recept-
bok” och se vilka maträtter de tyckte bäst om. 

1 10

POÄNG

Spela Vegkoll

När familjen loggar in på sitt Coop-konto finns 
spelet direkt i appen. Då spelet är knytet till det 
personliga kontot samlas poäng och rabatter man 
tjärnar genom spelet automatiskt. 

Familjen handla mat en gång i veckan. Eftrsom det 
ofta uppsåt en stressad situation med otåliga barn 
så är det nästa alltid samma varor som åker ner i 
vagnen: korv, köttbullar, mackaroner, spagetti ovs.    
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-Spel för barnfamiljer som vill äta mer frukt & grönt 
Vegkoll

   Spela 
vegkoll

   Spela 
Vegkoll 

Familjen Larsson består av mamma Ann, 
pappa Lenny, So�a 7 år & Olle 5 år.  

Familjen handlar mat en gång i veckan. 
Då det ofta uppstår en stressad situation 
med otåliga barn är det nästan alltid 
samma varor som åker ner i vagnen. 

En annan aktivitet som inte heller är så 
populär är att få i barnen frukt och 
grönsaker. 

Därför ser matsedeln ut ungefär såhär 
varje vecka. 

Idag när familjen ska veckohandla har de 
bestämt sig för att prova en ny app som 
några vänner rekomenderat. 

Mamman visar appen för barnen som 
blir ny�kna på det nya spelet. 

Appen heter Vegkoll och är speciellt 
framtagen för barnfamiljer som vill äta 
mer vegetarisk mat. 



   Spela 
vegkoll

skapa konto utmaning Ingredienser 
Antal spelare: 4 

Ålder: 5, 7, 35, 37

Allergier: Laktos 

Pasta med pesto 

Basilika 

Pasta 

Ingredienser 

Basilika 

Pasta 

Tomater 

Parmesan 

Idag när familjen ska veckohandla har de 
bestämt sig för att prova en ny app som 
några vänner rekomenderat. 

Appen heter Vegkoll och är speciellt 
framtagen för barnfamiljer som vill äta 
mer vegetarisk mat. 

Man manövrerar sig fram i spelet genom 
att swipa på skärmen. 

Familjen hjälps åt att skapa ett gemensamt 
konto. 

När familjen skapat sitt konto är de redo att 
börja spela. Ett barnanpassat vegetariskt 
recept väljs slumpmässigt ut. Varje 
ingrediens i spelet ger en viss poäng. 

En ingredienslista med bild, ljud och 
text gör det lätt för barnen att förstå 
vilken ingrediens de ska hämta. 

Barnen tittar förväntansfullt på telefonen 
och väljer ut varsin  ingrediens som de 
ska leta efter. 

Familjen ger sig ut i butiken för att leta 
ingredienser och samla poäng. 

Barnen letar ny�ket efter alla poäng 
samtidigt som föräldrarna kan handla 
allt annat på inköpslistan i lugn och ro. 

När de hittat en ingrediens så scannar de 
lätt av streckkoden och samlar poäng. 
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Ingredienser 
Poäng 

Recept
Recept

Poäng Vegkoll
- Designat av Johanna Bergqvist, Högskolan i Gävle 

1 10

Basilika 

Pasta 

22
Bra jobbat! 

Barnen tittar förväntansfullt på telefonen 
och väljer ut varsin  ingrediens som de 
ska leta efter. 

Familjen ger sig ut i butiken för att leta 
ingredienser och samla poäng. 

Barnen letar ny�ket efter alla poäng 
samtidigt som föräldrarna kan handla 
allt annat på inköpslistan i lugn och ro. 

När de hittat en ingrediens så scannar de 
lätt av streckkoden och samlar poäng. 

Ingredienslistan checkas automatiskt 
av med guldstjärnor. 

Poängen som familjen samlat ihop sparas och 
växer för varje gång de spelar. För varje hundra 
poäng de samlat in får barnen hämta varsin 
gåva i butiken som hör till spelet.  

Recepten till maträtterna �nns direkt i 
spelet. För att göra det roligt och enkelt 
att laga maten �nns både bild, ljud och 
text. 

Barnen lyssnar med spänning på 
rösten som läser upp recepten. 

Familjen lagar maten tillsammans. Barnen äter nu den vegetariska maten med 
glädje eftersom de själva har varit med 
under hela förloppet. 

Efter maten så är det dags att betygsätta rätten. Detta 
betyg och recept sparas automatiskt så familjen kan gå 
tillbaka i sin egen receptsamling och se vilka maträtter 
som varit godast.  

Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.

Hacka basilikan. 

Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.

Vad tyckte ni om maten?

Figur 9. Bild på den färdiga visualiseringen av alla händelser i spelet. 
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Mitt examensarbete resulterade i en applikation som heter Vegkoll (figur 10 
& 11). Namnet kommer från en förkortning av vegetariskt: veg, och koll som 
är en synonym till medvetenhet. Applikationen är utformad som ett spel 
som riktar sig till barn mellan fyra och tio år. Vegkoll är ett spel som familjen 
gemensamt kan använda sig av vid inhandling, tillagning och förtäring av 
vegetarisk mat. Familjen skapar ett gemensamt konto där de fyller i antal 
spelare, ålder och eventuella intoleranser. Spelet anpassar då recepten 
automatiskt efter den eventuella intoleransen. Efter detta är familjen redo att 
ge sig ut i butiken för att spela. 

Spelet väljer slumpmässigt ut ett barnanpassat vegetariskt recept som också 
är anpassat i svårighetsgrad till hur många gånger familjen har spelat. Det 
positiva med denna funktion är att familjen inte behöver lägga någon tid på 
att leta fram eller fundera ut recept då det kommer automatiskt. En funktion 
som spar både tid och energi. Recepten är utformade med både bild, ljud 
och text för att passa alla spelare. I början när familjen spelar är recepten 
väldigt lätta för att sedan öka svårighetsgraden lite varje omgång. Detta för 
att hela tiden uppmuntra till progression hos spelarna.

När familjen blivit tilldelade sitt recept är det dags att börja samla poäng. 
Denna aktivitet ger barnen en naturlig uppgift i butiken och även en 
ansvarskänsla, någonting som föräldrarna upplevde som mycket positivt 
utifrån den tidigare researchen. Detta sker genom inhämtning av alla 
ingredienser till receptet. Varje ingrediens är värd en viss poäng och poängen 
delas ut i form av guldstjärnor. När familjen hittat en ingrediens checkar 
den enkelt av den genom att scanna streckkoden med mobilkameran 
direkt i spelet. När alla ingredienser inhämtats får familjen en slutpoäng för 
omgången som sedan sparas och ökar för varje gång familjen spelar. Efter 
varje hundra poäng som familjen samlar in får barnen hämta ut en fysisk gåva 
i butiken med sammankoppling till spelet. 

7.2 Resultat 

När familjen kommer hem från affären är det dags att laga maten. Då 
finns receptet till maträtten direkt i applikationen så familjen på ett enkelt 
och roligt sätt kan laga maträtten tillsammans. Detta skapar samhörighet i 
familjen men väcker även nyfikenhet och intresse hos barnen kring vad de 
äter. Receptet är utformat med ljud, bild och text för att göra det enkelt för 
alla i familjen att förstå.

När familjen sedan lagat maten tillsammans är det dags att äta. Eftersom 
barnen varit med under hela förloppet från inhandling till tillagningen av 
maten är de oftast mer benägna att äta maten. Efter maten är det dags 
för den sista aktiviteten i spelet, nämligen att poängsätta maträtten. Denna 
aktivitet bidrar till diskussion och eftertanke kring maten som konsumerats, 
någonting som leder till ökad medvetenhet men också en gemenskap i 
familjen då alla får vara med och säga sitt. När poängen är satt sparas 
receptet och poängen automatiskt i spelet för att familjen vid ett senare 
tillfälle ska kunna gå tillbaka i sin egen receptbank och välja mellan 
tidigare recept. Applikationens syfte är att vara ett enkelt och roligt redskap 
som barnfamiljer kan använda sig av i sin vardag för att få in en ökad 
andel vegetarisk kost på matsedeln, något som i sin tur leder till mindre 
miljöpåverkan och en mer hälsosam kost. 

En annan positiv aspekt med produkten är att de matvaruaffärer/kedjor 
som väljer att använda sig av produkten kan stärka sitt varumärke genom 
att visa att miljö och hälsa är viktigt för företaget. Den goda publiciteten 
kan resultera i fler och mer nöjda kunder. Produkten medför alltså fördelar 
för både konsumenten och butiken. Ett bra exempel att jämföra med är 
Max hamburgare. De har sedan länge profilerat sig med ett starkt miljötänk 
och har under den senaste tiden tagit in en mängd nya vegetariska 
alternativ i sitt sortiment, någonting som de fått mycket positiv publicitet för. 
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-Spel för barnfamiljer som vill äta mer grönt 
Vegkoll

Ingredienser 

Basilika 

Pasta 

Tomater 

Parmesan 

skapa konto 

Antal spelare:  

Ålder:

Allergier:  

Poäng 

1 10

Figur 10. Bild på skärm med olika sekvenser i spelet. 18



Figur 11. Miljöbild av applikationen. 
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Runtom i världen lever en stor mängd människor i tron om att kött är 
den främsta källan till fullvärdigt protein (Forks over knives, 2013). Den 
här föreställningen bidrar till att köttkonsumtionen ständigt ökar. Detta 
sker trots att forskare vid flertal tillfällen publicerat studier som bevisar 
motsatsen, nämligen att människan kan tillgodose sitt dagliga behov av 
nödvändiga näringsämnen genom en vegetarisk kost. 

Resultatet visar att utifrån de undersökningar som här utförts finns det 
goda förutsättningar för att produkten kommer fungera i sitt tänkta 
användningsområde d.v.s. som hjälpmedel för barnfamiljer som vill äta 
mer vegetariskt. Den viktigaste slutsatsen från studien är att intresse finns 
från barn samt vuxna kring vegetariskt kost, dock prioriteras det inte i 
nuläget då barnfamiljer i regel lever ett stressigt liv. Behovsanpassade 
verktyg behövs för att ändra situationen och förhoppningsvis är mitt 
framtagna koncept ett sådant verktyg. 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Målet med projektet var att designa en produkt/tjänst som skapar 
medvetenhet, nyfikenhet samt intresse hos barnfamiljer kring en mer 
växtbaserad kost. Produkten ska samtidigt fungera som ett hjälpmedel 
för föräldrarna som resulterar i att barnen blir mer delaktiga vid 
matvaruhandling. Utöver dessa mål så besitter min produkt några 
ytterligaer goda egenskaper. Dessa egenskaper är potential att bidra 
till en mer hållbra miljö genom en minskad köttkonsumtion. Den bidrar 
också till en bättre folkhälsa då en mer växtbaserad kost har många 
hälsofördelar. Produkten kan även stärka butikernas varumärke 
genom bra publicitet för miljömedvetenhet, något som i längden kan 
bidra till fler kunder och större vinst för företaget. Min designprocess 
har varit iterativ vilket har inneburit att jag hela tiden återkopplat till 
målgruppen i de beslut som fattats och också jobbat parallellt med 
de olika faserna. Detta arbetssätt har varit väldigt fördelaktigt då 
jag fått en djup förståelse för min målgrupps behov och utifrån det 
försökt lösa problematiken på bästa sätt. Då jag återkopplat min 
slutprodukt till målgruppen och fått väldigt positiv respons har jag goda 
förhoppningar om att produkten kan  sättas i produktion.  

Framtida utvecklingsmöjligheter kring examensarbetet är att få ut 
produkten på marknaden. För att kunna göra det bör jag hitta en 
samarbetspartner, gärna någon matvarukedja, som är villig att satsa på 
produkten. Några fördelar med att starta ett samarbete med en butik 
är att spelet kan utformas efter företagets grafiska profil, man kan knyta 
olika rabatter och erbjudanden till spelet, man kan utforma recepten 
mer detaljerat utifrån butikens sortiment, det finns större potential 
till fysiska aktiviteter som till exempel frågesporter kring vegetarisk 
mat, provsmakningar av olika frukter och grönsaker, lekar osv. Man 
skulle även kunna ha olika event kopplat till spelet i butiken. Andra 
utvecklingsmöjligheter skulle kunna vara att skapa ett community 
där man kan prata med andra och dela med sig av recept, bilder 
och egna erfarenheter kring spelet. Eftersom spelet än så länge är en 
produktidé måste själva mjukvaran utformas med hjälp av någon som 
specialiserar sig på applikationsutveckling. 
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Intervju ang. vegetarisk kost till föräldrar

1. Hur/vad äter ni idag? 
- Beskriv en typisk middagssituation. (Vad äter ni, när äter ni, var äter ni, hur   
 äter ni?)
- Vem bestämmer vad ni ska äta? (barn, förälder, tillsammans?) 
- Cirka hur lång tid tar det att laga middag?
- Vilka faktorer spelar in för hur middagen blir? 
- Hur lagar ni mat? (vem gör det, när, får barnen vara med, vill barnen  
 vara med?) 
- Vad är viktigt för er kring mat? 
- Hur ser ert drömscenario ut när det kommer till mat och vad ni äter? 

2. Hur handlar ni idag? 
- Hur ofta handlar ni? 
- När handlar ni? (veckodag, tid?) 
- Är barnen med under matvaruhandlingen? 
- Är barnen delaktiga i matvaruhandlingen? 
- Är barnen delaktiga i planeringen av matvaruhandlingen? 
- Beskriv en typisk handlingssituation. 
- Vilka faktorer spelar in för hur en matvaruhandling blir? 
-  Beskriv ett drömscenario över hur en matvaruhandling ska ske. 

3. Hur tänker ni kring vegetarisk mat? 
- Vad är vegetarisk mat för er? 
- Hur ofta äter ni vegetarisk mat?
- Vad tycker ni är bra med vegetarisk mat? 
- Vad tycker ni är problematiskt med vegetarisk mat? (ekonomi, tid,   
 planering, inställning, omställning, kunskap?) 
- Vad känns svårast för er, är det att handla, tillaga eller äta vegetarisk  
 mat?
- Finns det någonting som skulle underlätta för er att handla, tillaga och  
 äta mer vegetarisk mat?
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