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Sammanfattning
Designlösningar och projektrapporten har tagits fram av ett 
designteam på fem universitetsstudenter som läser kursen 
Designstudio - Mobil inom programmet Digital Design och 
Innovation på Högskolan i Halmstad. 

Teamet blev tilldelad en uppdragsgivare, Go Mad. Den 
information som ursprungligen fanns tillgänglig var 
uppdragsgivarens brief och önskemål. 

Utefter informationen från briefen och den första 
beställarträffen gjordes efterforskning i form av  
litteraturstudier, intervjuer och observationer för att förstå vad 
det finns för behov och vilka användarna är. 

Resultat från analys av efterforskning ledde till ett antal olika 
designlösningar i form av skisser och wireframes, som slutligen 
ledde till att ett förslag på en mobil applikation togs fram som 
ska täcka de tänkta användarnas behov. Nytt för den här 
process var användningen av Scrum.

För att verifiera applikationens användbarhet och kvalité, samt 
för att få konstruktiv kritik av utomstående parter, hölls 
kritiksessioner i tidigt skiss- och prototypstadie. I slutet 
genomfördes användbarhetstester i prototypens slutstadie för 
att undersöka om användarnas uppfattning om prototypen 
överensstämde med teamets uppfattning om den. 

Under processen har applikationen ständigt anpassats när ny 
information uppkommit för att nå en så tillfredsställande och 
bra design som möjligt. 
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Uppdraget - Go MAD

Uppdraget som tilldelades gruppen hade som mål att få fram en 
designlösning för företaget Go MAD. Uppdragsgivaren är Go 
Make A Day AB som även äger företaget Go MAD. Go Mad 
har en vision av att skapa en enkel och omfattande mobil 
plattform där konsumenter kan ta del av information som 
producenter lägger in om sina produkter. Det ska framgå tydligt 
att konsumenten kan sortera informationen enligt sina 
intressen som t.ex. kan vara hållbarhet, ingredienser, processer, 
hälsa och kalorimängd. Det finns önskemål om att produkten 
ska designas med Spotify som inspiration. Uppdragsgivaren 
önskar att en logotyp designas som kan användas som 
applikations-knapp och varumärke. Varumärket ska symbolisera 
fräschhet och vara modernt. 

Den primära målgruppen som kommer att använda sig av 
produkten Go MAD är tekniska livsmedelskonsumenter som är 
intresserade av miljö och hållbarhet. Den sekundära 
målgruppen är de som lägger in produkterna, dvs. företag och 
producenter. Målet med uppdraget är att skapa en applikation 
där konsumenten ska kunna söka efter och scanna streckkoden 
på livsmedelsprodukter för att enkelt kunna se vad produkten 
innehåller samt vart den kommer ifrån. När en produkt ligger 
inne i den mobila plattformen verifierar livsmedelsverket sedan 
produkten som sann och går i god för att produkten är 
trovärdig. 
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Brief
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Metodik
Under vårt arbete använde gruppen sig ursprungligen mest 
av Goal Directed Design, GDD (Cooper, 2014), då detta är 
en metodik alla redan var bekanta med och använt sig av i 
tidigare designstudios och arbeten. GDD användes 
mestadels i arbetets tidiga stadier, framförallt som stöd för 
att utföra användarintervjuer och samla in data. 

Nytt för den här kursen var dock användningen av metoden 
Scrum (Deemer et al., 2013), en metodik som ingen i 
gruppen var bekant med sedan tidigare. Ursprungligen var 
det problem att komma igång med Scrum då kunskapsnivån 
varierade starkt inom gruppen, men i slutändan visade sig 
Scrum vara en användbar metod för att få saker gjorda och 
hålla gruppen i fas med vad de gjorde. 

Varje morgon inleddes med ett cirka 15 minuter långt 
Scrum-möte där arbetet kunde diskuteras och fördelas 
bland gruppmedlemmarna för att effektivisera
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Metodik (forts.)
arbetsprocessen. Gruppens utnämnda Scrum Master lät 
varje gruppmedlem berätta om vad de gjort sedan det 
senaste mötet, vad de tänkt göra till nästa möte och om de 
hade några bekymmer som förhindrade dem från att utföra 
sina utdelade uppgifter.

Efter detta så uppdaterade gruppen gemensamt vår Sprint 
Burndown Chart. X-axeln visar antalet dagar på vår Sprint, 
medan y-axeln visar antalet timmar vi har kvar på varje 
utvalt ‘’item’’ från vår Sprint Backlog  (som representeras i 
form av tre olikfärgade linjer). Målet var att i slutet av varje 
Sprint vara så nära 0 som möjligt, helst vid 0.

Gruppen använde sig även av post it-lappar med uppgifter 
nedskrivna på varje, med tre olika kolumner (med 
rubrikerna ej påbörjat, påbörjat och klart) för att hålla koll 
på hur mycket gruppen hade kvar att göra av 
projektarbetet. 7
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Urval och data
3.1 Litteraturstudie

Under vårt arbete genomfördes ganska begränsat 
med litteraturstudier, då gruppen redan var bekanta 
med designprocessen. 
 
För att få en bättre förståelse för utveckling av 
mobila enheter studerades en bok av Koch et al. 
(2012), som också beskriver hur denna utveckling 
formar vårt sätt att tänka och agera.

Även litteratur kring Scrum och andra agila 
utvecklingsmetoder (Deemer, P. et al., 2013; Rubin, 
2012) studerades för att få en bättre förståelse för 
konceptet och hur gruppen kunde använda det 
praktiskt i ett designarbetet. 

Gruppen gick även tillbaka och läst i tidigare 
litteratur från redan genomförda kurser för att friska 
upp minnet. Vi läste framförallt delarna om Goal 
Directed Design (Cooper et al., 2014), tidigt i 
processen då vi utförde användarstudier och samlade 
data. 
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Urval och data
3.2 Omvärldsanalys

Omvärldsanalys gjordes i samband med kursens 
början. Gruppen studerade Go Make a Day AB:s 
nuvarande hemsida, samt vilka liknande idéer som 
redan fanns ute på marknaden t.ex. Lifesum, mat.se 
och Livsmedelsverket.

Go Make a Day AB beskriver sin värdegrund såhär: 
‘’Go Make A Day tror på ett långsiktigt hållbart 
omhändertagande av livsmedelsresurserna globalt. Vi 
tror på en öppen och ärlig kunskapsbaserad dialog 
mellan producent och konsument. Vi vill utgöra 
grunden i ett globalt nätverk för goda mänskor,den 
godaste maten och kommande generationers rätt till 
detsamma’’ [1]. 

En del av analysens fokus låg också på att utforska 
deras nuvarande grafiska profil, som inkluderade 
nyanser av orange och bilder av frukter, antagligen 
för att ge ett hälsosamt intryck.

Gruppen studerade även sidor som Livsmedelsverket 
för att få en idé om hur en databas kring livsmedel är 
konstruerad, samt vilken information som var 
nödvändig och därmed vilken information gruppen 
skulle kunna ha med i sin egen applikation. 
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Urval och data
3.3 Intervjuer - tänkbara användare (se 
bilaga 1A)

Gruppen utförde research av kvalitativt slag, då det är den bra 
anpassade för designstudier och svarar på många vad, hur och 
varför-frågor (Cooper, 2014). Gruppen intervjuade sju 
personer som var tänkbara användare till den slutliga 
applikationen. Intervjuerna var semistrukturerade då gruppen 
ville skapa mer av en diskussion med de tänkbara användarna. 
Frågor av blandat slag ställdes, med allt ifrån om de litar på all 
information livsmedelsföretag går ut med, till hur miljövänligt 
de tänker när de handlar. 

När gruppen utförde intervjuerna fick gruppen reda på att fyra 
av intervjupersonerna handlar hållbart, de köpte miljövänligt, 
närproducerat och ekologiskt. Medan tre stycken av 
intervjupersonerna köpte svenska varor om det fanns men 

fokuserade mest på priset eller på att varan var så bra som 
möjligt. Fem stycken av intervjupersonerna tog god tid på sig 
när de handlade och planerade upp deras inhandling ordentligt 
medan två stycken av dem inte tyckte det var lika roligt, köpte 
det de skulle och inget mer. Fem intervjupersoner litade på 
informationen företag går ut med om sig själva och deras 
produkter.

Då intervjuerna gav så olika svar ledde det till att gruppen fick 
skapa två olika personas, en primär och en sekundär persona.
Vår primära persona handlar miljövänligt, hållbart och tar god 
tid på sig i mataffären. Vår sekundära persona handlar mer 
efter kvalité och köper det han ska inte mataffären för att 
sedan åka hem, handlar snabbt. 10



3.4 Intervjuer - Subject Matter 
Expert/SME (se bilaga 1B) 

Gruppen intervjuade även en SME (Subject Matter Expert) i 
form av vår uppdragsgivare (i mån av brist på andra SME:s som 
var villiga att ställa upp), för att få en inblick från någon som är 
insatt i industrin (Cooper et al., 2014). Den här intervjun var 
semistrukturerad, med förberedda frågor sedan tidigare, men 
även med nya frågor som uppstod under intervjuns gång. Alla i 
gruppen medverkade vid intervjutillfället, men en av 
gruppmedlemmarna hade fokus på att anteckna vad som sades. 
Intervjun varade i cirka 30 minuter.

Intervjun gav oss svar på ett antal frågeställningar som gruppen 
fått under arbetets gång, bland annat om hur företag som inte 
anses vara hållbara skulle kunna förhålla sig till applikationen 
och långsiktiga mål med applikationen Go Mad. Intervjun

Urval och data

sammanställdes i form av en tredje persona baserad på den 
information som gruppen fått under intervjutillfället. 

3.5 Observationer och annan empiri

Det har varit svårt för oss att göra observationer för detta 
arbete då det inte finns många hemsidor eller applikationer 
som är liknande just det vår beställare vill ha. För att kunna ta 
reda på vilka de potentiella användarna för applikationen var 
har vi därför observerat olika livsmedelshemsidor och 
applikationer. Beställaren ville ha “livsmedelsbranschens 
Spotify” och därför har även Spotify observerats för att få 
inspiration till vår design. Gruppen har också fått inspiration 
från andra applikationer som ansågs vara visuellt attraktiva 
som t.ex. Lifesum, Zalando och SJ.
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Problem (UX Statement)
4.1 Mål och syfte

Uppdraget är att skapa en plattform där detaljerad information 
om företags produkter kan läggas in opartiskt, som 
konsumenter sedan snabbt och effektivt kan ta del av och få 
rekommendationer på relevanta produkter. Beställaren 
beskriver sin vision som “livsmedelsbranschens Spotify”, och 
ville att den skulle ge en ‘’rock n’ roll’’-aktig känsla. Beställaren 
informerar om att livsmedelsverket går in och verifierar 
produkterna som trovärdiga, vilket ska leda till förtroende 
mellan konsument och producent. 

4.2 Designutmaning

En utmaning med uppdraget är beställaren ville ha flera 
funktioner men samtidigt hålla applikationen simpel. En 
ytterligare utmaning var att företagsintervjuerna som 
beställaren skulle arrangera inte blev av alls, så vi fick intervjua 
beställaren själv istället.

En genomgående utmaning under projektet var applikationens 
färgval och utseende. Eftersom det inte fanns några riktiga 
begränsningar eller riktlinjer hade vi fria tyglar och därmed 
svårt att enas om flera designbeslut.
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Personas
5.1 Personahypotes

En personahypotes skapades innan intervjuer utfördes, med 
män och kvinnor mellan åldrarna 25 - 60 år som tänkbara 
användare. Intervjupersonerna bryr sig mycket om miljön 
och vad de äter, men det är också människor som vill bli mer 
medvetna om vad de äter. De personerna som blev 
intervjuade vill få förslag på olika produkter, vill handla mer 
miljövänligt och hälsosamt. Vår personahypotes bor 
angränsande till en storstad. 

5.2 Persona

Efter användarstudierna utförts och problemet identifierats  
skapades ett tre stycken personas utifrån både användar- och 
SME-intervjuer. 

Gruppens personas, Ellen Andersson och Per Karlsson, 
representerar två olika typer av personer som skulle kunna 
vara intresserade av produkten. Louise Kjällberg ska 
representera någon som arbetar inom matindustrin och som 
är mer insatt i ämnet än den vanliga användaren. Se bilaga 
2A-C.

5.3 Scenarios

För att definiera produktens beteende från de specifika 
användare vi skapat (Cooper, 2014), så skrev gruppen ett 
antal scenarios av olika slag: kontext-, keypath-  och 
valideringsscenario. 
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Scenarios
6.1 Kontextscenario (se bilaga 3A) 

Ellen Andersson står på ICA Maxi i Halmstad och ska göra en 
stor veckohandling. Hon börjar i grönsaksavdelningen där hon 
ska köpa tomater, där hon väljer mellan spanska och svenska 
tomater. Hon väljer de svenska tomaterna då hon tycker att 
det är bra att handla närodlat. 
 Ellen fortsätter till kyldisken där hon vill köpa kött. Hon läser 
på etiketten för att ta reda på vart köttet kommer ifrån. Hon 
vet att det är producerat på en gård nära henne, men vill veta 
exakt var gården ligger. Ellen tar då upp applikationen Go Mad 
och söker på gårdens namn och får upp information om att 
gården ligger i Harplinge. Ellen kan även se de andra produkter 
som gården säljer. Ellen tycker det är nära och väljer då det 
köttet för att tänka miljövänligt. 
 Ellen går sedan vidare för att köpa ägg. Hon har alltid tyckt 
det varit svårt att veta vilken typ 

av ägg som är bäst att köpa med hållbarhet i åtanke. Hon tar 
återigen upp applikationen Go Mad för att skanna ett äggpaket. 
Hon får då upp olika alternativ och ser vilken typ av ägg som är 
både bäst för miljön och för hönorna. Hon ser att dessa finns i 
butiken och väljer dem.
 Ellen känner sig trött och orkar inte laga någon mat ikväll och 
kollar därför på en färdigrätt i frysdisken. Hon tar upp en som 
hon vill ha och skannar den. I applikationen Go Mad kan hon 
se under fliken “Innehåll” vilka ingredienser som rätten 
innehåller. Hon går sedan in på “Näringsvärde” och ser hur 
mycket av alla olika ämnen rätten innehåller. Hon ser genom 
applikationen att färdigrätten har ett högt saltvärde och kan se 
andra alternativ som inte har lika höga värde och väljer det 
istället. Hon känner sig nöjd med sitt val av matvaror och går 
till kassan. Ellen lämnar matbutiken nöjd.
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När produkten skannas kommer man direkt till produktens 
egna sida i applikationen. På produktens sida ser Ellen 
innehåll, ursprung och näringsvärde. Hon ser även hur bra de 
olika kategorierna är med hjälp av färgade ringar vid sidan av 
varje kategori. Under kategorierna ser hon även att det finns 
andra val som är lika risifruttin. Det är en risifrutti med 
hallonsylt som är laktosfri, en proteinpudding med hallonsmak 
som är mer hälsosam och en ekologisk risifrutti. Hon blir 
intresserad av proteinpuddingen och klickar på den. Hon 
kommer då till den produktens egna sida. Ellen ser att 
proteinpuddingen har bättre innehåll och näringsvärde än vad 
risifruttin har. Hon kollar upp från telefonen och ser att 
proteinpuddingen med hallonsmak står precis framför henne 
på en hylla. Ellen känner att det är ett bättre val på mellanmål 
och plockar ner några proteinpuddingar i sin kundvagn.

6.2 Key path-scenario

Ellen står i matbutiken och ska handla. Hon vill börja tänka 
mer på vad hon handlar, ekologiskt, närodlat, hälsosamt och 
miljövänligt. Ellen är inte rädd för att testa nya saker och tar 
därför gott om tid på sig när hon handlar för att vara säker på 
att hon köper de bästa produkterna. Hon har nästan handlat 
färdigt när hon kommer fram till mellanmålen. Ellen vill gärna 
köpa några risifruttis för att ha som mellanmål under veckan. 
Hon vet att de inte är så nyttiga då det är mycket socker i 
sylten. Ellen tar därför upp sin telefon och tar fram 
applikationen Go Mad. På första sidan av applikationen kan 
man antingen söka efter en produkt eller skanna en produkt, 
hon väljer att skanna en risifrutti med hallonsylt. 

Scenarios
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6.3 Validationscenario

Ellen står i en matbutik och vill köpa något veganskt alternativ 
som ersätter kött. Hon hittar veganska chicken nuggets i 
butiken men hade gärna velat ha något annat. Hon tar därför 
upp telefonen och öppnar applikationen Go Mad för att med 
hjälp av den få andra alternativa av välja på. Hon skannar 
produkten men till sin förvåning finns inte den här produkt 
inlagd i applikationen än. Hon får därför söka på veganska 
produkter i sökfunktionen på startsidan och får upp fler olika 
alternativ hon kan välja mellan.

Scenarios
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Användbarhetstester
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Utförande

För att identifiera potentiella användbarhetsproblem utförde 
gruppmedlemmarna individuellt två olika 
användbarhetstester. En av metoderna var Think Aloud. 
Metoden användes och genomfördes på vår mixed-fi 
prototyp. Vi valde ut och genomförde användbarhetstester 
med sju stycken potentiella användarna vi intervjuade. Fyra 
användbarhetstester utfördes med användare i samma rum 
som en designer, medan tre stycken utfördes på distans. Vi 
berättade för alla användare om projektet och om 
prototypen vi skapat. De fick instruktioner kring hur de 
skulle lokalisera sig, t.ex. söka på en vara och läsa 
innehållsförteckningen. Under tiden de klickade sig runt på 
prototypen pratade användarna högt om sin upplevelse, 
både positivt och negativt och vad som var bra och vad som 
kunde förbättras. 

Gruppen använde oss av Think Aloud för att det är ett 
effektivt och enkelt sätt att göra en utvärdering både för oss 
som designers men också för tänkbara användare. Efter den 
genomförda metoden Think Aloud kunde vi se vart det 
fanns förbättringsbehov och vad som fungerade som tänkt i 
vår prototyp. Designteamet använde sig av Usability Testing 
[2] för att evaluera produkten samt pröva den med den 
tänkta användaren. Designteamet förklarade hur vår 
produkt var tänkt att fungera och gav dem tillgång till vår 
prototyp, dels av lo-fi kvalitet men också mixed-fi kvalitet. 
Designteamet valde att göra den här utvärderingen i två 
omgångar för att kunna iterera och följa användarnas behov 
i vidareutvecklingen. Metoden fungerade bäst på vår 
mixed-fi prototyp där användarna fick instruktioner kring 
vad de behövde genomföra. Designteamet observerade och 
såg om användaren kunde navigera sig rätt så som det är 
tänkt att navigera sig i produkten. Användarnas 
kommentarer, kritik och feedback hjälpte oss att fokusera 
på rätt funktioner och moment så att vårt arbete inte blev 
för brett. De funktioner vi har i designlösningen är tack vare 
våra användbarhetstester. 
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Användbarhetstester
Insikt

Generellt verkade de flesta användare tycka att prototypen 
var lättförståelig och en bra idé. De flesta som gav negativ 
feedback hade mest att säga om det rent visuella. Vissa 
användare ville att gruppen skulle förtydliga några funktioner 
som t.ex. göra utforskarsidan mer tydlig då användarna inte 
riktigt förstod vad den var till för. Det fanns även ett behov 
av att texten skulle förstoras, då fyra av sju användare 
tyckte att den var svårläst. Även färgkontrasterna behövde 
ändras, då vit text på ljusgrön bakgrund var svårläsligt och 
kritiserades av användarna.



Designlösning
Tidigt stadie
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Skisser skapades individuellt av gruppmedlemmarna för utforska 
olika designlösningar för hur layouten skulle kunna se ut. Den 
skissen gruppen sedan valde att utgå ifrån finns i bilaga 3B och 
3C, men många förändringar gjordes längs vägen. Efter att ha 
sammanställt skisserna skapades grunden för hur applikationens 
flöde skulle se ut, varpå en sitemap också skapades för att 
kartlägga och få kontroll över applikationens flöde (se bilaga 3D 
& 5A). Då beställaren önskade en ny logotyp lades även mycket 
fokus på att skissa en sådan, och slutresultatet finns i bilaga 4A. 

Genom kritiksessioner med andra studenter samt feedback från 
vår SME fick gruppen utomstående tankar som till slut hjälpte 
till att vidareutveckla prototypen till sitt slutstadie

Gruppens slutgiltiga designlösning adresserar allting som 
gruppen fått ut från användarintervjuerna och testerna, samt 
uppdragsgivarens brief. Applikationen ska gå både att använda 
bekvämt i hemmet, för att kunna utforska och få en mer djup 
förståelse för hållbarhet och ingredienser, och i butiken, där 
användaren vill ha informationen snabbt och enkelt. Allt detta 
skulle vara presenterat på ett sätt som är lätt att förstå, men 
samtidigt inte ge ett ‘’torrt’’ och tråkigt intryck. 

För att uppnå dessa krav, så utgick gruppen delvis från Nielsen 
Heuritisker [3], exempelvis vid designen av trafikljus-systemet 
som handlar om näringsvärden, där vi utnyttjade att användare 
är vana vid att se grönt som något bra, rött som något dåligt 
och gult som något mitt-emellan (det vill säga ‘’Recogniton 
Rather than Recall’’). Följande slides visar designlösningarna.

Slutstadie



Resultat
Lösningen på uppdraget och vår designbrief har varit att sätta 
upp en digital prototyp för hur en tänkbar applikation för Go 
MAD kan komma att se ut. Efter att ha genomfört 
semistrukturerade intervjuer med tänkbara användare kunde 
mål och problemområden identifieras (Cooper et al., 2014). 
Med VD:n för företaget Go MAD genomfördes en 
semistrukturerad SME-intervju (Cooper et al., 2014).

En utmaning var som tidigare nämnt att beställaren önskade 
många funktioner i applikationen varav det mesta var för 
omfattande för oss att inkludera under endast fem veckors tid 
i designprocessen. Därför fick gruppen sortera och prioritera 
de funktioner som ansågs viktigast, men samtidigt inte gjorde 
applikationen överflödig.

20

Projektgruppen anser att beställarens krav på en informativ 
applikation om livsmedelsprodukters innehåll uppfylldes väl. Ett 
lösningsförslag på en applikation som låter användaren få tag i 
pålitlig information om livsmedelsprodukters innehåll togs 
fram.



Designlösning
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1. På startsidan finns de primära 
funktionerna - Sök (med text som 
input) och Scanna (med streckkoden 
som redan finns på varje produkt 
som input), som används för att 
hitta produkter.

2. Om användaren önskar att enbart 
söka efter utvalda produkter eller 
att en del produkter inte kommer 
med vid sökningen kan den 
avancerade sökningsfunktionen 
användas och därmed filtrera 
sökningen efter behov.

2
1

2



Designlösning
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1. Den gröna cirkeln representerar att 
innehållet är bra jämfört med 
relaterade produkter. En röd cirkel 
representerar däremot att innehållet 
är dåligt jämfört med relaterade 
produkter, medan en gul betyder att 
den befinner sig någonstans mellan 
bra och dålig. 

2. När innehåll klickas, så visas även 
produktens ingredienser, som också 
förtydligar allergifaror.

3. När näringsvärde klickas, så kommer 
en lista med näringsvärden upp. Här 
används ett trafikljussystem 
inspirerat av punkt 1:s färgschema 
för att visualisera hur 
bra/mellan/dåligt näringsvärdet är

1

2

3
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1. På produktsidan, finns även andra 
rekommenderade produkter med 
syfte att leda användaren mot mer 
hållbara alternativ.

2. Den här funktionen visar 
produktens resa från fabrik till butik 
samt hur långa transportsträckorna 
var. Vid utzoomning på kartan visas 
fler detaljer om vilka råvaror som 
används och en tänkt 
vidareutveckling är att även kunna se 
råvarornas produktsidor.

1

2
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1. Den här är tänkt att vara 
användarens profilsida. Den här 
innehåller mina favoriter för att 
spara varor, en inköpslista och 
preferenser. Länkar till sociala 
media finns också här, som länkar 
till diskussionsforum om miljö, 
hållbarhet och konsumtion. 

2. Den här funktion är till för att 
synliggöra bra produkter, samt att 
ge rekommendationer utifrån ett 
antal olika kategorier (ex. eko, 
närodlat, nytt och socker som 
visas på bilden). 

1

2
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Bilaga 1A - Intervjuguide (Användare)
Hade du uppskattat fler alternativ bland 
produkter när du handlar?

Vad får dig att köpa just en specifik produkt när 
det finns fler alternativ?

Tänker du miljövänligt när du konsumerar?

Anser du att produkter/mat är trovärdiga?

Litar du på informationen företag går ut med om 
sina produkter?

Använder du QR-kod eller streckkod när du är 
i butiken för att kolla upp en produkt?

Tar du tid på dig när du handlar eller brukar du 
vara stressad?

Brukar du ta reda på produktinformation i 
förväg eller medan du handlar?

Hur tror du att företagen kan öka tillförliten till 
konsumenterna? 

Handlar du närodlat? Om ja, hur 
ofta handlar du närodlat? Är det 
viktigt för dig?

Hur viktigt är det för dig att 
handla hälsosam mat? 

Hur betydelsefullt är det med 
svenska varor?

26



Bilaga 1B - Intervjuguide (SME)
Berätta lite om din vision av företaget
Go Mad och vad det kan ha för plats i 
livsmedelsbranschen idag?

Varför är det viktigt för dig är det att 
informera kunder om produktinnehåll?

Vilka miljöfrågor lägger du mest vikt på?

Hur tror du att företagen får konsumenter 
att lita på informationen de går ut med om 
företaget och produkterna?

Vad har du för mål när det kommer till 
hållbarhet och har du några långsiktiga planer 
för hur det kan förändra samhället?

Hur tänker du kring att företag tar plats i den 
här applikationen, är det företagens fria vilja 
eller är det allmän information som vem som 
helst kan lägga in?

Varför borde kunder välja att använda den här 
applikationen?
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Bilaga 2A
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Bilaga 2B
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Bilaga 2C
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Bilaga 3A - Storyboard

31

Storyboard baserad på kontextscenariot



Bilaga 3B - Skisser applikation 
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Bilaga 3C - Skisser applikation 
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Bilaga 3D - Skisser applikation
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Bilaga 4A - Logotyp/typsnitt

Brödtext - Gill Sans 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
0123456789

Rubrik - Montserrat 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
0123456789
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Bilaga 5A - Wireframe

Startsida

      Sök     Scanna    Utforska    Kontakt

Produkter 

Produktsida 

Produktsida 

Företagssida 

Företagssida 

Produktsida 

 Kategorier 

  Infosida Företagssida 
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