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Konsumtionsbeteenden i livsmedelsbutiker



SAMMANFATTNING
Frågan om en hållbarare framtid berör hela mänskligheten, 
både globalt och lokalt och att förändra människors 
konsumtionsvanor är ett viktigt steg mot en ökad 
hållbarhet visar FN:s Globala målen för hållbar utveckling. 

I mitt examensarbete utforskar jag konsumtionsbeteenden 
i mindre livsmedelsbutiker genom observationer, intervjuer, 
enkätundersökningar och användartester. Det slutgiltiga 
designförslaget ställdes ut på Konstfacks vårutställning 17:e 
till 27:e maj 2018.

Jag har använt en metod som kallas “nudging” som är ett 
beteendevetenskapligt verktyg för att påverka människors 
beteenden genom att arrangera en valsituation utan direkt 
belöning eller bestraffning. Jag vill främja beteenden som 
kan vara till nytta för naturen och samhället. Med mitt 
designförslag vill jag  få konsumenter att stanna upp och 
tänka igenom sina rutinmässiga val.

Jag har formgivit en kundkorg i trä för livsmedel med en 
valfri avdelare som framhäver klimatsmarta livsmedel. 
Märkning på matbutikens hyllor, i form av en symbol, 
är kopplad till avdelaren vars uppgift är att bidra till att 
konsumenter gör mer hållbara vardagsval. Utan pekpinnar 
ska designförslaget uppmuntra konsumenter att eftersträva 
reflektion snarare än perfektion.

Träkorgen är ett förslag som skulle kunna komplettera 
befintliga standardkorgar. Den ska känneteckna den 
medvetna konsumenten i mataffären och förhoppningsvis 

inspirera andra till att handla mer klimatsmart.
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1.0 INTRODUKTION
1.1 Syfte och 
undersökningsområden
Med mitt designförslag hoppas jag 
få konsumenten att reflekterar kring 
livsmedlens klimatpåverkan. Genom att 
informera och uppmuntra hoppas jag 
skapa en beteendeförändring som bidrar 
till hållbara konsumtionsmönster. På 
Konstfacks vårutställningen 2018 hoppas 
jag väcka diskussion och reflektion 
om hållbar matkonsumtion, matens 
klimatpåverkan samt hur livsmedelsbutiker 
borde tydliggöra information och göra det 
lättare för konsumenten att handla rätt. 

Områden som jag berör i mitt 
examensarbete, och som jag vill ge 
exempel på är: 

• Konsumtionstendenser i mindre 
mataffärer 

• Butikexponering och strategier för 
konsumtion

• Attityder och vanor bland kunder

• Kundkorgen/vagnens funktion i butiker

• Öka miljömedvetenhet vid val av 
livsmedel i livsmedelbutiker

Livsmedelsbutik i Stockholm
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1.2 Bakgrund
En torsdagseftermiddag ger jag mig in 
i mataffären, trött efter en lång dag på 
skolan Jag väljer mellan ekologiska och 
konventionella kvisttomater och tar de 
sistnämnda. Jag fortsätter min dagliga 
handel och fångas av en skylt i gult och 
rött med texten kampanjvara “gröna 
vindruvor 15 kronor” som jag plockar på 
mig och reflekterar knappt kring att det 
transporteras från Indien. Nästa skylt jag 
möts av är “Citron 3 för 12 kr” och även 
den slänger jag ned i kundkorgen. Efter att 
ha passerat frukt och gröntavdelningen 
fortsätter jag min inhandling och går 
vilse i en labyrint av varuhyllor och 
färgglada erbjudanden som pockar på 
min uppmärksamhet. Kundkorgen blir 
min machete i affärens djungel. Efter 
femton minuter är jag äntligen färdig med 
min inhandling och inser att endast en 
tredjedel av livsmedlet är från växtriket, 
inget är ekologiskt eller miljöcertifierat och 
hälften är impulsköp. 

Stycket ovanför är en fiktiv vardagssituation 
där en hungrig och trött konsument ställs 
inför en rad av val i mataffären som oftast  
är impulsiva och inte alltid genomtänkta. 
Under projektets gång har jag upptäck att 
detta beteende är mycket vanligt bland 
konsumenter i Stockholm.

I en enkätundersökning som jag gjorde 
i detta projekt svarade 133 personer att 
de främst väljer ut livsmedel på grund av 

priset men att de även anser att det är 
viktigt att det är hälsosamt och ekologiskt. 
Majoriteten som går in i en butik är 
ofta obeslutsamma och hungriga visar 
enkäten vilket innebär att konsumenter är 
lättpåverkade i mataffärer. 

Jag har undersökt konsumtionsbeteenden 
i mindre livsmedelsbutiker just för att 
jag intresserar mig för hållbarhetsfrågor. 
Genom att förstå konsumtionsbeteenden 
kan jag som designer förhoppningsvis 
uppmuntra konsumenter med en tjänst 
och/eller produkt att ställa om till en 
hållbar livsstil. 

Inhandling en torsdagseftermiddag på Coop i Bagarmossen

Hur känner du dig oftast i en matbutik? Enkätundersökning Konsumtionsbeteende av 
Johanna Sarskog Steigleder 28 mars 2018 

Inspirerad
Obeslutsam

Stressad
Strukturerad

Effektiv
Trött

Hungrig
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> Globala målen

De 17 globala målen av FN är mål för att 
utrota extrem fattigdom, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och 
lösa klimatkrisen.  1 I mitt examensarbete 
har jag fördjupat mig i mål 12 som 
behandlar hållbar konsumtion och 
produktion, där det framgår att det behövs 
en rad verktyg och åtgärder för att vi ska 
ställa om till en hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster. Utbildning och 
tydlig och lättillgänglig information som 
exempelvis miljömärkning behövs för att 
möjliggöra för konsumenter att göra mer 
ansvarsfulla och hållbara val av produkter 
och tjänster. 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 
av växthusgaser motsvarar cirka 11 
ton per person och år. För att uppnå 
generationsmålet och Parisavtalets mål 
behöver dessa utsläpp ner till just en till 
två ton. Konsumtion av livsmedel står 
för 30 procent av hushållens utsläpp 
i Sverige. 2  De negativa effekter som 
livsmedelsproduktionen kan ge är 
minskad biologisk mångfald, övergödning, 
markförstöring och föroreningar. 3

Ekologisk produktion är viktigt att stödja 
även om de inte alltid ger mindre utsläpp 
en den konventionella alternativet 
eftersom det leder till mer biologisk 
mångfald vilket gör att vi bättre kan 
hantera kommande klimatförändringar. 4

Enligt Naturskyddsföreningen bör 
konsumenter minska mängden kött 
som ger mest växthusgasutsläpp därför 
är ett enkelt och viktigt sätt att  bli mer 
klimatsmart att äta vegetarisk.   Matsvinn 
står för stor och onödig miljöpåverkan. 5De 17 globala målen av FN.  1

1. http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/, läst den 3/3 2018
2. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasut-
slapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/, läst den 5/3 2018
3. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-kon-
sumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/, läst den 5/3 2018

Konsumtionsbaserade utsläpp från 2015 av Naturvårdsverket/SCB. 2  
Ton koldioxiddekvivalenter per invånare. 

4. https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatmaxa-maten, läst den 25/4 2018
5. http://www.ipcc.ch/, läst den 25/4 2018

Livsmedel Boende Transport

Kläder, Skor Övrigt

Offentlig
konsumtion och 

investeringar

0 4 8 12

Hushållens konsumtion



7Johanna Sarskog Steigleder Vardagsval

6. http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/darfor-hor-vi-inte-klimatlarmen/, 
läst den 1/5 2018

> Fem psykologiska barriärer

Många konsumenter vill leva mer 
miljömedvetet visar enkäter och intervjuer 
med konsumenter tenderar ofta att gå 
emot sina principer och tar ofta enkla och 
kortsiktiga beslut.

Trots av att konsumenter matas av 
vetenskapliga fakta på de allvarliga 
konsekvenser i naturen som konsumtionen 
ger så har människors oro minskat. 6 Den 
norske psykologen och ekonomen Per 
Espen Stoknes har skrivit boken What 
We Think About When We Try Not To 
Think About Global Warming där han har 
analyserat varför klimatfrågan är så svår 
att kommunicera. 7 Han har undersökt de 
psykologiska försvar vi människor tar till 
för att hålla oron och kraven på förändring 
på avstånd. I boken listar Stoknes fem 
barriärer till varför vi undviker att ta 
klimathotet på allvar. 

Den första barriären kallar han för distans. 
Idag talas det om många mål till 2030 men 
få tänker så långt framåt i vardagsbeslut. 
Avståndet kan även vara geografiskt och 
socialt där vi exempelvis aldrig upplevt 
cykloner som ofta drabbar u-länder som 
lever under omständigheter som känns 
främmande för konsumenter i västvärlden.
Den andra barriären är domedags 
perspektivet som triggar konsumenter med 
skuld som kan göra att människor stänger 
av mentalt. 

Den tredje barriären är kognitiv dissonans 
som är en inre konflikt mellan vad 
människor vet och vad de gör. Det är svårt 
med dissonans eftersom det innebär att 
konsumenten måste ändra ett beteende.
Den fjärde barriären är förnekande där 
vi då ignorerar dissonansen. Den femte 
barriären är identitet som filtrerar bort 
fakta som motsäger ens värderingar. 

För att bryta dessa barriärer så funkar det 
enligt Stoknes inte att presentera mer 
och starkare fakta utan att det snarare 
förstärker försvaren. Ett bra exempel på hur 
människor kommer närmare klimatfrågan 
är hur grannar påverkat varandra genom 
att ha solcellspaneler som visar sig ha 
en smittsam effekt. Att försöka påverka 
sociala normer är ett starkt verktyg som 
jag även använt i mitt designförslag (se 
”Nudgingverktyg” s. 39). Det ska vara enkelt 
att fatta klimatsmarta beslut för att lösa 
problemet med dissonans som är en av 
våra barriärer enligt Stoknes. 

7. Per Espen Stoknes, What We Think About When We Try Not To Think About 
Global Warming, 2015
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Nordiska Kompaniet på Hamngatan.

1.3 Konsumtionsteorier

> ”Att shoppa” eller ”att handla”
Varuhuset Nordiska Kompaniets på 
Hamngatan öppnade 1915. I avhandlingen 
Varuhuset NK och det moderna samhället av 
historikern Orsi Husz speglas varuhuset det 
moderna samhället på mängder av olika 
sätt. 8 När de introducerades så blev inte 
konsumtion en nödvändig vardagsrutin 
utan ett nöje och ett tidsfördriv. 

I det svenska vardagsspråket så skiljer 
vi vanligen konsumtion på “att shoppa” 
och “att handla”. Det rationella sättet “att 
handla” anses vara planerad, effektiv, 
tidsbesparande, ekonomiskt och är en 
vardaglig aktivitet. Det ska tillfredsställa 
konkreta behov. Det hedonistiska sättet 
“att shoppa” anses vara impulsiv, njutning 
och nöje. I varuhus idag har dessa två 
behov kombineras vilket skapar ett 
utrymme för kunder att göra sin egna 
tolkning av sin konsumtion och kan 
därmed skapa mer köp än planerat. 
När NK utformades var man väldigt 
mån om frestelser och kontroll genom 
varuexponering för att locka till impulsköp. 

8. Hurz, Orsi. (2012) Varuhuset NK och det moderna samhället inte ett hus utan en 
värld, s. 1-4
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Coop Nära i söderorten Bagarmossen.

> Livsmedelsbutiker & målgrupp

En livsmedelbutik är en butik där ägaren 
lagerhåller ett sortiment av matvaror 
som säljs till kunder. Livsmedelshandeln 
har sett olika ut historiskt och kan tydligt 
spegla hur samhället är uppbyggt. 

I Sverige bor idag 84 procent av 
befolkningen i tätorter där transporter 
är en förutsättning men som också 
står för en stor del av miljöpåverkan. 
Stadsutvecklingen under efterkrigstiden 
separerade boende, arbete, kultur och 
handel där målsättningen var en sund 
livsmiljö men som istället skapade hög 
miljöpåverkan och stort bilberoende. 9

Idag är det vanligt att konsumenter i 
Stockholm handlar i närområdet där de 
jobbar eller bor. I en enkätundersökning 
som jag gjorde handlar majoriteten 
2-4 gånger i veckan och handlar i 
livsmedelsbutiker som ligger nära jobbet 
eller boendet. Det finns idag särskilda 
butikskoncept som ska passa mindre orter 
och stadsdelar de kallas exempelvis för 
Coop Nära, Ica Nära och Axfood Handlar´n. 

I mitt examensprojekt har jag valt 
att avgränsa mig och fokusera på att 
undersöka livsmedelsbutiker i Stockholm. 
Mitt designförslag ska passa mindre 

livsmedelsbutiker som ofta finns i 
mindre orter eller stadsdelar som ofta är 
tillgängliga med kollektivtrafik i Stockholm.  

Olika livsmedelskedjorna har olika 
fokus och målgrupper. Exempelvis är 
Lidls slogan: Mästarmat till mästarpriser 
och Coops slogan: Sveriges grönaste 
matkedja. Jag har i mina observationer 
och undersökningar varit på Coop Nära i 
Bagarmossen och Hemköp på Telefonplan. 

Mitt designförslag skulle troligtvis fungera 
bäst på Coop idag just för att de jobbar 
med att lyfta fram klimatsmarta livsmedel. 
Målgruppen som går dit är ofta medel- till 
höginkomstagande konsumenter som 
redan är miljömedvetna men inte alltid 
handlar därefter. En anledning till att rikta 
in sig till höginkomsttagande konsumenter 
oftast har högre utsläpp i andra 
konsumtionsområden såsom exempelvis 
flygresor än vad låginkomsttagande 
konsumenter har. 

9. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2006_
energi_transport_den_glesa_staden.pdf, läst den 24/5 2018
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> Strategier i livsmedelsbutiker
Cirkeldiagrammen på denna sida är 
svar från min enkätundersökning om 
konsumtionsbeteenden i livsmedelsbutiker 
som visar på att vi att vi ofta handlar mer 
än planerat. Det visar också att många 
konsumenter gör sina val direkt i butiken 
och är därför väldigt mottagliga där.

Det är ingen slump att många kommer 
hem med mer varor än vad de tänkt köpa 
för att butikerna är noggrant planerade så 
att du ska handla så mycket som möjligt. 
Livsmedelsbutiker använder sig av många 
knep för att påverka kunders köpbeteende 
då de exempelvis gör de önskvärda 
alternativen mer tillgängliga. 8

10. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/
Forskning/Forskning-for-miljomalen/Pagaende-forskning-for-miljomalen/Styrme-
del-och-konsumtion-/Nudge-for-naturen--fungerar-det-/ , läst den 25/4 2018
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Svar från enkätundersökningen.

Svar från enkätundersökningen.
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Godis och snacks är oftast placerat i slutet av butiken för att 
uppmuntra kunder att impulsköpa.

Färgglada frukter och grönsaker placeras vanligen vid 
ingången för att locka in kunder i affären.

Mjölken är oftast placerad längst in i affären vilket gör att konsumenter måste gå igenom hela butiken.
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> Kundkorg

1941 öppnades Konsum Snabbköp på 
Odengatan 31 som var Sveriges första 
“snabbköp”. Självbetjäning blev då 
vanligare och kundkorgen i metall blev då 
vanlig i mataffären. Den klassiska svenska 
kundkorgen i plast utformades 1970 av AB 
Gustavsberg och industridesignern Sven-
Eric Juhlin i samarbete med Kooperativa 
Förbundet som även idag finns i 
mataffärerna. 11 

På 2000-talet tillverkades kundkorgar 
med hjul även kallad “dra-maten” som var 
större än kundkorg utan hjul och försedd 
med ett draghandtag och bärhandtag som 
konkurrerade ut kundvagnen eftersom 
konsumenter då handlade mera och ofta. 

Flätad korg av furuspån från Upplandsmuseet.

PLASTIG

Jag har valt att undersöka kundkorgen som 
är avsedd för konsumenten för tillfällig 
förvaring och transport av varor i butiken. 
Det är mellanhanden innan konsumenten 
har konsumerat.

Jag tror att olika uttryck och funktioner på 
kundkorgen kan påverka konsumentens 
köpbeslut just för att det är en produkt 
som följer med hela vägen i butiken. 
Den visuella, taktila och haptiska 
upplevelsen av en produkt kan påverka 
konsumenternas undermedvetna. 
Exempelvis en knallröd plastkorg med 
hård kall yta kan upplevas som billig och 
uppmuntrar konsumenter att slänga 
ned varor mer vårdslöst. En flätad korg 
i naturmaterial med varm och mjuk yta 
uppmuntrar konsumenter att lägga ned 
varor mer varsamt och skapar en tydlig 
överblick. 

OFRÄSCH

KLUMPIG

Till vänster är upplevelse av dagens kundkorg enligt 
konsumenter på Coop i Bagarmossen .

OBEKVÄM

11. https://steamwash.org/kundkorg/, läst den 24/5 2018
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Bild och text från svensk naturdokumentär Sista skörden från 2017.  13

De livsmedel konsumenter väljer att köpa eller inte köpa sänder 
en viktig signal till företagen. Att rösta med plånboken är att 
använda sig av sin konsumentmakt.

> Konsumentmakt

För att åstadkomma en ekologisk 
och social hållbar produktionen och 
konsumtionen gäller det att producenter, 
butiker och konsumenter samarbetar. 
Producenter måste följa de krav som 
ställs för ett socialt och ekologiskt hållbart 
jordbruk/produktion, butiker exponera 
och inspirera de hållbara valen och 
konsumenter har slutligen köpmakten att 
välja ut livsmedel. Konsumenter har stor 
makt. Vill fler konsumenter ha exempelvis 
ekologiskt mat så kommer även fler bönder 
att ställa om till ekologisk produktion och 
om tillräckligt många kritiserar bankernas 
höjda avgifter så kan priset på ekologiska 
livsmedel ändras. 13

Jag var på en  föreläsning om 
matkonsumtion som hölls av projektledare 
Amanda Bengtsson 9 april från den ideella 
föreningen Medveten konsumtion på 
Goodstore. De verkar för ökad kunskap 
om konsumtionens effekter på miljön och 
de som arbetar inom industrin. De lyfter 
konsumentmakt och att man klarar sig 
alldeles utmärkt om man konsumerar lite 
mindre och mer genomtänkt. De vill jobba 
utan pekpinnar och säger att det är viktigt 
att konsumenten eftersträvar reflektion 
snarare än perfektion. 

De gav tips på hur konsumenter kan handla 
klimatsmart i de olika avdelningarna 
i mataffären. Vid frukt och grönt ska 

konsumenter tänka säsong grova 
grönsaker på vintern och salladsgrönsaker 
på sommaren. Välja ekologiska och 
närodlade frukter och grönsaker. För att 
handla medvetet fisk och skaldjur välj 
certifierat av MCS, ASC eller KRAV. För att 
göra mindre klimatpåverkan är det även 
mycket viktigt att minska konsumtion av 
kött och mejeriprodukter genom att byta 
ut flera rätter i veckan mot vegetariska 
alternativ. Välj även ekologisk och 
närproducerad kött och mejeriprodukter. 

Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, 
det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan 

vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. Vi tömmer 
vårt jordkonto på dess kapital när vi behöver det som allra 

mest. Utan jord inget liv och utan liv ingen jord. 

13. http://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/bli-en-smartare-konsu-
ment/anvand-din-konsumentmakt/, läst den 14/4 2018

12. https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden, sett den 20/3 2018
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 14. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikatio-
ner6400/978-91-620-6642-0.pdf?pid=14231, läst den 14/4 2018

> Nudging

I mitt projekt arbetar jag med “Nudging” 
som är ett beteendevetenskapligt verktyg 
som ska påverka konsumenter i en 
viss riktning genom små förändringar i 
beslutsprocessen utan direkt belöning 
eller bestraffning. 14 Marknadsföringen i 
livsmedelsbutiker använder sig också av 
nudging idag, se ovan Livsmedelsstrategier. 
Denna metod kan tyvärr styra oss åt fel 
riktning men jag vill använda mig utav 
denna metod för få oss att konsumera mer 
eftertänksamt och klimatsmart. 

I avhandlingen Nudging- Ett verktyg för 
hållbara beteenden av Oksana Mont, 
Matthias Lehner och Eva Heiskanen syns 
i en tabell olika nudgingverktyg. 15 I mitt 
designförslag använder jag förenkling 
och inramning av info, förändringar i den 
fysiska miljön och användning av sociala 
normer (se ”Nudgingverktyg” s.39)

 

Beteendelabbet är Sveriges första beteendebyrå arbetar med hållbar beteendeförändring. Bettendelabbet 
har designat beslutsmiljöer för Ica för att få oss konsumenter att minska köttkonsumtionen. Det gröna 
valet blev mer lättillgängligt genom att placera morötter i köttdisken.

 15.  Oksana Mont, Matthias Lehner och Eva Heiskanen, Nudging Ett verktyg för hållba-
ra beteenden, s. 50, läst den 16//4 2018
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2.0 DESIGNPROCESS

Delar från workshopen avdelaren.
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Sofie Olsson  och Henning Gillberg startade motkampanjen White Monday.

2.1 Intervjuer

> Henning Gilberg, industridesigner

Jag mötte Henning Gillberg i Malmö som 
tillsammans med Sofie Olsson startade 
kampanjen White Monday i november 2017 
som är en motpol till den konsumtionshets 
som skapas under Black Friday. Han 
berättar att White Monday ska visa ett 
annat alternativ till nykonsumtion genom 
att uppmuntra invånare i Sverige att 
använda tjänster och handla i butiker 
som följer en cirkulär ekonomi. Jag 
intervjuade Henning i Malmö just för att 
kampanjen inspirerat mig för att den har 
kritiserat vårt konsumtionsbeteende och 
konsumtionssamhälle.

Henning Gillberg driver även företaget 
Repamera vars vision är att det ska vara 
enklare att laga än att köpa nya kläder 
i Sverige. Idag skickar människor runt 
om i Sverige trasiga kläder i en påse från 
Repamera till skräddare och får tillbaka det 
reparerade plagget inom 14 dagar. 

Henning sa vid intervjun att människan är 
av naturen lat och orden och handlingar 
är ofta bortkopplade. Därför måste det 
vara lätt att handla rätt vilket  är viktigt 
attt tänka på i mitt examensarbete om jag 
vill få konsumenter att välja klimatsmarta 
livsmedel.

“Vi vill göra gott men gör det 
mest med orden. Man lär sig 
med orden att vara god men 

med handlingar är svårare 
att förändra. Människan är 

av naturen lat ” 

Henning Gillberg
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> Rowan Drury, ”Zero-waste” livsstil
Jag intervjuade Rowan Drury som driver 
butiken Gram i Malmö som är Sveriges 
första förpackningsfria butik där kunder tar 
med sig sina egna tillbringare för att köpa 
livsmedel. 

Anledningen till att Rowan startade denna 
butik var för att minska på förpackningar 
och undvika att slänga bort onödigt 
mycket material. Hon blev inspirerad av 
en kvinna i New York som heter Laurens 
Singer som driver bloggen trashisfortossers 
och där hon berättar hur det är att leva 
“Zero Waste” livsstil. ”Zero Waste” innebär 
att man ska försöka att leva utan plast, 
förpackning och att inte konsumera så 
mycket.

Rowan känner att när det gäller mat 
så känns som att vi konsumenter inte 
har så mycket val i butiken att ha saker 
opaketerade. Att leva Zero Waste handlar 
i första hand om att inte samla på sig 
saker som blir till skräp från allra första 
början. I andra hand ska man dra ner på 
saker man samlar på sig och i tredje hand 
återanvända det som blivit överflödigt. 

Enligt Rowan är vi i Sverige fokuserade 
på att återvinna och är duktiga på det 
men vi glömmer på så sätt bort att innan 
reflektera om vad vi istället skulle kunna 
konsumera för att minska avfallet. 

Rowan Drury försöker uppmuntra sina kunder att  följa mottot 
efter ordningen ” refuse, reduce, reuse, recycle and rot”

“The less you have the less you need ” Rowan Drury 
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15 minuter fick deltagarna på sig att bygga 
prototyper som skulle bära livsmedel.

I slutet av testet skulle testpersonen ge vidare prototypen och 
låta någon annan handla i ”butiken”

Matvaror som prototyperna skulle rymma.

2.2 WORKSHOPS
> Refuse, reduce, reuse, recycle and rot 

Jag byggde upp en mindre butik där 4 
deltagare på Konstfack fick bygga prototyper 
som skulle bära livsmedel men skulle ta 
inspiration av mottot “refuse, reduce, reuse, 
recycle and rot”. Prototyperna från workshopen 
blev radikala där livsmedel exempelvis ramlade 
ut eller inte rymdes i prototypen vilket inte 
skulle fungera i en matbutik. Jag blev tvungen 
fundera kring om jag vill göra kritisk, spekulativ 
eller problemlösande designförslag som 
fungerar idag. 

Efter workshopen valde jag att jobba vidare 
med ett designförslag som skulle kunna 
fungera idag i en livsmedelsbutik för att 
uppmuntra konsumenter att välja klimatsmarta 
livsmedel. Ett kritiskt designförslag avsedd för 
utställning skulle eventuellt få konsumenter 
att reflektera kring sin matkonsumtion 
och klimatpåverkan men det skulle vara 
svårt att få dem att verkligen ändra sitt 
konsumtionsbeteende då det skulle behöva 
ske direkt i butiken. 
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En uteslutande cylinderformad tygkasse av Simeon Goodwin rymmer endast 
grönt på lösvikt och konserver. 

En opålitlig ryggsäck och korg i kartong av Einar Ahrreman där botten går 
sönder när den är för full med livsmedel.
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> Eko deko
”Ett grundläggande problem, som gäller all 
marknadsföring av ekologiska livsmedel, 
är att det positiva med ekologisk mjölk 
inte får framhållas på bekostnad av 
konventionellt framställd mjölk. Om 
ekologisk mjölk ska kallas naturlig, får 
det inte medföra att konventionell mjölk 
framstår som onaturlig. Den ekologiska 
mjölken får inte vara allt för avvikande, 
men ändå skilja sig tillräckligt mycket 
för att kunden ska kunna ta rätt mjölk i 
affären.” 15

Jag vill undersöka livsmedels- och 
förpackningsdesign för att se hur de vi 
uppfattar som ekologiskt hållbart. Jag 
ställde ett antal frågor till Robin Nykvist 
som är säljare på Coop i Bagarmossen som 
berättade hur det fungerar på frukt- och 
gröntavdelningen. Ekologiska grönsaker 
är ofta inplastad för att de ska skyddas 
mot de besprutade grönsakerna och inte 
skadas vid transport. Detta ger enligt mig 
inget miljövänligt intryck då i alla fall jag 
försöker undvika onödigt mycket plast. 
Coop har hårt besprutade grönsaker och 
det finns fortfarande en efterfrågan på 
dessa vilket gör att de finns kvar. 

Workshopen bestod av fem deltagare 
på Konstfack där uppgiften var att välja 
ett livsmedel som fanns i två exemplar. 
Därefter fick de 15 minuter på sig att ge 
livsmedlet ett ekologiskt uttryck utan att 
använda ordet eko och göra det andra 
exemplaret så motbjudande som möjligt.

Ekologiska och konventionella tomater på Coop.  16. Lasse Brunnström och Karin Wagne, Den (o)hållbara förpackningen, s. 129 
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Annelie Hultman ville att eko-chokladen ska kopplas till förr i tiden. Istället för 
aluminium ska den omslutas av smörpapper. Den andra chokladkakan är helt omsluten 
i svart plastpåse.

Hillevi Hesseldahl färgade den konventionella banan blå för tydligt visa att den är 
besprutad och giftig. Eko-bananen ska vara oförändrad för att den är naturlig.

I workshopen framgår det alla ekoprodukter kopplas till naturmaterial, förr i tiden 
och jordnära färger. Blanda många olika material och plastförpackning upplevs inte 
framhäva klimatsmarta livsmedel. Det är något med det romantiserade jordbruket 
som många kopplar till ekologi vilket gav mig inspiration att göra jobba vidare med ett 
koncept där kundkorgen påminner om redskap från jordbruket.
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Placera livsmedel i olika tillbringare.

>  Materialmöten

Jag vill undersöka hur olika materialmöten 
livsmedel och varukorgen uppfattas. 
På så sätt kan jag hitta material till 
kundkorgen därför gjorde jag ytterligare en 
workshop med 10 deltagare på Konstfack. 
Testpersonerna skulle individuellt placera 
livsmedel i olika tillbringare för att jag ville 
ta reda på vilka materialmöten och former 
som känns mest naturliga. Under tidspress 
skulle testpersonen placera varje livsmedel 
impulsivt i en varsin behållare. 

Alla deltagare placerade vissa livsmedel 
utefter vad behållaren påminner om. 
Exempelvis så påminner den svarta 
plastpåsen om pantburkar vilket gjorde 
att Cola-burken placerade där. Äpplet 
placerades oftast i näverkorgen för att det 
påminner om en flätad korg för att plocka 
frukt och potatisen placerades i nätsäck. 

En kombination av vissa material och 
livsmedel gav alltså associationer till det 
gamla jordbruket. Ägget och tomaten 
placerades oftast i behållare som skulle 
skydda för livsmedlet var skört. 

Resultatet visar också att många deltagare 
inte heller utgick från materialet på 
förpackningen utan vad det innehöll. Vissa 
testpersoner gick också utefter formen på 
förpackningen, exempelvis så ville många 
placera gräddfil i en kantig behållare.  

Frukt och grönt placerades alltid i de 
organiska materialen. Genom att noga 
tänka ut materialvalet och utformningen av 
kundkorgen skulle jag kunna uppmuntra 
konsumenter att välja mer frukt och 
grönt genom den haptiska och visuella 
upplevelsen. Idén väcktes att det skulle 
kunna finnas olika sidor som uppmuntrar 
konsumenter att stoppa ned olika 
livsmedel. Exempelvis skulle ena delen av 
korgen vara organisk och assymetrisk och 
den andra delen statisk och symmetrisk. 
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Varje deltagare fick 2 minuter på sig att placera livsmedel.

Äpplet i näverkorgen och potatisen i nätsäcken var en vanlig kombination.
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Prototyp 1.

> Avdelare
Jag ville få kontakt med konsumenter 
direkt i en mataffär och undersöka om 
avdelare i korgen gör att konsumenter blir 
mer uppmärksamma om vad de lägger 
i kundkorgen och se hur de delar upp 
sina livsmedel. Jag delade ut två korgar 
åt gången till kunderna och mötte dem 
sedan innan kassorna för att fotografera 
kundkorgen och bad dem att fylla i ett 
frågeformulär. Frågorna var: Hur har du 
delat upp ditt livsmedel i kundkorgen? 
Vilken vara stoppar du alltid ned i korgen? 
Vilken vara försöker du undvika men som 
du ändå handlar? Finns det något med 
dagens kundkorg som kan förbättras? Vad 
är din strategi för att handla hållbart?

Prototyp 1 har en ram som rymmer 
max tre avdelare som inspirerats 
av tallriksmodellen. Jag ville se om 
konsumenter möjligtvis skulle dela upp 
sina livsmedel i eko-varor, livsmedel på 
lösvikt och olika material på förpackningar. 

Prototyp 2 undersökte jag hur vi placerar 
livsmedel i olika hål. Jag tänkte att likt 
sopsortering så placerar vi kartong i ett 
rektangulärt hål och glas i cirkelformat hål. 
Kan man på samma sätt få konsumenter 
att lägga grönsaker på lösvikt i det 
organiska hålet? Nu i efterhand hade jag 
önskat att göra den rektangulär eftersom 
de flesta förpackningar har den formen.

Prototyp 2.
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“Det kändes väldigt logiskt att man 
skulle dela upp sina varor. Jag delade 
upp det i grönsaker/frukt och övrigt ” 

Åsa 49 år

“Dagens kundkorg är svår att bära 
och kundkorg med hjul är för låg” 

Margrit 82 år

“För att handla klimatsmart tittar jag på 
märkningar och planerar mina inköp”  

Miriam 26 år

“Jag försöker handla ekologiskt” 
Johannes 34 år

Utvalda kommentarer från test av prototyper på Coop i Bagarmossen
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Jag var på Coop i Bagarmossen i två timmar och delade ut 
kundkorgar med olika typer av adelare. 9 kunder testade 

korgarna och 12 kunder besvarade frågeformuläret.

Ramarna är laserskurna och anpassade till den klassika kundkorgen i plast och ”dramaten”.  

Att försöka locka trötta kunder en torsdagskväll att testa min 
korg var en utmaning.

Många konsumenter lägger ned varor i 
kundkorgen ovarsamt. Med avdelaren 
lägger kunderna ner livsmedel mer 
eftertänksamt och varsamt på grund av 
att de måste organisera och eventuellt att 
ramen uppfattades skör. Det var många 
testpersoner som sa att det kändes 
naturligt att lägga grönsaker i ett av facken 
just för att det inte ska mosas och på så 
sätt kan man undvika extra plastpåsar. 
Ovalen hade för små hål för att rymma 
varor och de olika hålen väckte ingen 
reaktion. Kunderna på Coop en torsdag 

kväll är inte särskilt pigga vilket innebär 
att det är viktigt att det ska vara lätt att 
göra rätt. Coop i Bagarmossen har mycket 
medvetna och klimatsmarta kunder men i 
resultatet framgick det att många försöker 
men handlar inte som de skulle vilja. 
Många konsumenter bär mycket och det 
ser ut att vara tungt därför är det viktigt att 
jag gör en ergonomisk korg.
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2.3 Konceptfas
> Typkunder

Efter användartestet på Coop i 
Bagarmossen fick jag en tydligare bild 
vad för olika slags kunder som finns i 
butiken. Majoriteten av kunderna jag mötte 
i butiken uppfattades som stressade och 
obeslusamma enligt mig. 

Jag kontaktade Torun Langaas för råd som 
är butiksansvarig på Hemköp i Rissne och 
har arbetat där i 5 år. Enligt henne är de 
tre typiska kunderna: den obeslusamma 
småbarnsföräldern, den stressade 
tonårsföräldern och den bestämde 
pensionären. Dessa typkunder mötte även 
jag under workshopen Avdelare på Coop 
i Bagarmossen. Utefter dessa målgrupper 
och min egen observation skapade jag tre 
fiktiva typkunder som jag tog inspiration av 
till olika koncept.

Typkund 2
Småbarnsförälder
Ålder: 20-30 år
Tid i butik: 20-30 minuter
Vanligaste frågan: ”Kan du blip-
pa in den här squeezern i kassan 
och ge mid den snabbt så kan 
jag ge den till mitt barn så hen 
inte börjar skrika och gråta?”

Typkund 1
Ensamstående förälder till 
tonårsbarn
Ålder: 35-50 år
Tid i butik: 10-20 minuter
Vanligaste frågan: Ställer aldrig frågor 
pga hen är stressad, känner till vart 
allt är och vill igenom butiken snabbt.

Typkund 3
Pensionären
Ålder: 65-80 år
Tid i butik: 30-60 minuter
Vanligaste frågan: ” Varför 
är _____ så dyr?! Ni höjer 
ju priserna varje dag och 
tror att vi inte ska märka 
något!”
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> Brainstorm

Under projektets gång har jag skissat 
olika koncept som ska få konsumenter att 
handla mer klimatsmart. Efter workshopen 
avdelaren blev jag inspirerad att jobba 
vidare med att dela livsmedel för att skapa 
en bättre överblick för konsumenter över 
sin konsumtion. 

Jag valde att avgränsa och utgå från 
en produkt som jag ansåg hade stor 
kompetens att påverka konsumenters 
konsumtionsvanor. Med en tankekarta 
försökte jag punkta ned alla möjligheter 
som finns med en kundkorg.  Exempelvis 
försökte jag rikta in olika designförslag för 
olika typkunder. 

Bröd

Bak

Frukt och grönt

Kött

Mejeri

DITT SENASTE KÖP
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REDO Super Supermarket ställdes ut i Milano 2017 under möbelmässan av Design School Kolding. Produkterna är inte ätbara eller 
användbara i traditionell mening. Innehållet är material som går att återanvända. 16

> Inspirerande designlösningar

På Coops  kvitton syns tydligt hur stor andel som har miljömärkningar, 
kan återkoppling göra att vi handlar mer klimatsmart?

Snabbmatskedjan Max visade produktens koldioxidutsläpp på alla sina 
hamburgare och såg även en ökning med 16% av hamburgare med lägre 
genomsnittlig koldioxidpåverkan. 17

 17. http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2111372,00.html,  läst den 
14/4 2018

 16. https://www.designskolenkolding.dk/en/publications/super-supermarket-milan, 
utställning den 6 april 2017
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Bröd

Bak

Frukt och grönt

Kött

Mejeri

DITT SENASTE KÖP

Bröd
Bak

Frukt och grönt

Kött

Mejeri
DITT SENASTE KÖP

> Konceptskisser

Genon att dela upp livsmedel i kundkorgen 
kan konsumenter bli mer eftertänksamma 
med vad de stoppar ned visar workshopen 
avdelaren. Tallriksmodellen är ett bra 
exempel på hur man med hjälp av grafik 
kan guida människor att fördela mat 
på tallriken och äta mer hälsosamt. Jag 
funderade kring hur jag på samma sätt 
skulle kunna göra en konsumtionsmanual 
som hjälper kunder att handla 
klimatsmart. Det skulle kunna vara olika 
andelar från de olika avdelningarna i 
butikerna.

För att få konsumenter att förstå vad som 
är klimatsmart måste de på något sätt 
informeras. Därav konceptet information 
om klimatpåverkan via scanner och 
översikt på sina inköpsvanor via digitalt 
kvitto och app där man månadsvis kan 
se hur och av vad man konsumerat. 
Konceptet är inspirerat av Ekopanelen 
som är framställt av forskare på Centre 
for Sustainable Communications vid KTH 
tillsammans med Coop.  18  Tjänsten bygger 
på att kundernas enskilda inköpsdata 
samlas in automatisk och redovisas visuellt 
online. Testerna visar att intresset och köp 
av ekologisk mat ökade då de gav tillbaka 
kvittoinformation. Resultatet i studien 
visade att visualiseringsteknik har hög 
potential när det gäller att påverka olika 
beteende.

Självbetjäningen har utvecklats de senaste 
åren där vi genom självscanning kan 
handla och registrera varor själva med en 
bärbar scanner och stoppa varorna direkt 
i bärkassen utan behöva ha någon kontakt 
med anställda och först lyfta upp varor när 
konsumenten kommit hem. Idag är det 
även möjligt med ett enkelt knapptryck 
att beställa hem livsmedel direkt hem 
till dörren. Jag skulle kunna informera 
konsumenter via dagens existerande 
scanner men valde att inte jobba high tech 
då konsumenter redan är överbelastade 
med pekskärmar och appar.

 18. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:910961/FULLTEXT01.pdf, läst den 
24/4 2018

Översikt med hjälp av uppdelning av livsmedel.

Information men hjälp av kvitto.
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Designprocess kundvagn med inspiration från en skottkärra.

> Kundvagn och kundkorg i trä

I workshopen eko deko framgår det alla 
ekoprodukter kopplas till naturmaterial, 
förr i tiden och jordnära färger. Det 
romantiserade jordbruket kopplar många 
konsumenter till ekologi vilket gav mig 
inspiration att göra jobba vidare med ett 
koncept där kundkorgen och kundvagnen 
påminner om redskap från jordbruket.
Kundvagnen var inspirerad av en 
skottkärran var först tänkt som en ställning 

till två kundkorgarna men som jag sedan 
utvecklade till att göra till en kundvagn. På 
2000-talet tillverkades kundkorgar med hjul 
även kallad “dra-maten” som var större än 
kundkorg utan hjul och försedd med ett 
draghandtag och bärhandtag. Skottkärran 
ska kritisera dagens kundkorg på hjul. 
“Dra-maten” skapar ingen tydlig översikt på 
grund av att den är djup och uppmuntrar 
konsumenter att dra maten bakom sig. 

Maten ska lyftas upp och köras framför 
konsumenten. Rörelsen ska påminna 
om hur det är att köra en skottkärra och 
koppla till jordbruket. Det skapar även en 
långsammare köpupplevelse då vi behöver 
köra den framåt med två händer vilket inte 
gör det möjligt att plocka på sig livsmedel 
i förbifarten. En extra avdelare för frukt och 
grönt var placerad konsumenten och den 
andra delen var avsedd för förpackade 

livsmedel. Den har även en tippfunktion 
genom att hjulen är placerade längre bak. 
När korgen fylls på med förpackade tunga 
livsmedel i främre delen av skottkärran så 
är tanken att den ska tippa över.
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De ovanstående prototyperna skulle utstråla naturligt, lätt och levande. Kundkorg till höger är laserskuret i furu plywood. 
Den ger en mer masstillverkad känsla men upplevs även stabil och rå med de brända kanterna från laserskäraren. Korgen 
till vänster i björk och hönsnät uppfattas mer “man tager vad man haver” där fästningen är med spik och häftstift.

Jag gjorde en rendering på ett designförslag inför slutredovisningen. Opponenter-
na tyckte att avdelaren var intressant och menade på att det vore intressant att 
förstärka den och tydliggöra vad som ska stoppas i de olika facken.

> Kundvagn och kundkorg i trä
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> Reflektion slutredovisning

Efter redovisning fick jag intressant och 
konstruktiv kritik på designförslagen. 
Kundvagnen uppfattas inte inkluderande 
på grund av att den endast går att köra 
med två händer och konsumenten behöver 
lyfta hela vagnen när konsumenten gör 
sin inköp. Tippfunktionen uppfattades 
även förvirrande för att den uppfattades 
mer som ett kritiskt designförslag än ett 
designförslag som faktiskt skulle fungera 
i en butik idag. Om jag gör ett kritiskt 
designförslag skulle jag också behöva ta i 
ännu mer så att designförslaget inte skulle 
uppfattas som ogenomtänkt. 

Det är tidskrävande att få två produkter 
att gå ihop samt att jag hade arbetat 
med kundkorgen mer än kundvagnen 
både ergonomiskt och med uttrycket. 
Detta gjorde att jag beslöt att endast 
utveckla kundkorgen. Kundvagnen skulle i 
slutändan inte tillföra mer i det slutgiltiga 
konceptet mer än att den är för större köp.

Prototyper i skala 1:1 till redovisningen.

Renderingar för att visa material och uttryck.Slutredovisning.
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Eftersom det blir allt vanligare att handla mat online är det ännu viktigare att förbättra 
själva köpupplevelsen. Butiken Cajsa Warg har ett intressant koncept där inredningen 

kopplar till hur livsmedelsbutiker såg ut förr och varorna exponeras på ett naturnära sätt. 

2.4 Designfas

> Materialval

Jag vill med mitt designförslag uppmuntra 
konsumenter att välja klimatsmarta 
livsmedel därför är det även viktigt att 
kundkorgen uppfattas naturnära både 
haptiskt och visuellt. Genom att ha en 
kundkorg i trä så hoppas jag uppmuntra 
konsumenter att lägga i livsmedel mer 
varsamt samtidigt tydligt känneteckna 
den klimatsmarta konsumenten i 
mataffären. En kundkorg i trä är också en 
kommentar mot att sluta använda onödiga 
plastpåsarna som upplevs som onaturligt 
att använda för frukt och grönt enligt 
enkätundersökningen. 

Det är inte bara av estetiska skäl som jag 
har valt att jobba vidare med trä utan även 
för dess egenskaper och miljöpåverkan. Trä 
är ett förnyelsebart material som Sverige 
har en stor tillgång av vilket därför det bör 
användas till mera produkter. Det är enkelt 
att underhålla, starkt i förhållande till sin 
vikt vilket därför skulle kunna lämpa till 
en kundkorg. 19 För att tåla väta, få längre 
hållbarhet, intakt yta och tåla slitage 
skulle kundkorgen kunna behandlas med 
miljövänligt vattenbaserat lack. 

Dagens kundkorgar är oftast tillverkade 
i plastsorten polypropen som är bäst 
lämpad för produkter som kommer 
i kontakt med livsmedel. 20 Plast har 

Inspirationsbilder.

många bra egenskaper och det behöver 
inte alltid betyda att den medför högre 
koldioxidutsläpp eftersom plast är 
lättare än många material och leder till 
mindre bränsleåtgång vid transport och 
är även lätt att återvinna.  Majoriteten 
av plastprodukter tillverkas oftast av 
fossila bränslen eller gas vilket bidrar vid 
nedbrytning eller förbränning till den 
globala uppvärmningen. Plast bryts ned 
väldigt långsamt i naturen exempelvis kan 
en plastmugg finnas kvar i 100 år. 21

Det pågår mycket forskning om hur man 
skulle kunna ersätta plast av olja med 
plast tillverkad av skogsråvara. Cellulosan 
i träet kan brytas ned till socker och jäsas 
till etanol. Från etanolen tas etan fram som 
kan användas till att tillverka polyeten 
som är en vanlig plastsort idag. 18 Det är 
idag dock dyrare och pågår fortfarande 
forskning kring. Om kundkorgen skulle 
tillverkas om ett antal år skulle plast av 
cellulosa vara ett hållbart alternativ. 

19. https://www.svenskttra.se/om-tra/hallbarhet/, läst den 23/4 2018
20. https://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/#F, läst den 24/5 2018
21. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/
rapporter/Plastrapporten.pdf, läst den 23/4 2018
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Bildtext

> Storlek

I enkätundersökningen handlar 
majoriteten med kundkorgen för att det 
känns smidigt, lätthanterlig och skramlar 
inte. Men I enkäten visas det att många 
köper ofta och lite vilket innebär att det 
inte skulle skada att minska höjden för 
att få bättre översikt. Kundkorgen i trä ska 
rymma mindre än kundkorg i plast för att 
inte uppmuntra oss att stoppa ned mer än 
nödvändigt samt att det även gör livsmedel 
står mer stabilt i korgen. Det är viktigt att få 
plats med basvaror. I enkäten framgår det 
att de vanligaste livsmedlen är bananer, 
morötter, mjölk, ägg och pasta som jag 
utgick efter när jag gjorde olika storlekar på 
korgarna. 

> Avdelare

Jag testade även olika typer av avdelare 
och beslöt att endast ha en fäst på 
kortsidan på grund av att för många 
valmöjligheter kan förvirra och göra att 
konsumenten inte alls använder avdelaren. 
För att kunna göra korgen stapelbar så är 
inte avdelaren fäst i mitten utan måste 
skjutas till kanten för att kunna staplas.

Avdelaren ska även vara smidig och tydligt 
utstråla att den går att skjuta med en tydlig 
greppyta. Avdelaren är fäst i ribborna vilket 
gör att konsumenten påminns om den 
funktionen. 

Dagens kundkorg är stapelbar och har plats för 20 liter och tål vikt på 20 kg. 
Jag upptäckte även om det finns ihåliga mönster på korgen så uppfattas 
den mindre vilket tydligt syntes tydligt om man ställde kundkorgen  i plast 
och i kapaskiva bredvid varandra.

Prototyper i kapaskiva för att skapa en känsla för volym och olika typer 
av avdelare. Prototyp 1 har samma volym som dagens kundkorg vilket 

visade sig inte vara det mest uppskattade storleken.  Jag frågade 10 per-
soner på Konstfack vilken av korgarna de tror passar bäst deras dagliga 

handel. 4 av 10 föredrog prototyp 4 eftersom den var avlång och inte 
lika djup  och 4 personer föredrog den lite större.

1. 2. 

3. 4. 

Avdelaren är skjutbar.

Olika greppytor på avdelaren.
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> Handtag

I mataffären bär konsumeter ofta tungt 
vilket innebär att det är viktigt att göra en 
ergonomsik kundkorg. Att göra en studie 
för handtag är ett helt projekt i sig men jag 
försökte så gott jag kunde med den tiden 
som fanns. Handtaget sitter idag längs 
med långsidan vilket gör att handleden får 
en onatulig vridning när konsumenten bär 
korgen. Jag valde därför att sätta handtaget 
längs med kortsidan. 

Idag är det många som bär kundkorgen i 
armvecket och tar stöd med höften. I det 
slutgiltiga designförslaget har jag tagit 
hänsyn till detta, i och med att korgen är 
mer avlång än dagens blir det även naturligt 
att ta stöd med höften men att den även ska 
uppfattas som smidigare.

Jag har gjort olika handtag där jag studerat 
vilken form och material som känns 
bekvämast för både armvecket och handen. 
Om handtaget är för runt och brett blir det 
svårt att få grepp och speciellt för äldre 
som har svårt att greppa. Ett antal personer 
på Konstfack testa de olika handtaget där 
favoriten blev en avlång halv cylinder med 
kanter på den rundade sidan i trä.

Handtag fäst på långsidan och kortsidan.

Studier av olika former på handtag.

Många konsumenter bär kundkorgen i armvecket.
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> Stapelbarhet

För kundkorgen ska kunna fungera i dagens 
mataffär är det viktigt att den är stapelbar. 
Det var en svårighet att få till rätt vinkel då 
avdelaren inuti korgen ställer till det. Om 
kortsidorna är utåtvinklade är det möjligt 
men det går inte att stapla lika mycket som 
dagens kundkorg. 

> Ribbor

För att hålla korgen så lätt som möjligt 
har jag försökt skapa så mycket luftrum 
som möjligt genom att jobba med ribbor 
på långsidan. Korgen ska uppfattas luftig 
på långsidorna och har därför mindre 
ribbor där även avdelaren är fäst. De breda 
ribborna på undersidan är kraftiga för att 
tåla tyngd och har glipor så att exempelvis 
frukt och grönt får stadga och hålls på plats 
i korgen. Ribborna på ovansidan ska även 
göra det enkelt för oss att greppa och lyfta 
upp korgen från korgstapeln. Det finns även 
utrymme att gravera livsmedelsbutikers 
logga på ribban vid kortsidan där 
handtaget är dolt.

Mötet med ribborna längs med långsidan 
och kortsidan syns tydligt för att visa på 
att delarna går att byta ut. För att göra 
kundkorgen cirkulär skulle det även kunna 
vara möjligt att byta ut delar exempelvis 
ribborna i botten av korgen vid slitage eller 
skada.

> Laserskärare

Jag har valt att jobba med laserskäraren 
som tillverkningsmetod vid framställning 
av den slutgiltiga prototypen för Konstfacks 
vårutställning 2018. De brända kanterna 
valde jag att lackera och behålla för att det 
ger en råare känsla samt fungerade även 
som en fin kontrast till obehandlat ljust 
plywood i furu. Laserskärare underlättade 
även för mig att tillverka flera modeller 
vilket var tänkt från början för att visa på 
stapelbarhet. Det som jag upptäckte var 
att det blev mycket spillmaterial men vid 
masstillverkning skulle det optimeras och 
utnyttja det mesta av materialet.

Laserskuret plywwod i furu 7 mm. 
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3.0 DESIGNFÖRSLAG
3.1 Vardagsval
Mitt slutgiltiga designförslag är en 
kundkorg i trä för livsmedel med en valfri 
avdelare som framhäver klimatsmarta 
livsmedel. Märkning på matbutikens 
hyllor, i form av en symbol, är kopplad 
till avdelaren två sidor vars uppgift är att 
bidra till att konsumenter gör mer hållbara 
vardagsval. Kundkorgen i trä är ett förslag 
som skulle kunna komplettera befintliga 
standardkorgar och känneteckna den 
miljömedvetna konsumenten i mataffären. 

Genom att informera och uppmuntra 
konsumenter hoppas jag skapa en 
beteendeförändring som bidrar till hållbara 
konsumtionsmönster. Detta har jag gjort 
genom att använda olika “nudgingverktyg” 
(se tabell s.14). Jag har i mitt designförslag 
använt förenkling och inramning av info, 
förändringar i den fysiska miljön och 
användning av sociala normer. 

Slutgiltiga designförslaget på Konstfack vårutställning 2018.



39VardagsvalJohanna Sarskog Steigleder

3.2 ”Nudgingverktyg”
> Förenkling och inramning av info

Jag vill förenkla information om vad som 
är klimatsmarta livsmedel för konsumenter 
genom att skapa en hållbarhetsymbol som 
syns på hylletiketterna som är en samling 
för en rad kriterier. Idag finns det en mängd 
olika typer av märkningar men jag har valt 
att denna symbol ska vara kopplad till 
kundkorgen. 

Symbolen är visar på att livsmedlet är 
klimatsmart om den är ifylld med grönt och 
ska då läggas i ena sidan av kundkorgen. 
Tillsammans med projektledaren Amanda 
Bengtsson från den ideella föreningen 
Medveten konsumtion, kom vi fram till 
att ett antal kriterier som ska uppnås för 
livsmedel ska få en grön symbol:

Avdelaren är skjutbar vilket också visar på att konsumenten har 
valfrihet och makten över sin konsumtion.

LO
KALPRO

DUCERAT

I kruka, klass 1

Sverige

20.95/st

EKO
LO

G
ISKT

BASILIKA I kruka, Klass 1 

Italien

19.95/st

BASILIKA

EKOLOGISKT

MILJÖCERTIFIERAT

LOKALPRODUCERAT

PROTEINKÄLLA FRÅN VÄXTRIKET

GRÖNT OCH FRUKT EFTER SÄSONG
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Placera varor med klimatsmart märkning på den ena sidan av kundkorgen och få den att 
öka. För att förtydliga möjligheten att dela upp livsmedel så har finns en pil som ska upp-

muntra  konsumenten att öka den klimatsmarta sidan. 

Kundkorg i trä utan handtag.
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Kundkorgen i trä är ett försla kännetecknar den 
miljömedvetna konsumenten i mataffären.

> Förändringar i den fysiska miljön
Jag har ändrat storleken på kundkorgen 
då den är mer avlång och mindre djup än 
dagens kundkorgar. Konsumenter ska få en 
tydlig överblick och få plats med mindre 
antal livsmedel. Avdelaren är ett tillägg 
för göra det lättare för konsumenten att 
organisera och få en tydlig överblick över 
sin konsumtion. Kundkorgen är i trä vilket 
uppfattades mer naturnära och kopplas 
till redskap från jordbruket och ekologisk 
odling.

> Användning av sociala normer
Många konsumenter vill leva mer 
miljömedvetet men tenderar att ofta gå 
emot sina principer och tar istället ofta 
enkla och kortsiktiga beslut. Den norske 
psykologen och ekonomen Per Espen 
Stoknes har analyserat varför klimatfrågan 
är så svår att kommunicera och visar på 
att försöka påverka sociala normer är ett 
starkt verktyg för att ändra på människors 
konsumtionsvanor. 

Ett bra exempel på hur människor 
kommer närmare klimatfrågan är hur 
grannar påverkat varandra genom att 
ha solcellspaneler som visar sig ha en 
smittsam effekt. 

Kundkorgen i trä är tänkt att stå bredvid 
befintliga kundkorgar i plast vid ingången 
av livsmedelsbutiker vilket gör att 
konsumenten står inför ett val. Genom att 
välja kundkorgen i trä visas det tydligt utåt 
att konsumenten vill vara miljömedveten 
och ska på så sätt påverka och inspirera 
andra konsumenter. Detta hoppas jag även 
ska skapa ett samtal mellan konsumenter 
om vad de väljer att stoppa ned i 
kundkorgen.



42Johanna Sarskog Steigleder Vardagsval

4.0 UTSTÄLLNING
4.1 Utställningsdesign
På Konstfacks vårutställningen 2018 
hoppades jag väcka diskussion och 
reflektion om matkonsumtionens 
klimatpåverkan och visa ett designförslag 
som skulle kunna underlätta för 
konsumenter att göra hållbara vardagsval i 
livsmedelsbutiker. 

Jag målade bägge väggarna i den korridor 
jag blivit tilldelad i svart för att skapa 
ett rum. Ena sidan av väggen försökte 
jag skapa en minimalistisk mataffär 
med hyllor, hylletiketter, livsmedel och 
informationsskyltar. De utvalda matvarorna 
var krossad tomat, pasta, köttfärs/
sojafärs och basilika som är livsmedel 
till en vanlig vardagsrätt i Sverige. Jag 
valde att färgsätta varorna helt i vitt för 
att låta dem sticka ut från den svarta 
väggen men att de inte skulle ta fokus 
från kundkorgen med färglada färger eller 
märken. Den färska gröna basilikan tillför 
en färgklick och aktiverar besökarnas 
doftsinne. Hylletiketterna hade laserskurna 
träramar likt informationsskyltarna för att 
ge en tydlig koppling till kundkorgen och 
avdelaren. 

Den andra sidan av väggen skulle visa på 
designprocessen och bakgrundsfakta. 
Detta kände jag var viktigt att ha med för 
att ge möjlighet för besökarna att läsa mer 
om projektet vid intresse. 

De svarta väggarna var en bra kontrast till de det ljusa laserskurna 
plywood i furu som fick kundkorgen att sticka ut. 

Vissa matvaror stod även i kundkorgen för att på ett pedagogiskt sätt visa 
hur det är möjligt att dela upp livsmedel utefter symbolen på hylletiketterna.

Väggen för designprocessen.
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4.2 Respons Konstfacks 
vårutställning 2018
Vardagsval har överlag fått väldigt positiv 
respons under utställningen, både i media 
och från utställningsbesökare. Det var 
förvånansvärt många som stannade upp 
och läste informationsskyltarna med tanke 
på att det är mycket som ställdes ut. Jag 
fick höra att projektet var lätt att ta till sig 
och att många kände igen sig i svaren från 
enkätundersökningen. 

En del kommentarer har handlat om att det 
är en “trevlig kundkorg” då inte alla vet att 
det är menat att handla om uppmuntran 
till att handla klimatsmart.

Symbolen på etiketten insåg jag var inte 
tydlig nog och jag har i efterhand färgsatt 
det klimatsmarta valet med grönt istället 
för beige som det var på vårutställningen. 
Utställningsdesignen uppfattades också 
förvirrande av vissa då det var mycket 
information och varuhyllan tog för mycket 
uppmärksamhet. En annan kommentar var 
att väggen med designprocess uppfattades 
som slöseri av material då jag valt att sätta 
upp restdelen från plywood-skivan som jag 
laserskurit. 

Ett antal besökare på utställningen 
undrade om jag kontaktat 
livsmedelsbutiker och om den ska 
produceras då det skulle kännas mycket 
realistiskt att exempelvis Urban Deli 

eller Paradiset skulle ha den i sin butik. 
Jag har innan utställning kontaktat Ica, 
Coop, Hemköp, Urban Deli och Paradiset 
och presenterat mitt designförslag samt 
bjudit in till utställningen. Responsen 
har varit att projektet varit intressant och 
aktuellt och att många livsmedelskedjor 
har ett stort fokus på hållbarhet och 
utvecklat olika typer av tjänster och 
marknadsföringsstrategier för gå mot en 
mer hållbar framtid. 

http://konsten.net/konstfacks-varutstallning-2018/

https://maritapakorsbarsgarden.wordpress.com/2018/05/19/konstfacks-
varutstallning-och-korsbarsgardens-val-av-avgangsstudent/

Respons från Ica.
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5.0 SUMMERING & 
REFLEKTION
5.1 Summering
I mitt examensarbete utforskar 
jag konsumentbeteenden i 
mindre livsmedelsbutiker genom 
observationer, intervjuer, workshops, 
enkätundersökningar och användartester. 
Med mitt designförslag hoppas jag 
få konsumenten att reflekterar kring 
livsmedlens klimatpåverkan direkt i 
livsmedelsbutiker. Genom att informera 
och uppmuntra hoppas jag skapa en 
beteendeförändring som bidrar till hållbara 
konsumtionsmönster. Områden som jag 
berör i mitt examensarbete, och som jag 
vill ge exempel på är: 

• Konsumtionstendenser i mindre 
mataffärer 

• Butikexponering och strategier för 
konsumtion

• Attityder och vanor bland kunder

• Kundkorgen/vagnens funktion i butiker

• Öka miljömedvetenhet vid val av 
livsmedel i livsmedelsbutiker

5.2 Reflektion
Jag började med att undersöka 
konsumtionsbeteende och konsumenters 
förhållande till sitt ekologiska fotavtryck 
vilket var ett väldigt stort och komplext 
område. Jag valde mellan olika 
inriktningar där jag ville göra ett projekt 

som var konsumtionskritiskt. Sedan 
smalnade jag av och valde att undersöka 
konsumtionsbeteende i livsmedelsbutiker 
då matkonsumtion stod för en stor del 
av koldioxidutsläppen. Under tiden hade 
jag svårt att bestämma mig om det skulle 
vara ett kritiskt designförslag eller en 
designförslag som skulle fungera i en butik 
idag. 

Om jag skulle haft ett samarbete med en 
livsmedelskedja skulle jag behövt anpassat 
designen till butikens profil vilket skulle 
kunna varit ett vidare projekt. Jag skulle 
också vilja undersökt hur den skulle gett 
mest effekt. Kundkorgen i trä skulle kunna 
vara en kampanj i en månad i en matbutik 
så som Ica eller vara standardkorg i en 
matbutik så som Paradiset där de redan 
har en mycket miljömedveten målgrupp. 

Eftersom jag jobbat med de Fn:s globala 
mål känns det mycket viktigt att även den 
slutgiltiga prototypen tagit hänsyn till 
målen och gör så lite ekologiskt fotavtryck 
som möjligt. Under projektets gång har 
jag undersökt och lagt mest fokus på 
konsumenters beteende i mataffärerna 
men jag hade även velat lägga mera 
tid på att undersöka material och 
tillverkningsmetod. 

Jag skulle velat testa kundkorgen i 
en matbutik och studerat avdelaren, 
stapelbarhet och ergonomin mera. 
Avdelaren är inte optimal då skaver in i 

höften när den placeras i mitten samt att 
den inte går att stapla särskilt bra. Det hade 
även varit intressant att göra en workshop 
där jag undersöker hur konsumenter 
påverkar varandra för att kunna styrka 
att kundkorgen kan påverka de social 
normerna i en livsmedelsbutik.

Hålbarhetssymbolen var också ett 
koncept som jag la till de sista två 
veckorna som också skulle behöva 
utvecklas och förtydligas. Att skapa en ny 
hållbarhetsmärkning är ett helt projekt för 
sig men jag valde att tillföra den för att få 
besökare på vårutställningen att förstå hur 
livsmedel kopplas till de två olika sidorna 
av kundkorgen. 

Examensarbetet har varit en berg och 
dalbana med känslor där jag känt mig 
mycket förvirrad och osäker i vissa 
stunder men också fått skaparglädje och 
ökat självförtroende. Jag har tyckt att 
det har varit svårt att jobba helt själv då 
jag föredrar grupparbeten där det finns 
möjlighet att bolla ideer och inte behöva 
ta egna beslut. Jag har haft klasskamrater 
och handledare som stöttat och inspirerat 
mig men ibland också förvirrat och gjort 
det ännu svårare att ta beslut. Om jag tagit 
beslut snabbare och hålla fast vid dem 
hade jag såklart kommit längre i projektet. 

Jag är mest nöjd med min designprocess 
där jag tagit till mig mod och haft många 
workshops och kontaktat relevanta och 

intressanta personer för mitt projekt. 
Jag är mindre nöjd med slutresultatet då 
tidsbegränsningen gjorde att jag fick ta 
snabba designbeslut med detaljer så som 
exempelvis handtaget och avdelaren. Jag 
är även nöjd med utställningsdesignen då 
det blev effektfullt och lättförståeligt. 

Avslutningsvis så är jag glad att jag 
valde ett projekt som handlar om 
konsumtionens klimatpåverkan och 
människors konsumtionsbeteende även 
om det varit komplext och stort så har 
jag lärt mig mycket inom detta område 
som jag gärna kan tänkas arbeta med 
i framtiden. Jag har personligen också 
utvecklas då jag nu vågar ta mera initiativ, 
vara mer lekfull i mitt skapande och fått 
mer självförtroende i att jag kan utföra en 
hel designprocess helt själv och känner 
mig nu redo att komma ut i arbetslivet som 
nyutexaminerad industridesigner. 
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