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Abstrakt 

Detta kandidatarbete kommer undersöka hur vi designar en smart applikation i köket för att 

bidra till ett minskat matslöseri. Vi går in i undersökningen med frågan “Hur kan en smart 

applikation i köket göra vardagen trevligare och lättare, samt bidra till ett minskat 

matslöseri?”. Vi forskar inom matslöseri, smarta hem, smarta kylskåp och QR-koder. Utifrån 

denna forskning designar vi upp en prototyp för ett smart kök i form av en applikation. Vi 

bildar en egen uppfattning på konceptet det smarta köket. Det kommer finnas en genomgång 

på hur vi gestaltar vår lösning till frågeställningen och vilka metoder som använts för att 

komma fram till slutresultatet.  

 

Nyckelord: Matslöseri, Smart kök, Applikation, QR-koder, Prototyp 

 

This Bachelor Thesis will examine how to design a smart appliance in the kitchen to help 

reduce food waste. We go into the survey with the question "How can a smart application in 

the kitchen make the living day more enjoyable and easier, as well as contribute to a reduced 

food waste?". We research in food waste, smart homes, smart refrigerators and QR codes. 

Based on this research, we design a prototype for a smart kitchen in the form of a mobile 

application. We form our own perception of the concept of the smart kitchen. There will be a 

review of how we shape our solution to the question and the methods used to arrive at the 

final result. 

 

Keywords: Food waste, Smart kitchen, Application, QR-codes, Prototype 
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Samskrivande 
Kapitlet “Tidigare & aktuell forskning” delade vi upp så att vi tog tre forsknings vinklar 

vardera. Med de övriga kapitlen och text har vi suttit tillsammans på två olika datorer och 

skrivit och diskuterat texten noga och genomförligt. Vi har jobbat inom samma kapitel 

samtidigt och börjat på olika punkter utifrån en lista, som vi sedan har kopplat ihop med 

varandra. Kandidatarbetet är skriven i Google Docs, för att kunna jobba två stycken samtidigt 

på samma dokument från olika datorer och få uppdatering i realtid. Genom detta verktyg kan 

vi se vad den andra parten skriver hela tiden och lättare samarbeta samt ändra texten utifrån 

diskussioner.  
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1. Bakgrund 

I detta kandidatarbete har vi undersökt hur smarta lösningar kan förenkla människors vardag, 

sedan kopplat det till miljöfrågor som är aktuella i samhället idag. Miljön idag påverkas 

negativt av många olika faktorer. Den faktorn vi har valt att rikta in oss på är vår 

överkonsumtion och matslöseri. Genom att handla mer än vad vi behöver, tillverkas och 

fraktas det mer livsmedel än vad som behövs. Transporterna släpper ut avgaser som bidrar till 

växthuseffekten, och trots den kunskapen slänger vi en del av maten vi konsumerar och 

bidrar ytterligare till växthuseffekten.  

 

En smart applikation kan bidra till ett minskat matslöseri och överkonsumtion hos oss 

konsumenter. Genom att ge besked på när matvaror håller på att gå ut, och tipsar om olika 

maträtter man kan laga på de snart utgångna livsmedlen.  

Forskning som ni kommer ta del av längre fram i detta arbete visar vart matspill finns, samt 

vilka faktorer det är som bidrar till det. Genom att designa en prototyp för en smart 

applikation i köket kan man göra konsumenterna uppmärksamma på deras egna matslöseri, 

samt få dem att minska sin överkonsumtion och spara pengar.  

 

Det “smarta hemmet” är något som har utvecklats sen 80 talet, och det fortsätter än idag. Det 

är vad forskare kallar framtiden, att öka bekvämligheten och automatiseringen av ens 

vardagliga uppgifter hos människorna. I dagens samhälle tar vi mer och mer hjälp av 

tekniken. Man har robotdammsugare hemma, robotgräsklippare och en liten dator i sin 

bakficka. Tekniken kommer mer och mer in i ens vardag och är inte något som bara finns i 

industrierna. 

Med hjälp av det smarta hemmet och dess teknik, med inriktning på det smarta köket menar 

vi att man lättare kan minska sitt matslöseri. 

 

Det har gjorts olika forskningar och lösningar på detta, som exempelvis rapporten Global 

Initiative on Food Loss and Waste Reduction(2015) skriven av  Food and Agriculture 

Organization of the United Nations.(Se övriga bilagor) 
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Burdine,A, Moyer.J(2017) crowdfundade produkten FreshFridge  som läggs i grönsakslådan i 

kylskåpet som bland annat läser av fuktigheten och temperaturen i lådan, samt när livsmedlen 

börjar bli gamla.  

NoWaste är en applikation som lägger till dina matvaror och estimerar utgångsdatum genom 

att scanna streckkoder, för att du alltid ska ha full koll på vad du har hemma när du ska iväg 

och handla nästa gång. 

 

För att finna inspiration till vår lösning, tittade vi bort mot Amazons, “Amazon Go” butik i 

USA. Det är en butik som man går in i, plockar på sig varor och går ut. Man ställer sig inte i 

en kö och väntar på att ett butiksbiträde ska scanna in sina varor åt en, för att sedan dra fram 

sitt kort och betala i en kortterminal. Här i dessa butikerna scannas varorna av när du går ut, 

samt ditt bankkort med hjälp av att Amazon använder sig av Sensor Fusion, Computer Vision 

och Deep Learning algoritmer i kameror som läser av vilka varor man tar, samt en 

kombination av tekniker som, Wi-Fi, Bluetooth och Near Field Communication (NFC) 

(Carey,S, Macauley,T, 2018) . 

Amazon Go fick oss att tänka på hur streckkoder är en omodern teknik för livsmedel 

eftersom den inte hjälper till att effektivisera köket. Genom att använda QR koder som kan 

innehålla mer data och information än streckkoder samt kan skannas av digitalt, så kan man 

lägga utgångsdatum i koden. Vilket vi gör en metod på i vår gestaltning.  
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1.1. Frågeställning 

 

Hur kan en smart applikation i köket förenkla vardagen och minska matslöseri?  

 

1.2. Syfte 

I dagens samhälle där man överkonsumerar och slösar resurser i onödan, finns det många 

punkter vi kan förbättra oss på. Överkonsumtionen leder inte enbart till en bristande ekonomi, 

utan även till en ökning av växthuseffekten. I vår gestaltning för detta arbete vill vi få fram en 

metod som upplyser användarna om deras matslöseri och ekonomi. I köket finns det många 

redskap, men dessvärre få smarta produkter. I en smart applikation designad för köket och 

kylskåpet vill vi kunna reducera matslöseriet för att bidra till ett mer hållbart samhälle och 

miljö. Vi riktar i detta kandidatarbete in oss på konsumenternas del och ansvar i matslöseriet, 

då vi konsumenter har lättast för att byta vana.  

Vi vill lysa upp problemet med en lösning, som i längden inte bara gynnar oss, utan även 

framtida människor på planeten och som ska underlätta och effektivisera användarens vardag.  
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2. Tidigare & aktuell forskning 

I kapitlet “Tidigare & aktuell forskning” kommer vi presentera relevant forskning för vår 

gestaltning. Den kommer gå in på vad Internet of Things är, hur det smarta hemmet är 

uppbyggt samt matslöseriet i dagens samhälle och var den finns. 

 

2.1 Internet Of Things (IoT) och dess användningsområden. 

 

För att bilda en förståelse vad Internet Of Things är så måste man veta vad uttrycket betyder. 

I texten Internetguide #43 Internet of Things av Tommy Sundström (2016) förklarar han att 

Internet of Things inte har ett eget uttryck i dagsläget utan det finns flera stycken alltifrån den 

traditionella Internet Of Things av Kevin Ashton (1999) till Ericssons Web Of Things och 

Ciscos Internet Of Everything. Men vad är Internet Of Things (IoT)?  

 

Först måste man ha lite koll på hur kopplingen mellan människa och dator fungerat de 

senaste decennierna. Sundström (2016) ger en tydlig beskrivning där han nämner “Hittills har 

gränssnittet mellan dator och människa bestått av beröring (tangentbord och mus eller 

touch) när människan gett instruktioner till datorn”. Det innebär att om datorn ska göra en 

uppgift som människan vill så måste människan fysiskt ge instruktioner om vad datorn ska 

göra. Det är här Internet Of Things kommer in och förändrar kopplingen mellan människa 

och dator. Namnet Internet Of Things består av två huvudord. Ordet Internet betyder exakt 

vad det låter som, att något kopplas till internet. Det andra huvudordet Things eller tingen 

(föremål) på svenska betyder att det kan vara i stort sett vilket fysiskt föremål som helst. IoT 

tolkas då som så att man kopplar ett fysiskt föremål till internet och kan uppfylla vissa 

funktioner som vanliga datorer inte kan.  

Sundström (2016) nämner att det är för att “Thingen har tillgång till en långt rikare palett för 

sin kommunikation. Närvaro, gester, hjärnvågor, röst, beröring, kroppsspråk och vibration 

är bara några av dem. “. Det möjliggör att Tingen inte behöver ha direkt fysisk kontakt med 

en människa för att få en instruktion, utan instruktionerna kan komma att ske automatiskt 

genom att man exempelvis rör på handen eller står på ett specifikt ställe. 
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Tingen kan förenkla mycket i vår vardag då vi människor inte behöver lägga vår huvudfokus 

på att göra vissa uppgifter utan de blir förenklade då tingen kan göra dem åt oss.  

Sundström (2016) nämner lite om hur, var och när IoT kan hjälpa och förenkla för oss “i 

situationer där människan har sitt huvudfokus någon annanstans och inte kan ägna dem den 

uppmärksamhet som skärm och touch kräver – till exempel i trafiken eller när man lagar mat. 

Då kan istället röst, beröring och gester vara mer passande ”. 

 

Internet Of Things kan användas var som helst. Ett av vanligaste områdena är i hemmet 

(Smarta Hem). Det finns många olika sätt att effektivisera och förenkla hemmet. 

Sundström (2016) nämner det smarta kylskåpet som ett exempel “Ett standard inslag i 

framtidsvisioner från 90-talet och framåt har varit den smarta kylen, som håller reda på vad 

som finns i den och själv kan beställa hem det som saknas.”  

 

 

2.2 Det smarta hemmet.  

 

Vad är ett smart hem? Richard Harper (2003) skriver att det som gör ett hem till ett smart 

hem är den interaktiva teknik huset använder sig av. Vilket betyder att bland annat kylskåp, 

lampor och spisar styrs av digital teknik och sensorer. Det kan betyda att människor kan styra 

allt i sitt hem genom sin mobiltelefon, surfplatta eller genom att röra sin hand framför en 

sensor men även att exempelvis vitvaror går på automatik. Man behöver inte tänka på vad 

man slänger in i en smart tvättmaskin utan tvättmaskinen har koll på vilken temperatur det 

ska tvättas på och vilken färg du har på plaggen du har lagt in. 

 

Harper (2003) beskriver ett praktiskt exempel på smart hem där man kunde kontrollera allt i 

hemmet genom en telefon eller surfplatta. Projektet kallat Orange at Home beskrivs av 

Harper (2003) som “a 50- year old house has been wired up with a network, run by a server 

that operates all the functions of the house. Lightning, heating, security, audio-visual 

systems, curtains, baths and numerous other appliances can be controlled through WAP, 

SMS or a dial tone on a mobile phone and web tablets”. Det Harper beskriver är den 

allmänna bilden av ett smart hem. Där hemmet är kontrollerat av datorer och där det mesta i 
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hemmet går på automatik. Man ska inte behöva gå runt och klicka på lampknappar, öppna 

dörrar, beställa mat utan allt ska ske automatiskt eller genom att man bara säger till “hemmet” 

vad du vill göra och den gör det åt dig. 

 

2.3 Människan ska vara i fokus i det smarta hemmet. 

 

Det smarta hemmet är framtiden. Noel Nuo Wi Tay, János Botzheim, Naoyuki Kubota (2017) 

anser att det smarta hemmet utvecklas fel. 

Noel Nuo Wi Tay, et al (2017) nämner ett citat från Mark Weiser som är en pionjär inom 

ubik datateknik, “Technologies should fit the human environment, instead of humans having 

to adapt to technologies”. Med det menar dem att det smarta hemmet ska anpassa sig efter 

människan, inte att människan ska tvingas anpassa sig efter tekniken. I ett praktiskt exempel 

kan man tänka sig de smarta kylskåpen där många av tillverkarna bara slängt in en tv i 

kylskåpet och kallat det ett smart kylskåp. Det uppfyller inte de behov människor har utan där 

tvingas vi anpassa oss till tekniken som tillverka tycker att vi borde ha hemma.  

Noel Nuo Wi Tay, et al (2017) nämner att meningen med den smarta tekniken är att den ska 

förbättra människors levnadsstandard, inte ge oss onödiga gimmicks som varken hjälper eller 

förenklar vår vardag, ” It proposes to shift the smart home paradigm from technological 

capabilities to that which centered around humans need to enhance their living experience “  

 

Vidare tar Noel Nuo Wi Tay, et al (2017) upp ett exempel på vad dem menar med att 

människan ska vara i fokus i smarta hemmet, “Smart home should maximize the fulfillment of 

personal goals that are often conflicting. For example, it should try to fulfill as much as 

possible the requests made by both the mother and daughter who wants to watch TV but both 

having different channel preferences.”. Det dem menar är att tekniken ska anpassa sig efter 

de olika användarnas behov och intressen, inte det motsatta. 

Idag finns det redan hemautomation som skulle kunna uppfylla det användarna vill.  

Noel Nuo Wi Tay, et al (2017) nämner specifikt hemautomation som uppfyller 

serviceinriktade mål som att ringa räddningstjänst, polis etcetera. Genom att denna 

hemautomation använder sig av webbteknologier och AI (Artificiell Intelligens), kan man 
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därför bygga om och anpassa dessa tekniker till att sätta människan och inte servicen i 

huvudfokus i det smarta hemmet. 

 

2.4 Matspillet och dess konsekvenser. 

Hur mycket mat och livsmedel går förlorad och slösas i världen idag och hur kan vi 

motarbeta den? Samt vad är kostnaden för det vi slösar och förlorar inom livsmedel idag? I 

detta kapitel ska vi gå igenom hur mycket mat vi förlorar, kostnaden för det och hur det 

påverkar vår miljö. 

 

Problemet med matslöseriet är av stor vikt i kampen mot hunger, låga inkomster och att öka 

matsäkerheten i de fattigare delarna av världen. Matslöseriet har en påverkan på 

matsäkerheten för de fattigare länderna, familjerna, människorna, på matkvalitén och på 

ekonomiska utvecklingar samt miljön. I rapporten Global Food Losses and Food Waste 

(Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Van Otterdijk, Meybeck, 2011) visar de upp statistik på 

matspillet och vart den befinner sig. 

 
 

 

( Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Van Otterdijk, Meybeck (2011), Production volumes of 

each commodity group, per region. Global Food Losses and Food Waste, sid 4, Tabell 1) 
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( Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Van Otterdijk, Meybeck (2011), Per capita food losses 

and waste, at consumption and pre-consumptions stages, in different regions.  Global Food 

Losses and Food Waste, sid 5, Tabell 2) 

 

Dessa tabeller visar hur mycket mat som produceras och förloras. Tabell 1 visar hur mycket 

som produceras och transporteras. I tabell 2 ser vi hur många kg mat som förloras och slösar 

resurser. Även i industriländerna är matförlusten på produktionsnivå densamma som i 

utvecklingsländerna, med snäppet lägre matförlust i syd och Sydostasien samt vissa delar av 

Afrika.  

Gustavsson et al. (2011) berättar om hur matslöseriet representerar en förlust av resurser 

inom produktion som land, vatten, energi och ingångar. Att producera mat som inte 

konsumeras leder till onödiga utsläpp av koldioxid (CO2), dessutom till förlust av det 

ekonomiska värdet av matproduktionen.  

 

Ekonomiskt undvikande av förluster på livsmedel har dock en direkt och negativ påverkan på 

inkomsten hos både bönderna och konsumenterna.  

 

För de fattigare konsumenterna så är prioriteringen tydligt att ha tillgång till livsmedel som är 

så näringsrika, säkra och prisvärda som möjligt. (Global Food Losses and Food Waste, 2011) 
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Att förbättra effektiviteten av mat produktionskedjan skulle kunna bidra till en prisreducering 

för konsumenterna, och därmed öka tillgången av livsmedel.  

2.5 Definitionen av matspill och förlust. 

Matförlust refererar till minskningen av ätbara livsmedel genom försörjningskedjan, som 

specifikt leder till de ätbara livsmedlen som vi människor konsumerar. Mat förlust som sker 

vid “slutet” av kedjan (återförsäljare och slutlig konsumtion) benämns istället som matslöseri, 

som grundas av återförsäljaren och konsumenternas beteende.  

 

Vart tar man förlusten plats då? Den tar plats vid produktion, efter skörd och bearbetning 

stadiet i produktionskedjan. Mat förlust eller matspill mäts bara för produkter riktade mot 

mänsklig konsumtion, exklusive delar av produkten som inte är ätbara.  

 

Gustavsson et al. (2011) listar upp fem systemgränser utmärkte sig i livsmedelsförsörjning 

kedjorna av vegetabiliska och animaliska råvaror. Följande aspekter beaktades: 

 

Grönsaker och produkter 

● Jordbruksproduktion: Förluster på grund av mekanisk skada och/eller spill under 

skörden (t ex. torkning eller fruktplockning), grödor sorterade efter skörden, etc. 

● Efter skörd och förvaring: Förluster på grund av spill och nedbrytning under 

hantering, lagring och transport mellan gård och distribution 

● Bearbetning: Inkluderar förluster på grund av spill och nedbrytning under industriell 

eller hushålls behandling, t ex. saftproduktion, konservering och brödbakning. 

Förlusterna kan uppstå när grödorna sorteras ut för de inte är lämpliga eller när de 

tvättas, skalas, skivas och kokas. Kan också sorteras ut vid processavbrott och 

oavsiktligt spill.  

● Distribution: Förluster och avfall i marknadssystemet, t ex. grossistmarknad, 

stormarknader och återförsäljare.  

● Konsumtion: Förlusterna och avfall vid konsumtion på hushållsnivå.  

(Global Food Losses and Food Waste, 2011) 

 

14 



 

Animaliska råvaror och produkter: 

● Jordbruksproduktion: För nötkreatur, fläsk och fjäderfäkött hänvisar förluster till 

avlidna djur under avel. För fisk hänvisar förlusterna till kassering under fisket. För 

mjölk hänför sig förluster till minskad mjölkproduktion på grund av sjukdom hos 

mjölkkor (Mastit). 

● Efter skörd och förvaring: För nötkreatur, fläsk och fjäderfäkött hänvisar förluster 

till död under transport till slakt och fördömande på slakteriet. För fisk hänför sig 

förluster till spill och nedbrytning under nedkylning, förpackning, lagring och 

transport efter landning. För mjölk hänvisar förlusterna till spill och nedbrytning 

under transport mellan gård och distribution. 

● Bearbetning: För nötkreatur, fläsk och fjäderfäkött avses förlust av spill vid slakt och 

ytterligare industriell bearbetning, t.ex. korvproduktion. För fisk hänför sig förluster 

till industriell bearbetning såsom konservering eller rökning. För mjölk hänvisar 

förluster till spill under industriell mjölkbehandling (t.ex. pastörisering) och 

mjölkbehandling till exempelvis ost och yoghurt. 

● Distribution: inkluderar förluster och avfall i marknadssystemet, t.ex. grossister, 

stormarknader, återförsäljare och Wet market. 

● Konsumtion: Inkluderar förluster och avfall på hushållsnivå. 

(Global Food Losses and Food Waste, 2011) 

 

2.6 Tekniken finns redan för att minska matslöseriet.  

José Rouillard (2013) skriver om att vi slänger onödigt mycket mat per person i den 

utvecklade världen “about 100 kilograms per person and year – is wasted at the consumption 

stage”. Det finns flera anledningar till varför vi slänger så mycket mat som vi gör. 

Än av de vanligaste anledningarna som Rouillard (2013) nämner är att vi inte har kunskapen 

att ta hand om den maten vi har hemma. “we forget what food we have in the cupboards, we 

forget to freeze or chill something to use at a later date, we lack the confidence or knowledge 

on how to use up our leftovers”.  

 

Det finns gott om teknik idag som kan hjälpa oss i arbetet mot onödigt matslöseri. Där våra 

smartphones är en viktig del i detta arbete. Smartphones är något som de flesta har idag och 
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de är utrustade med teknik, funktioner och applikationer som är lämpade för att hjälpa 

människor att slänga mindre mat.  

Rouillard förklarar hur våra smartphones kan hjälpa oss,“We believe that smartphones can be 

efficiently used in this fight against food waste. Indeed, they are natively equipped with 

hardware (camera, microphone) and software (barcode reader, automatic speech 

recognition, etc.) that can be combined and easily employed in order to collect data and also 

remind important deadlines to consumers ”. Eftersom våra smartphones är med oss överallt 

och nästan hela tiden så kan vi alltid hålla koll på vad vi har hemma, när matvaror går ut och 

bli meddelade om detta. Det leder till att vi inte köper något som vi redan har hemma och 

därför slänger mindre mat i onödan. 

2.7 Smart kylskåp för bättre näring och kost. 

Ett universitets arbete av Suhuai Luo, Hongfeng Xia, Yuan Gao, Jesse S. Jin, and Rukshan 

Athauda(2008), där de deltagande skapat ett smart kylskåp och frys som håller koll på vad 

som finns i den och meddelar när varorna börjar bli gamla. Den håller också koll på dieter, 

näring, matvanor och ger förslag på maträtter man kan laga med det som finns. Detta arbete 

ger oss en inblick hur andra gestaltat ett smart kylskåp och hur de tänkte. Det gör att vi kan 

hitta andra tillvägagångssätt och tekniker för vår gestaltning.  

 

(Suhuai et al.,2008) nämner vidare i artikeln hur utvecklingen av digital teknik och den breda 

användningen av internet, har smarta applikationer med multimedia kapacitet blivit en del av 

vårt dagliga liv. Den moderna livsstilen har bidragit till att vi människor spenderar mindre tid 

på att laga hälsosamma måltider och koster, men med hjälp av det smarta kökets redskap kan 

man få en njutbar och hälsosammare livsstil. Exempelvis med ett smart kylskåp.  

 

Både industrier och forskare har fokuserat på att utveckla smarta hem. Redan 2008 hade mer 

än 100 stycken hem i Sydkorea byggts med inbyggda smarta teknologier, och 30 000 stycken 

hem är planerade att byggas. Man har också forskat i smarta hem för den äldre generationen, 

som kan behöva mer hjälp i sin vardag. Att utveckla smarta applikationer är kritiskt för att 

kunna göra det smarta hemmet till en verklighet. Man har främst inom industrierna försökt 

förvandla kylskåpet till en attraktiv produkt som gör mer än att förvara matvaror. Det har 
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försökts implementera TV, radio och dator förmågor samt även uppkoppling till internet i 

kylskåpen.  

 

De större teknikföretagen har försökt sig på vissa sådana här kylskåp: (Suhuai et al.,2008) 

● Siemens CoolMedia Fridge Freezer: “(KG39MT90) comes with 15″ LCD TV that 

has remote control and cable or DVD sockets. What puts it apart from other TV- 

equipped refrigerators is the screen that swivels out. So you can cook and watch your 

Siemens CoolMedia TV from practically anywhere in the kitchen.” (2006) 

● LG TV Refrigerator:  “This fridge features remote-controlled, cable-ready 15″ LCD 

TV with DVD connection and FM radio, 4″ WeatherPlus LCD display with forecasts 

based on your area, date/time, calendar with alarm, eight-category recipe bank with 

100 preloaded recipes and personal digital photo album. Other features include child 

lock function, room temperature display, digital user manual and product 

controls.”(2006) 

● Electrolux Screen Fridge: “The Screen Fridge is connected to broadband and TV via 

wireless connection. 15″ touch screen and pop-up keyboard. As if Internet, email, 

phone, radio and MP3 player are not enough, Electrolux adds highly advanced 

calendar and video messaging system so the kitchen truly becomes the center hub in 

your house. Before you leave for work, you can check weather and traffic conditions, 

business appointments with Screen Fridge personal organizer, and print out your 

easily updatable electronic shopping list. You have to have a printer somewhere, mind 

you. The refrigerator is also accessible by remote access feature.”(2006) 

● Samsung Smart Zipel Refrigerator: “If you're one who can't be without TV or 

connectivity to the net even for a second, Samsung has its Smart Zipel refrigerator for 

you that wears a 10.4-inch wireless LCD screen on its chest like a badge of honor. 

The 4x3 flat panel display lets you connect to anything remotely multimedia such as 

video or the Web.” (2006) 
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The Tech News, (n.d) Samsung Smart Zipel Refrigerator [Fotografi] Hämtad från 

http://thetechnews.com/wp-content/uploads/2017/01/37231_large_familyhub2.0-01.jp

g 

 

 

 

Det största problemet med de smarta kylskåpen som är listade här är att teknologin är för 

komplex, där det krävs lättare gränssnitt för användare utan dator erfarenhet. Det finns inga 

funktioner för dieter och näring, ingen matplanering eller hälsosammare rekommendationer. 

Det finns ingen streckkodsläsare för att kunna scanna av matvaran när man sätter in den i 

kylen (inkluderande utgångsdatum) och har en begränsning för nätverkskopplingen (hastighet 

och support), samt att olika företag producerar olika produkter.  

2.8 QR-koden och dess funktionsområden. 

I en artikel skriven av Erik Gregersen (n.d) berättar han utförligt om hur QR koden kom till, 

används och byggs upp. QR koden utvecklades 1994 av Masahiro Hara som då jobbade på 

Denso Wave, ett dotterbolag till Toyota. Han fick i uppdrag att uppfinna en streckkod som 

kunde innehålla mer data och information än streckkoden som fanns och ännu idag är aktuell. 

Hara kom då fram med QR koden (Quick Response Code), de största skillnaderna för en QR 

kod är att den inte bara läses av med en stråle av ljus, utan även kan läsas av digitalt. Den kan 

innehålla mer data och information, samt läsas av både horisontellt och vertikalt. I 8 år var 

QR koden enbart använt inom industrierna som ett verktyg, men i tidigt 2000 tal så blev det 

offentligt för allmänheten i Japan och spred sig snabbt över hela landet. QR läsare 

implementerades i mobiltelefonerna i Japan och fick breda användningsområden. T ex. så 

lade man in hela URL:er i en QR kod som man då kunde scanna av för att slippa skriva i den 

själv, man kunde scanna av koderna på en bio för att se filmtrailers eller använda QR koderna 

som en kupong i mataffärer.  

 

Det finns 40 olika versioner av QR koder, fyra nivåer av felkorrigering och max 

symbolstorlek (högsta versionen) kan koda 7089 numerisk data eller 4296 alfanumerisk data. 

QR-kod har en klar funktion som ett sökmönster som består av tre kvadratiska mönster i övre 
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vänstra och högra, och nedre vänstra hörn. Dessa symboler består av en kodningsregion och 

funktionsmönster. 

                                                

Printplace, QR-code [fotografi] Hämtad från 

https://www.printplace.com/blog/whats-the-point-of-qr-codes/ 

 

I detta kapitlet tog vi fram vår relevanta forskning. Genom att titta på Internet of Things till 

det smarta hemmet och matspillet börjar vi bilda oss en uppfattning om hur vi ska gestalta vår 

metod och vilka metoder vi ska använda oss av.  
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3. Metoder 

Här presenterar vi de metoder vi valde att genomföra arbetet med. En sammanfattning på hur 

man arbetar med de olika metoderna samt varför vi valde att arbeta utifrån dessa.  

 

Design fiction (Bleecker, J. 2009) 

Är en metod där man skapar ett framtidsscenario genom text, bild eller liknande för att väcka 

känslor och tankar om något som inte finns idag. Man kan även använda Design fiction för 

att förstå hur människor skulle använda en viss produkt. Vi använde oss av Design fiction för 

kunna sätta oss in i ett scenario där vår applikation används. Genom detta scenario får vi en 

bild av hur olika person i olika åldrar använder applikation för att lättare kunna förstå vad 

som funkar och inte funkar.  

 

Storyboard 

En metod för att underlätta den kreativa tankeprocessen och se sambanden mellan ens olika 

delar. Man använder sig av rubriker och underrubriker och sorterar sedan in under dessa 

rubriker. Vi använde oss av storyboards för att lättare visualisera vår Design fiction inför 

gestaltningen av applikationen, i hur man använder applikationen och dess funktioner.  

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är en analysmetod ofta i form av intervjuer av olika slag 

som ren intervju eller frågeformulär. Detta gör man för att samla in data till sin hypotes och 

testa hur ens marknad svarar på ens frågor och begrepp. Valet att använda oss av kvalitativa 

och kvantitativa metoder föll på att vi skulle kunna få en bild av hur vi ska designa och 

strukturera applikationen. Vi använde oss av dessa metoder för att få en behovskontroll av en 

smart applikation i köket.  

 

Prototyping (CFIA n.d) 

Prototyper kan användas till att testa, vidareutveckla och utvärdera ett koncepts idéers 

funktioner och design. Metoden brukas när man vill pröva en rad idéer för att utvärdera och 

välja den mest lämpliga. Man kan även använda sig av Prototyping på en konkret idé för att 
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kvalificera en produkt eller koncept. Prototyping kan även användas för att kommunicera sin 

idé till kollegor, användare och andra. Prototyperna kan användas på forsknings nivåer i en 

designprocess och utföras med större eller mindre färdigheter allt utefter det konkreta 

behovet. 

Prototyping metoden påminner om en modell och ger gestaltningen värde så att begreppen 

testas före den slutgiltiga produkten och inför den dyrare produktionskostnaden.  

 

Scrumban 

Scrumban (Leankit n.d) är en agil utvecklingsmetodik som är en hybrid av Scrum och 

Kanban. 

 

Scrumban(n.d) framkom för att möta behoven hos utvecklingsteam som vill minimera 

batching av arbete och anta ett dragbaserat system. En hybrid av Scrum (n.d) och Kanban 

(n.d) ger teamen flexibilitet att anpassa sig och förändras till intressenter och 

produktionsbehov utan att känna sig överbelastad av sin projektmetodik. Scrumban (n.d) ger 

Scrums (n.d) struktur med flexibilitet och visualisering av Kanban, vilket gör det till ett 

mycket mångsidigt tillvägagångssätt för arbetsflödeshantering. 

 

Det kan också användas som en stigande sten för lag som vill övergå från Scrum till Kanban. 

För många mjukvaruutvecklings team skulle en omedelbar övergång till Kanban vara för 

drastisk. Scrumban (n.d) erbjuder team ett hälsosamt, välbekant sätt att lära sig att öva 

kontinuerlig förbättring i Kanban utan att överge den välkända strukturen i Scrum. 

 

Scrumban (n.d) kombinerar Scrums struktur med Kanbans (n.d) flödesbaserade metod. Här är 

de delar av Scrum (n.d) som ingår i Scrumban (n.d)-metoden: 

 

● Iteration planering med jämna mellanrum, synkroniserad med recensioner och 

retrospektiv. 

● Bestäm hur mycket arbete de kan dra i sprinten baserat på arbetets komplexitet och 

sprintens längd. 

● Prioritering på efterfrågan - ger laget det bästa att arbeta på nästa - inte mer eller 

mindre. 
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● Försäkra dig om nödvändig analysnivå innan du börjar utveckla (Definition of 

Ready). 

● Använd "färdig" kö (mellan backlog och gör) för att organisera. 

 

Kanban lägger till en processförbättring, visualisering och mer värdeberäkning till 

Scrumban-metoden.  

 

5 x Varför? 

En metod för rotfelsanalys utvecklad av Toyota. Metoden går ut på att man besvarar frågan 

varför? 5 gånger i rad för att komma fram till en grundläggande orsak. Ju fler som är 

medverkar i metoden desto fler möjliga hypoteser till orsaken. 5x varför leder snabbt fram till 

konkreta orsaker. Man kan använda sig av en variant av 5x varför inom IT för att fråga sig 

själv varför man behöver en viss knapp eller en viss funktion på sin webbsida.  

 

Brainstorming 

En arbetsmetod där man samlas i grupp för att komma på idéer för exempelvis projekt. Man 

kan använda sig av tankekartor för att lättare ha koll över idéerna som diskuteras.  

 

Don’t make me think 

En utvecklingsmetod som vanligtvis används för design av Webbsidor. Där användaren inte 

ska behöva tänka på var man ska kolla på skärmen för att komma åt en viss funktion. Steve 

Krug (2013) nämner att man som regel brukar säga att de inte ska ta mer än tre till fem klick 

för att kunna komma åt alla sidor på webbsidan för att användaren inte ska bli frustrerad. 

Steve Krug nämner att Don’t make me think även går att applicera när man skapar 

applikationer. För att användaren ska kunna komma åt allt i applikationen med så få klick och 

så enkelt som möjligt. 

Sammanfattning: Detta blev de metoder vi använde oss av i designprocessen. Många av de 

valda metoderna är för skapandet och designprocessen, som 5 x varför och Don’t make me 

think. Scrumban blir vår agila projektmetod i hur vårt arbete struktureras. De metoder vi har 

valt att arbeta med kommer nu att användas i olika delar av designprocessen, som vi delar in i 

planering och utförande.  
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4. Designprocess 

I detta kapitlet kommer vi gå igenom designprocessen för gestaltningen och vår metod. Hur 

vi har använt oss av den tidigare forskningen och hur vi applicerar in våra valda metoder för 

att gestalta designen.  

  

4.1 Planering 

Första idén till gestaltningens design och funktioner var att låna en scanner och en panel pc 

från ett företag i Malmö. Utifrån dessa skissade vi upp en design, samarbetet mellan oss och 

företaget gick dock isär och vi fick arbeta fram nya lösningar. Surfplattor och mobiler är 

något varje hushåll har idag. Med en surfplatta kan vi designa och skapa en applikation som 

hade gjort samma sak som scannern och panel pc:n hade gjort, utan att konsumenterna 

behöver köpa extra produkter. 

 

Vi använde oss av Design Fiction (Bleecker, J 2009) och storyboards för att sätta oss in i en 

vardag på hur vår applikation ska se ut. Detta för att sitta och klura och försöka leva sig in i 

hur vi vill att den ska användas, kan vi få ut en bra design och framförallt ett bra gränssnitt. I 

de tidigare forskningarna och i de redan gjorda smarta kylskåpen var ett stort minus att 

gränssnitten var för svåra för de mindre datorvana användarna. Det var även för många 

onödiga funktioner som konsumenter inte eftersträvade i ett kylskåp. Därav är vårt gränssnitt 

minimalistiskt och ska inte ge en överväldigande känsla. Vi utgår hela tiden från “Don’t 

make me think” (Krug, S 2013) metoden som förklarar sig själv i namnet, användaren ska 

inte behöva fundera hur och vad man gör i applikationen. Utan den ska vara designad på så 

sätt att det ska vara som att användaren har använt applikationen hela sitt liv.  

 

Eftersom detta är ett extra steg för konsumenterna att göra när de kommer hem så är det 

viktigt att det ska vara tidseffektivt och enkelt. Annars kommer man statistiskt sett förlora 

användare och de kommer inte se finessen med programmet. I användandet av storyboards 

och Design fiction sätter vi oss in i hur olika målgrupper använder applikationen utifrån våra 
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erfarenheter. Med de kvalitativa metoderna i form av intervju av de olika målgrupperna så får 

vi ett djup för designen i Storyboarden. 

Varför-varför-varför-varför-varför (5x varför) metoden var en grundmetod i vår planering 

och designfas. Att hela tiden fråga sig varför vi behöver något, varför vi inte gör så här och 

varför kan det inte fungera på detta vis. Att vara självkritisk mot sitt eget skapande är viktigt 

och givande i sin skapandeprocess, det gäller att inte gå på det första bästa utan att verkligen 

leta sig fram genom att konstant ifrågasätta om det inte går att göra bättre. Gränssnittets 

design har varit väldigt ifrågasatt av oss själva, detta för att kunna få in så stor målgrupp som 

möjligt. Vi vill att alla som är gamla nog att få laga mat i köket och så pass gamla att de 

fortfarande klarar av det, ska kunna ha användning av vår applikation. Vi kommer 

demonstrera en prototyp då vi anser att vi på vår arbetstid kan få ett bättre första intryck 

under utställningen om de har en applikation som testarna kan scanna in varor och få ut 

recept på. Genom att skapa en prototyp kan vi även lägga fokus på de mer väsentliga delarna 

av gestaltningen som gränssnittet och användarvänligheten, istället för att lägga in alla 

livsmedel i en databas, och skapa QR-koder för varje livsmedel.  

 

För att kunna gestalta vår metod tar vi till hjälp av Java och Android Studios. När man 

utvecklar applikationer för Android som är ett operativsystem utvecklat av Google, så är Java 

ett av de 2 officiellt stödda programmeringsspråken för applikationsutveckling i Android. Det 

andra är Kotlin. Man kan använda flera andra språk som Python, C# (Csharp) och C++. Valet 

föll på Java för det är ett språk som går att använda till nästan allt och Java uppfyller de krav 

vi har för att kunna genomföra vår gestaltning. Att vi har använt Java förr innebär att vi 

sparar tid och kan göra en bättre applikation eftersom vi inte behöver lära oss ett nytt språk.  

 

Android Studio är en integrerad utvecklingsmiljö för Android utvecklad av Google för att 

utveckla applikationer till deras operativsystem Android. Programvaran finns tillgänglig till 

Windows, Mac och Linux, vilket gör att vi kan jobba med det vart vi än befinner oss då vi 

även har olika operativsystem på våra bärbara och stationära datorer. Android Studio har ett 

bibliotek fylld med olika färdiga egenskaper som gör det enkelt för oss att designa det bra 

gränssnittet vi vill åstadkomma. Vi hade kunnat använda oss av exempelvis Visual Studios 

men vi har lite erfarenhet av Android Studio sen innan. Verktyget för att skapa Android 

applikationer är lättare rent praktiskt med dess bibliotek.  
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Vi efterforskade QR-koder kontra streckkoder (Barcodes), och om vilken som är bäst val för 

vår gestaltning. Då QR-koder är exceptionellt bättre än streckkoder i att lagra information och 

betydligt smidigare då det kan läsas digitalt, så kände vi att det är med QR-koder som vi vill 

demonstrera gestaltningen. Med QR-koder kan man inte bara lagra textsträngar som i en 

streckkod, utan även URL-länkar, för att slippa skriva eller söka själv. Då ens mobiler kan 

läsa QR-koder utan problem och har programvaran för det, är det smidigt att införa det på 

surfplattan vi kommer att demonstrera med. En annan stor punkt på varför QR-koden är det 

bättre alternativet för oss är för att vi kan lagra mer information, och även få in 

utgångsdatumet i informationen om produkten för att minska matspillet. Med den 

informationen kan vi då meddela konsumenten om när deras mat håller på att gå ut och borde 

tillagas.  

Det största problemet med att använda QR-koderna är att matindustrin inte använder sig av 

QR-koder i dagsläget. Skulle vi få en stor mängd konsumenter bakom oss för att kunna få 

matindustrin att införa QR-koder med utgångsdatum, där poängen ligger i att få med oss 

konsumenterna. Målet med detta arbete är att visa ett modernare tillvägagångssätt för en 

effektiviserad vardag.  

 

Scrumban är en arbetsmetod som vi jobbar igenom för att gestalta metoden. Scrumban är 

skapad utifrån Kanban och Scrum. Kanban ger oss en bild av vad som ska göras och där 

Scrum ger oss sprintar så att vi får deadlines på vad vi ska ha gjort varje vecka. En stor 

anledning till varför vi ville använda oss av Scrums sprintar är för att en av oss två har behövt 

pendla iväg ofta under arbetets gång, så under resorna har det varit för beredning och 

planering för att sedan jobba snabbt och effektivt under sprintarna. Man tar en lapp ur 

backloggen för att jobba med under sprinten. Med Kanbans lappsystem kan man även se vad 

den andra parten jobbar med inför sprinten.  
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4.2 Utförande 

Arbetet med gestaltningen inleddes med att att vi hade vår vision på ett hur ett smart kylskåp 

ska se ut. Efter att ha läst tidigare forskning så drog vi slutsatsen att skapa ett nytt kylskåp 

inte är ekonomiskt hållbart för alla och en gratis applikation kan uppfylla samtliga funktioner 

som ett smart kylskåp kan. De tidigare smarta kylskåpen hade många onödiga funktioner som 

inte bidrog till att förenkla din vardag. Exempelvis TV, kalender och anteckningsbok. Vi vill 

med vår applikation istället hjälpa med de viktiga punkterna som ingår i minskat matslöseri 

och personlig ekonomi. 

 

Vi använde oss av Varför(x5) metoden för att komma fram med vilka funktioner vi tror att 

användarna har störst användning av. Vi valde att begränsa oss till tre kategorier. Där 

kategori ett är att man ska kunna scanna in QR-koder med applikationen för att kunna lägga 

in dem automatiskt i listan över varor i kylen. 

Vi utvecklar applikationen med hjälp av programmeringsspråket Java då vi har tidigare 

erfarenhet av Java, vilket gör utvecklingen av applikationen effektivare. 

Säkerhet har inte varit någon prioritet i skapandeprocessen av applikationen, då det ska vara 

en prototyp ansåg vi att det inte var nödvändigt att lägga ner tid på att försöka skapa ett säkert 

system för applikationen.  

 

Bilden nedan: Tidig version av hemskärmen, designen ej helt klar. 

 

 

26 



 

 

Bilden nedan. Tidig version av skannerns layout, designen ej helt fastställd. 

 

 

Kategori två är en lista över de varor man har i kylen och kategori tre är en funktion som gör 

att man ska kunna söka matrecept på det som finns i kylskåpet. 

 

Första steget i programmeringen var att skapa pseudokod som är likt en punktlista för vad 

koden ska göra och dess funktioner. Detta strukturerar upp arbetet för programmeraren. Då 

basen för hela applikationen är scanningen av QR-koder och listsystem av recept och förråd 

med livsmedel, så var det en självklarhet att börja med i programmeringen. Vår applikation är 

skapad med en objektorienterad metod, som kan liknas med en programmering som en 

pyramid, där vi börjar med den stabila basen och lägger sedan på funktioner i rätt ordning 

lager för lager. Detta för en stabilare kod, bättre struktur i arbetets process samt att man lätt 

kan felsöka när problem i koden uppstår. Då som tidigare nämnt att basen innehåller scanning 

och listor vilket också är vår applikations viktiga funktioner blev det en hög prioritering i 

processen, dessa ska fungera smärtfritt och simpelt för användarna av applikationen. Frågor 

som dök upp under arbetets gång är färgschema och positionering av knappar och 

information. Då vi under planeringsfasen använt oss av storyboards och Design fiction i 

planering av gestaltningen så hade vi en idé redan på hur designen och färgschemat skulle se 

ut. Men inget satt i sten då förändringar i planen kan komma, beroende på svaren från 
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feedbacken som spelar stor roll. Det är inte bara enbart vi som designar upp vår applikation, 

utan även de potentiellt framtida användarna av applikationen.  

Vi stötte på ett problem i feedbacken av de kvantitativa undersökningarna, då vi inte riktigt 

visste hur vi skulle förmedla designen på vår applikation för potentiella användare i form av 

frågeformulär, vilket vi känner inte riktigt ger en direkt rättvis uppfattning av applikationen. 

Det hade underlättat att ha styrt upp en demo-uppvisning så fler hade kunnat testa 

applikationen. Då vi inte var så långt fram i arbetet att vi skulle kunna klara av det, så fick vi 

göra frågeformulär utefter frågor vi själva ställt oss och frågor som rör gestaltningen vi 

skapat. Exempelvis hur mycket mat folk uppskattar att de slänger i månaden, om de ofta har 

koll på vad de har i kylen samt om de skulle uppskatta ett hjälpmedel till detta.  

 

Del två av formuläret ingick mer på designen av en applikation de aldrig sett. Utifrån frågor 

om designen på applikationer de använder idag, och om de har några konkreta idéer till 

ändringar i designen. Frågor om de vill ha en minimalistisk design, med de viktigaste och 

största funktionerna till hands, eller om det ska vara så mycket som möjligt i dem och på 

snäppet kaosartat. Utefter svaren vi fick in ändrade vi om lite i vår design, vi hade en hypotes 

innan intervjuerna som sedan visade sig vara till viss del korrekt, om hur användarna tror de 

skulle velat att designen såg ut, men blev överraskade över en del svar vi fick. Vi hade 

uppfattningen att de mindre datorvana och människor i den äldre målgruppen skulle 

uppskatta mer minimalistiskt design där de inte ser för mycket, med tillval att kunna lägga 

fram funktioner som de vill. Alla svarade inte att de skulle uppskatta mer information än den 

viktigaste informationen, men det var definitivt mer än vad vi först trodde. Inför de 

kvalitativa undersökningarna såg vi till att fråga ett visst antal för varje kategori av 

användare. Barn från 10 års ålder, till äldre runt 70 till 80 års ålder. Här lyckades vi få in 

totalt 63 stycken deltagare, i blandade åldrar. De mer datorvana och mindre datorvana. Detta 

gjorde vi för att kunna få in en så stor målgrupp som möjligt och att så många som möjligt 

ska kunna använda applikationen utan problem.  

 

Tack vare formulären och undersökningarna på hur liknande applikationer ser ut med deras 

användarbas, så designade vi om vår applikation lite. I detta fall färgschema och scroll system 

mellan funktionerna. Något att poängtera är att vi inte hade kommit långt i designen i 

applikationen, så den designen vi behövde ändra om var våra skisser och pseudokod. Vi 
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byggde upp basen så pass mycket vi kunde utan design för att se till att alla funktioner 

fungerar med varandra. Detta innebar att vi kunde buggtesta applikationen med in och ut 

scanningar, samt hur receptboken letade upp tillgängliga recept på vad man har hemma, för 

att tvingas skriva om så lite kod som möjligt.  Det var mycket tidskrävande, mest för vår skull 

då vi vill kunna leverera en produkt som ger rätt information om den nu ska hjälpa användare 

att ha koll på vad som finns i deras kylskåp och skafferi.  

 

Bilden ovan är ett koncept på hur de inlästa varorna i kylen ungefär ska se ut. Gröna 

detaljer, med röd text som visar att varan snart är på väg att gå ut. 

 

Det finns två listsystem i applikationen. Den ena är då vad man har i kylen och 

utgångsdatumen för produkterna, den andra listan är de olika recepten på maträtter man kan 

laga av de livsmedlen man har hemma.  

 

Inför valet av färgschema så kom vi båda fram med att grön är en färg man förknippar med 

fräschhet och livsmedel överlag. Då vi även vill att designen ska vara städad och 

minimalistisk så är vitt även med. Den gröna färgens komplementfärg är röd, vilket vi 

diskuterade om vi skulle kunna använda. Röd färg ingår i de harmoniska färgerna i 

färgcirkeln, och tänkte därmed att små röda detaljer på exempelvis pilar eller knappar kan 
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vara snyggt till det redan vita och gröna temat. Färgschemat består då av grön som 

huvudfärg, vit som fyllnad och röda detaljer. Vi gjorde en kvantitativ undersökning även här 

på hur människor känner inför olika färger även här i form av ett frågeformulär. Först vad de 

har för tankar för de olika färgerna, samt vad de tänker på när de ser de olika färgerna i 

exempelvis hemsidor och vad dess tema för sidan är. Detta för att kunna pricka in temat för 

vår applikation med hjälp av färger, som ska agera lite som ett dramatiskt berättande i 

applikationen och vara attraktiv för användarna.  

 

Hur ska vi visa listorna för recept och katalog för vad man har i kylen? Det finns lite olika 

sätt på hur man vill att listorna ska se ut. Våra listor ska vara lätta att följa, innehålla 

utgångsdatum, produktnamn och recept. Frågor som vi ställde oss var om man ska kunna 

sortera listorna utefter behov? Till exempel, närmast utgångsdatum, livsmedelskategori som 

mejeriprodukter och bokstavsordning. Ska man även kunna söka efter en produkt i sin lista? 

Här ville vi använda oss av en mer kvalitativ undersökning för att kunna få ut ett mer 

begränsat svar och fråga de olika målgrupperna direkt för att kunna föra en diskussion med 

deras tankar i fokus.  

 

För att kunna fylla de olika listorna med information, behövs det en databas. Databasen vi 

använder är SQLite (Developer Android n.d). Genom att fylla databasen med serienummer 

och artikelnamn så kommunicerar sedan databasen med applikationen, när en vara läses in av 

applikationen, skickar den serienumret till databasen som sedan skickar tillbaka 

artikelnamnet. Detta läggs sedan in i menyn “I kylskåpet” tillsammans med utgångsdatumet 

som hämtas direkt från QR-koden.  

  

Arbetet med gestaltningen delades upp genom att de olika funktionerna som är med i 

applikationen skrevs på lappar enligt Scrumban (Leankit n.d). Vi försökte arbeta så att vi tog 

lika många lappar från backloggen som den andre, och i våra Scrum-möten diskuterade vi 

problem som hade uppstått eller om vi hade tankar och funderingar om ändringar gällande 

arbetet. Vi pratade även under sprintarna, men att ha veckomötet varje vecka hjälper mycket. 

Att få en timme att snacka ihop om veckan som varit och veckan som kommer för att få mer 

insikt i vad den andra gör. Detta är särskilt viktigt i programmering, då varandras kod måste 

vara funktionell med vad ens partner har skrivit, då behövs det att man har ett lika tänk på 
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vad man döper de olika variablerna till och hur man listar sina funktioner. Då en av oss som 

nämnt innan har behövt pendla från Karlshamn större delen sen februari så har sprintarna när 

vi båda varit på plats väldigt effektiva och väl planerade i förväg. Vi hade kunnat använda 

andra arbetsmetoder som enbart ren Kanban, Scrum eller vattenfallsmetoden, men beroende 

på omständigheterna kände vi att Scrumban skulle passa oss bäst. Det är även en arbetsmetod 

vi är bekväma med som vi jobbat med under andra projekt, även tillsammans, under åren. Vi 

valde även tidigt i arbetet att använda oss av prototyper, och metoden Prototyping då vi kände 

att få en helt fungerande produkt inte kommer vara möjligt med tiden som finns till 

förfogande. Men för att kunna få en så rättvis visning av vår idé som möjligt vill vi visa upp 

en prototyp som ett slags demo. Då kan vi arbeta kring alla funktioner och visa upp med de 

livsmedlen vi vill för de potentiella användarna och se hur de testar sig fram med att scanna 

in varor och hitta recept på vad de har i kylen. Med hjälp av Scrumban och uppdelningen 

lyckades vi dela upp arbetet bra, och vi känner att vi kommer kunna visa upp en produkt som 

inte bara är väl genomtänkt, utan även välproducerad.  

 

 

Sammanfattning: Designprocessen delades in i planering och utförande. Vi gick igenom hur 

och när vi använde de olika metoderna vi listade i kapitel 3, och gjorde en genomgång på 

gestaltningens process med utgångspunkt från planeringen till utförandet.  
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5. Resultat av undersökningen 

I kapitlet “Resultat” drar vi upp resultatet från vår forskning och designprocess. Vi visar även 
en bild på gestaltningens kod och förklarar den.  
 
Genom att skapa en applikation för telefoner och surfplattor kan man få hjälp med att 

automatisera ens vardag. Applikationen vi har skapat kan installeras på en surfplatta eller en 

smartphone. Den fungerar på så sätt att den läser av en QR kod på produkterna genom att 

använda sig av kameran som finns i enheten. QR-koderna avkodas genom att använda 

biblioteket Zxing som läser av vad det är för produkt eller livsmedel, vilket utgångsdatum 

varan har för att kunna meddela när maten går ut.  

 

Applikation öppnar en kamera aktivitet när man klickar på knappen “skanna vara”. Zxing 

avkodar sedan QR-koden till alfanumeriska tecken som visas på skärmen så att användaren 

kan se vilken vara det är och att den har lagts till i databasen. I QR-koden ligger 

utgångsdatumet, som också läggs in i databasen.  
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Den avkodade datan som skickas till vår databas visas i en lista. Listan kommer man till 

genom att svepa till vänster på skärmen och den visar vad som finns i kylskåpet, vad 

produkterna heter samt deras utgångsdatum. Det gör att man slipper tänka på vad man har i 

hemma. Istället har man alltid ha koll på vad som finns hemma och slipper köpa matvaror i 

onödan. 

Ett svep till höger på skärmen gör att man kommer till förslag på recept på olika måltider du 

kan laga på de råvaror du har hemma och som är inlästa. Det gör att man kan använda upp 

dessa råvaror man har hemma innan de når sitt bäst före datum och undviker att slänga fullt 

ätbar mat. Med alla dessa funktioner får man hjälp att hålla koll och får en mer automatiserad 

vardag i köket.  

Det är en programmerad applikation skapad i utvecklar verktyget Android Studios, skapad av 

Google. Vi använde oss av Java, ett objektorienterat programspråk som är ett av världens 

mest använda programspråk idag. Det är kompatibelt med de två största operativsystemen för 

telefoner och surfplattor idag, iOS och Android och kan därför användas i nästan alla hushåll.  

Vi använder oss av ett API för recepten som är kopplat till en databas med olika recept. Vår 

applikation läser vad som finns inläst, skickar de tillgängliga råvarorna och får upp en lista på 

recept som kan tillagas.  

Designen är minimalistisk och designad utefter Don’t make me think, en designmetod för 

webben men som funkar lika bra inom applikationer. Med Don’t make me think metoden har 

vi lyckats att skapa en design som är lättförstådd för en bred målgrupp, med ett färgschema 

som kopplar till mat, fräsch och klinisk miljö. Designen har ett färgschema som består av 

grönt, vitt och rött. Den gröna färgen är huvudfärgen, den färg som applikationens detaljer 

har mest. Vitt är utfyllnaden, för en klinisk design som inte blir ansträngande att titta på. För 

mindre smådetaljer och utgångsdatum som närmar sig används den röda färgen.  

Man kan lätt följa designen genom att läsa från toppen till botten. Listorna kan sorteras efter 

utgångsdatum eller bokstavsordning, vilket man själv behagar för den situationen. Med ett 

enkelt knapptryck på inställningarna bredvid listan väljer man hur listan ska formas efter ens 
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behov. Även detta ligger överst för att det ska gå snabbt och smidigt att finna den.  

Recepten sorteras efter bokstavsordning, då det blir lättast bläddra mellan måltiderna, det blir 

lättare att komma ihåg vart i listan man har varit i om man vet vad måltiden heter.  

Applikationen är enkel och miljövänlig lösning på ett stort problem i dagens samhälle. Det 

krävs minimalt arbete av användarna för att kunna spara pengar och bidra till ett hållbart 

samhälle. Användarna behöver enbart scanna in varorna i applikationen innan de lägger in 

dem i kylen eller skafferiet, så tar applikation hand om resten. 

Sammanfattning: Vi skapade en gestaltning i form av en mobilapplikation som skannar in 

matvaror man har köpt med hjälp av QR-koder. QR-koderna ger ut ett utgångsdatum som 

visas upp i en lista. I denna lista får man en bild av ens kylskåp i text som ska underlätta för 

konsumenter och användare att minska mängden mat de slänger. I kapitlet visar vi kod som 

använts för att skanna koderna och förklarar grundligt vad applikationen gör när man 

använder den.  
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6. Diskussion 

Här diskuterar vi gestaltningens process och de metoder vi använt för att komma fram med 
gestaltningen vi har. Vi nämner även de framtidsplaner vi har för applikationen och våra 
visioner.  

6.1 Intervjuer.  

Tack vare intervjuerna och de kvalitativa och kvantitativa metoderna kunde vi få hjälp med 

designen och efterfrågan till applikationen. Vi lade ut ett frågeformulär där vi frågade om hur 

mycket man som privatperson estimerar att man slänger i matväg varje månad, både i kilo 

och i kronor. Svaret vi fick var att folk estimerade i snitt att de slängde cirka två kilo mat per 

månad, och slösade runt 250 till 350 kr mat i månaden. 

(Svaren på estimerad kostnad för slängd mat per månad) 
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(Svaren på estimerad slösad mängd mat i kg varje månad) 

 

På ett år är detta ca 24 kg mat och runt 3000 kr som bara är borttappad och ett slöseri av 

resurser. En viktig sak att poängtera var att en väldigt stor andel som svarade på detta 

formulär var studenter i åldrarna 18 till 25 år. Vilket kan vara en innebörd på att man kanske 

inte har lärt sig förhålla sig till hur mycket mat man behöver handla eller att man inte har 

tiden och orken att laga mat själv alla dagar. Svaret den största andelen svarade på hur de 

själva skulle kunna hjälpa sig själva till att dra ner på dessa extrakostnader och matspill var 

att gå och handla mat varje dag inför den måltid de skulle äta på kvällen, men många svarade 

även att det var för tidskrävande att faktiskt gå och handla varje dag bara för att dra ner på 

matkostnader. Så med hjälp av vår applikation skulle de kanske kunna handla som de brukar, 

men ändå dra ner mängden slängd mat då de kommer ha bättre koll på vad de har i kylen och 

skafferiet samt utgångsdatumet på livsmedlen.  

 

Ett av frågeformulären hade frågor angående färgschemat och hur de förhåller sig till vissa 

färger. Grönt, rött, blått och vitt var de som stack ut i positiva svar gentemot resterande färger 
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och nyanser. Grön för att den hade en fräsch känsla, särskilt runt temat livsmedel, ljusblå lika 

så. Vitt kände majoriteten att det gav en ren och minimalistisk känsla till designen, ordet 

många angav i svaret var “clean”.  

Rött hade lite fler iterationer i svaren. Röd färg för många ingav ett lugn och en harmonisk 

känsla, men det kan även inge en känsla av att man gjort fel. Exempelvis om man försöker 

logga in på ett konto och man skriver fel lösenord, så kan en röd text komma upp och ge 

svaret att man stavat fel.  

Här kände vi att det inte är direkt optimalt att blanda grönt och rött helt, då de speglar två 

olika känslor. Men om man skulle ha den ena färgen mer dominant än den andra, som vår 

dominanta färg grön i detta fall. Kan man ha röd färg på små detaljer där det behövs.  

6.2 Funktioner 

 

Scanning: Scanningen fungerar på så sätt att man klickar på knappen “Skanna vara” så läser 

kameran på enheten av QR-koden. Vi använder oss av ett bibliotek som heter Zxing för att 

avkoda QR-koden, för att spara tid och arbete. Det finns andra bibliotek som Googles Vision 

vi hade kunnat använda. Valet hamnade på Zxing för att den är enklast att skriva genom att 

man använder sig av mindre kod för att skriva samma funktioner jämfört med Googles 

Vision. Zxing används för att avkoda QR-koden, vilket betyder att den gör om QR-koden till 

alfanumeriska tecken som vi kan använda och skicka in i databasen. 

 

Databas: 

  

Databasen använder vi för att samla inskannade varor, och för att få ut namnet för varje 

serienummer. När man scannar in en köpt vara, exempelvis ett 12 pack ägg, så läser den  
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serienumret 7 318690 032953  och skriver ut i applikationen att vi har scannat in ett 12 pack 

ägg i kylen.  

För att fylla databasen så började vi med att skriva in alla serienummer manuellt i ett Excel 

dokument. Detta för att vi inte kunde hitta ett API med alla serienummer samt att vi inte ville 

bli överväldigade med alla sorters livsmedel i prototypen. Då vi under uppvisning av 

prototypen även kommer ha med oss egna kartonger av matvaror, låg fokus på att ta 

vardagliga livsmedel som vi kan göra recept på och lite livsmedel man brukar ha hemma som 

kaffe och frukost.  

 

Listsystem  

Vi skrev in alla serienummer inför demo-applikationen manuellt i vår databas för att vi kände 

att vi lättare kan få fram de funktioner vi vill ha i tid, som nämnt ovan. Då vi själva lägger in 

serienumret och namnet till produkten kan vi snabbt se om QR koden fungerar när vi skannar 

den med vår applikation, samt om den ger oss förslag på recept efter vi skannat in den i 

lagret. Listorna är simpla, kliniskt designade för att inte överväldiga nya användare. Efter 

undersökningar inom detta i form av frågeformulär så blev vi lite chockade som vi nämnde i 

kapitel 4. Det var fler än vi trodde som ville ha fler än färre detaljer och funktioner. 
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6.3 Framtidsplaner 

 Det finns många tankar och idéer att hämta i detta slags arbete. Vi har haft många 

framtidsvisioner för detta arbete, allt från tillägg till applikationen och totala marknads 

ändringar. Vår första iteration handlade om en produkt man hade i köket, som kunde fästas på 

kylskåpet samt tas loss och ha på diskbänken. Till detta skulle vi ha en panel-pc och en 

scanner, som vi skulle sätta i specialdesignad konstruktion. Tyvärr gick samarbetet med 

företaget vi hade kontakt med isär och vi fick hitta nya lösningar. Så som vår applikation är 

designad och fungerar, skulle den möjligtvis kunna användas direkt i affären. För att slippa 

mellansteget att scanna in varorna när man kommer hem. I Amazons Go butik i USA 

använder sig av en kombination av olika tekniker för att man ska kunna betala automatiskt 

när man går ut genom affären. I en kombination med applikationen vi har designat i fråga 

skulle detta även kunna funka där. I de flesta livsmedelsbutiker idag så har man självscanning 

där man sedan snabbt betalar i kassan. Om man kan scanna in varorna när man är i butiken 

och sedan använda betalfunktioner i telefonen, för att som nämnt ovan skippa mellansteget att 

scanna hemma. Då många telefoner idag har någon slags betalfunktion med betalkort som 

Apple Pay eller Samsung Pay, att sammankoppla dem genom att betala smidigt borde inte 

vara alltför svårt i framtiden. Om vi skulle kunna få med oss en stor del av konsumenterna för 

en ändring till QR-kod från streckkoden vi har idag hos livsmedelsbranschen så skulle detta 

kunna bli en verklighet.  

Folk gillar även att se en utveckling i saker de gör, om vi exempelvis skulle visa med någon 

slags animation på hur mycket de sparat i pengar eller i miljöutsläpp på hur lite mat de 

slänger så kanske konsumenterna skulle använda applikationen mer och oftare. Man skulle 

exempelvis kunna tävla mellan vänner eller på större skala, kommuner mot kommuner. 

Vilken kommun slänger minst resurser? Vi tror att genom tävlingar eller dylika utvecklingar 

kan man få in fler användare till applikationen.  

 

En annan framtidsplan för applikationen är bättre sökkriterier för recept, beroende på olika 

matkoster och allergier. Eftersom det ska fungera som en köks applikation för att 

automatisera ens vardag och vi har förståelse att köket ser olika ut hos olika familjer och 

personer, så ska applikationen vara lätt anpassningsbar för användarna. Man vill kanske 

kunna sortera matvaror efter namn, kategori eller proteinmängd som exempel.  
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6.4 Slutsats 

Genom att gestalta en metod som vi kom fram till, är vi säkra på att man ska kunna påverka 

oss konsumenter att minska sitt eget matslöseri, för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Arbetet hade frågeställningen “Hur kan en smart applikation i köket förenkla vardagen och 

minska matslöseri?”. Vår applikation underlättar användarens vardag genom att enkelt visa 

vad man har i kylskåpet och ge tips på recept man kan laga till det. Genom att användaren 

även får tillgång till utgångsdatumen i applikationen som varnar om när datumet närmar sig, 

får man en uppmaning till att tillaga något på varan i fråga och därmed inte slänga den.  

 

Sammanfattning: I detta kapitel diskuterar vi vår gestaltning. Vi motiverar och argumenterar 

för våra val i designprocessen och förklarar funktionerna för applikationen. Intervjuerna listas 

och diskuteras runt valen gjorda utifrån dem. I slutet av kapitlet pratar vi om våra 

framtidsplaner och visioner för ett framtida arbete av gestaltningen och breddar gränserna för 

vad som är möjligt att åstadkomma med applikationen.  
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8. Ordlista 

 

API  

 

Application Programmable Interface. En 
specifikation över kommunikation som 
används för att hämta och skicka data 
mellan dator eller applikation och 
programvara eller bibliotek.  

Applikation (App) 

 

Ett mjukvaruprogram i digitala enheter. 

Crowdfunded Bidrag och donationer används till att 
försörja ett projekt eller ett företag. 

NFC 

 

Near Field Communication - 
Närfältskommunikation. Är en kontaktlös 
överföringsmetod av data mellan enheter. 

QR-kod 

 

QR-Quick Response, är en sorts 
tvådimensionell kod för optisk avläsning. 

Interaktiv(interaktiva) Teknik som interagerar med användaren. 

Gimmicks 

 

Lustiga prylar. 

Wet market 

 

Våt marknad - Där man säljer bland annat 
fisk.  

Multimedia 

 

Samlingsnamn för flera medier som TV, 
Radio etcetera. 

Felkorrigering 

 

Rättar till ett misstag eller fel. 

Alfanumerisk 

 

En teckenuppsättning som innehåller både 
siffror 0–9 och bokstäver A–Z och 
eventuellt inkluderande skiljetecken och 
andra specialtecken. 
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Kodningsregion 

 

 

Landskoder, exempelvis i Sverige har vi 7 i 
början av streckkoder och +46 
mobilnummer. 

Funktionsmönster 

 

De 3 kvadraterna i hörnen på QR-koden. 

Visualisera 

 

 

Ett åskådliggörande av komplexa, 
flerdimensionella, sammanhang genom 
uttryckssätt som anpassats för människans 
syn sinnen. Vanligtvis genom Bild, Diagram 
eller dylikt. 

Agil utvecklingsmetodik 

 

Lättrörliga metoder eller iterativa metoder 
som används vid projekt eller arbeten där 
man snabbt behöver förändringar. 

Batching 

 

Hög med ostrukturerat arbete. 

Dragbaserat 

 

Strukturerat upplägg av arbetsuppgifter. 

Arbetsflödeshantering 

 

I vilken takt och struktur man arbetar i. 
Exempelvis kortare deadlines. 

Flödesbaserad 

 

Man jobbar åt en riktning, som att man 
flyttar uppgifter från backlog till arbete till 
slutproduktion 

Iteration 

 

 

Ett ord för upprepning. Inom matematiken 
och i programmering handlar detta om att en 
funktion eller process åstadkommer något 
genom att upprepa beräkningar eller andra 
operationer tills ett önskat resultat uppnåtts. 

 

Java Ett objektorienterat programmeringsspråk. 

Pseudokod 

 

Ett ord inom datorprogrammering för att på 
ett icke-programspråk specifikt sätt beskriva 
algoritmer 
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Deep Learning 
 

Maskininlärning som använder sig av 
algoritmer inspirerade av den mänskliga 
hjärnan.  

Computer Vision 
 

“Datorseende” är ett delområde av datalogin 
som arbetar med att bygga "seende datorer", 
vilka automatiskt bearbetar och "förstår" 
innehållet i digitala bilder. 

Sensor Fusion 
 

Kombination av det man ser och det man 
vet om en viss process. 

Wi-Fi 
 

Är en teknik för trådlöst nätverk 

Bluetooth 
 

Standard för trådlös kortväga 
kommunikation mellan exempelvis dator 
och headset. 

 

URL Uniform Resource Locator (URL ), på 

svenska kallat webbadress , är den 

teckensträng som identifierar en viss resurs 

på nätet, till exempel en webbsida 
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