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Sammanfattning 

 
Syftet med detta projekt var att utveckla en design åt projektet Meal Planner för att få barn 

mer engagerade i matvalet. Designen fokuserar även på att hjälpa föräldrar i kostvalet och 

motverka matneofobi hos barn. Matneofobi är en tveksamhet eller motvilja till att prova nya 

maträtter vilket kan hindra barn från att äta maträtter som är potentiellt nyttiga och näringsrika 

för barnet. Tre teorier hittades som kan användas för att motverka matneofobi. Dessa kallas i 

denna uppsats för exponering, association och presentation. Tre designförslag togs fram och 

vägdes mot varandra för att skapa en fördjupad design som utvärderades med en 

enkätutvärdering. Den stora frågan som uppstod i designprocessen var hur mycket kontroll 

som ska ges till barnet och hur mycket föräldrarna ska lyssna på barnets önskemål när det 

gäller kost. Projektet slutade i en design som hjälper föräldrar att engagera hela familjen och 

indirekt låta barnen påverka kosten genom att interagera med föräldrarna och berätta vad de 

tycker om maten. Designen använder sig av strategin exponering för att barn med matneofobi 

genom upprepade konfrontationer ska lära sig acceptera ny mat. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats är en mindre del i ett större projekt vid namn Meal Planner som är ett 

måltidsplaneringssystem i form av en webbsida och en applikation till iPhone. Meal Planner 

ska ge användaren stöd för att välja recept som hjälper dem att äta en varierad kost och 

underlätta planeringen av familjens måltider. Det ska finnas möjligheter söka recept, planera 

in valda recept i en kalender och kunna ta del av den inköpslista som kalendern genererar. 

Meal Planner är främst inriktad mot barnfamiljer och ämnar lösa problem som matlagning och 

inköp som tar onödigt lång tid, dyra onödiga inköp samt låg kostvariation och ångest inför 

matplanering och inköp. 

1.2 Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att utveckla en design åt projektet Meal Planner för att få 

barn mer engagerade i matvalet. 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur kan måltidsplaneringssystemet Meal Planner utvidgas för att tillämpa redan kända 

strategier mot matneofobi? 

 Hur mycket kontroll ska barnen ha över familjens val av kost? 

 Hur kan man hjälpa barn med matneofobi att våga prova nya maträtter? 

 

1.4 Avgränsningar 

Designen ska inte implementeras i Meal Planner utan är endast ett förslag till en utökning av 

hemsidan. Ingen färdig prototyp av designen kommer att utföras i designprocessen. 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer teori att framföras som är relevant för att kunna motivera designen och 

för att kunna rikta in sig mot målgrupperna. 

2.1 Matneofobi 

Denna del kommer att ta upp fenomenet matneofobi och hur det kan påverka barn och deras 

matval samt vilka strategier som kan motverka fobin. 

2.1.1 Problemet 

Barn är ofta tveksamma eller motvilliga till att smaka nya maträtter de aldrig stött på tidigare. 

Detta är en naturlig meningsfull mekanism för att skydda oss ifrån att konsumera potentiellt 

giftiga ämnen (Rozin & Vollmecke, 1986; Zellner, 1991) och är oftast starkast i åldrarna två 

till fem år. Denna tveksamhet eller motvilja till nya maträtter kallas matneofobi (rädsla för 

nytt). Denna försvarsmekanism har dock i dagens samhälle tappat mycket av sin funktionalitet 

då större delen av all mat som säljs och serveras är säkerhetstestad för att den inte ska kunna 

vara skadlig för människor. 

Matneofobi verkar vara relaterat till känslor av avsky, och individer som tillskriver känslor av 

avsky till okända maträtter har en högre nivå av matneofobi (Martins & Pliner, 2005). Dessa 

känslor kan vara relaterade till mat som är bitter eller potentiellt skadlig (Martins & Pliner, 

2005). Om maten ser bitter ut eller förknippas med känslor av avsky kommer barnet att avvisa 

maten. Det är viktigt att förstå att konceptet matneofobi bara sträcker sig till det att barnet 

plockar upp maten och placerar det i munnen. När maten väl är i munnen kan man se det som 

att fobin är besegrad. 

2.1.2 Studier på matneofobi 

Föräldrar är viktiga för barnen och utvecklingen av barnens åsikter om mat och 

smakpreferenser (Birch, 1980). En förälder som bygger upp press på ett barn att äta en maträtt 

kan ge motsatt effekt, detta kan resultera i att barnet kan förknippa maten med obehagliga 

känslor som minskar chanserna att barnet kommer acceptera maten i framtiden. Det har 

upprepade gånger visat sig att föräldrars påtryckningar att konsumera mat är förknippat med 

en högre nivå av matneofobi (Fisher et al., 2002; Wardle et al., 2005). Framtida exponeringar 

av maten kommer att vara förknippade med föräldrarnas negativa reaktion och barnet kommer 

att fortsätta att avvisa maten. 

 

Det har gjorts en studie på matneofobi hos svenska barn av Koivisto och Sjödén (Koivisto, 

Sjödén, 1996). Studien är utförd på ett urval av 370 svenska barn ur 87 svenska familjer 

bosatta i Enköping och Uppsala. I studien användes frågeformulär som resultat för både 

föräldrar och barn. De kom fram till att översiktligt var nivån av matneofobi i svenska 

familjer låg. Barnen hade signifikant högre nivå av matneofobi än deras föräldrar. Män visade 

sig ha en aning högre grad matneofobi än kvinnor. Det visade sig att det finns skillnad i 

matneofobi för barn som är 14 år eller äldre då det verkar avta och graderna av matneofobi 

sjunker markant (Koivisto, Sjödén, 1996). Likheter i matneofobi hittades även mellan barn 
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och föräldrar av samma kön då det verkar som barn tar efter matpreferenser från föräldern av 

samma kön (Koivisto, Sjödén, 1996). 

 

Matneofobi anses oftast vara en naturlig biologisk överlevnadsmekanism. Den möjliga 

inverkan av kognitiv input har dock inte fått så mycket uppmärksamhet i sammanhanget. I 

många fall kan kognitiva faktorer spela stor roll, som till exempel etiketten på matvaran. 

Pliner och Hobden (1992) samt Pliner et al (1993) utförde studier där de tog ovanliga 

maträtter och etiketterade dessa med ovanliga namn. De kom fram till att bara en etikett kan 

ändra på hur ett barn ser på en maträtt helt mot det positiva eller negativa då associationer 

med gamla erfarenheter eller minnen kan vara så starka. De kom även fram till att matneofobi 

inte bara påverkar den första kontakten med maträtten utan det påverkar även de 

mekanismerna som kan få kroppen att acceptera maten. 

2.1.3 Strategier 

Matneofobi är inget oöverkomligt hinder utan det går att lära bort sig beteendet. Det finns ett 

antal strategier man kan använda för att ta sig runt problemet och öka acceptansen för nya 

maträtter: 

 

 exponering: Den etablerade strategin för att överkomma matneofobi är exponering för 

maten (Pliner, 1982). Om man stöter på maten tillräckligt många gånger lär barn sig 

att acceptera den. Det kan behövas upp till 15-20 exponeringar för att barnet ska lära 

sig acceptera en viss maträtt. Det räcker med att barnet i början bara luktar eller petar i 

maten för att det ska ge effekt. 

 

 Information och presentation: En annan strategi är att ge verbal information om nya 

matprodukter. För att begränsa perceptionen av avsky är det föreslaget att man 

presenterar okända maträtter på ett positivt sätt, inkluderat att man framhäver det 

roliga i att förbereda och tillaga maten. Mat som presenteras på ett positivt sätt är mer 

troligt att bli accepterat (Martins, Pelchat, & Pliner, 1997; McFarlane & Pliner, 1997; 

Pelchat & Pliner, 1995).  

 

 Associering: Det har även visat sig fungera att använda sig av associationer genom att 

koppla en ny maträtt och försöka associera denna med en mer välkänd och accepterad 

maträtt (H. Tourila et al, 1994). När man associerar maten till en välkänd maträtt 

kommer barnet att förknippa de positiva känslor de har för den välkända maträtten 

med den nya och det finns en större chans att de accepterar maträtten. 

 

En teori om hur information om en okänd maträtt kan höja acceptansen av maträtten är genom 

reducerad osäkerhet om produkten. Genom tillgänglig information om maträtten minskar man 

osäkerheten för identiteten av maträtten, och en ändring i den kognitiva strukturen kan även 

skapa känslomässiga ändringar gentemot maträtten (Heyduk & Bahrick, 1997). Det kan även 

ske åt andra hållet som resulterar i en ökning av osäkerhet beroende på informationen. 
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2.2 Livsmedelsverkets rekommendationer för kost till barn 

Livsmedelsverket har gett ut en bok mat och barn i åldern 1-6 år (Konde & Terry, 2002). 

Viktig information som stöd för att upplysa föräldrar om barns kost och för att kunna ge 

nutritionsmässigt korrekta förslag till maträtter för barn. 

2.2.1 Små barns näringsintag 

Barn över ett år kan äta i stort sätt samma typ av mat som vuxna äter. Däremot är 

energibehovet per kilogram kroppsvikt betydligt större än för fullvuxna människor. Barn har 

även ett högre näringsbehov i förhållande till vuxna vilket innebär att de behöver en 

näringsrikare kost. Eftersom barn äter en mindre mängd mat är det viktigt att den mat de äter 

är näringsrik. Hur fördelningen av näringsämnena fett, protein och kolhydrater ser hos barn 

varierar med åldern. Små barn rekommenderas en högre fettenergiprocent än vuxna, vilket 

betyder att andelen energi som kommer från fett bör vara större i ett småbarns kost än i en 

vuxen persons kost. Vid fyra års ålder bör dock näringsfördelningen vara liknande den för en 

vuxen människa. 

 

Barn bör äta en lagom mängd protein. Nästan alla barn får i sig tillräckligt med protein eller 

mer protein än vad de behöver. Endast barn som lever på en mycket ensidig kost eller lågt 

energiintag löper risk för proteinbrist. Det finns inga fördelar med ett överdrivet proteinintag, 

men däremot så finns det potentiella hälsorisker. Ett för högt proteinintag kan leda till hög 

belastning på njurarna och öka risken för övervikt senare i livet. Man bör även vara försiktig 

med kostfibrer i barns mat då detta kan göra att energimängden blir för stor eller innehåller 

för lite näring. 

 

För att fungera normalt behöver kroppen förutom de energigivande näringsämnena protein, 

kolhydrater och fett, även vitaminer och mineralämnen. I stort sätt ska en varierad kost täcka 

dessa behov. Om barnet inte har en varierad kost och inte äter en viss typ av mat kan man 

behöva ge supplement till barnet såsom vitamin D till små barn eftersom de behövs för 

benbildning, 

2.2.2 Måltidsordning och livsmedelsval 

En måltidsordning som rekommenderas för både barn och vuxna är frukost, två lagade mål 

och två till tre mellanmål. För barn som inte kan äta så stora portioner är mellanmålen av 

större betydelse än för vuxna, eftersom dessa bidrar med större andel av barnets totala 

dagsintag. Frukosten är i stort sätt baserad på spannmål och mjölk eller mjölkprodukter och 

bör innehålla någon C-vitaminrik frukt, grönsak eller juice. En bra frukost kan vara fil och 

cornflakes med en halv banan, en korvsmörgås och ett glas juice. En bra regel att följa är att 

föräldern bestämmer vad som serveras och barnet bestämmer hur mycket de vill äta. Om 

barnet själv alltid får välja mellan chokladdryck och havregrynsgröt väljer antagligen de flesta 

barnen chokladdrycken. Finns det dock endast gröt att eller fil tillgängligt ökar acceptansen 

för maten. 
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Lunch och middag är vanligtvis en blandning av kolhydrater som potatis, ris eller pasta och 

protein i form av kött, fisk, kyckling eller någon slags baljväxt. Ägg kan användas som basen 

i en måltid men bör kompletteras med bröd eller andra ingredienser. Många barn kan vara 

skeptiska till grönsaker. Det är viktigt att erbjuda olika sorters grönsaker och rotfrukter till 

måltiderna. Om barn blir exponerade för flera olika sorters grönsaker och rotfrukter, råa som 

kokta så kommer de att hitta sin favorit och lära sig acceptera att grönsaker är en del av 

måltiden. Den bästa drycken att servera till lagad mat är vatten. Mjölk rekommenderas främst 

till frukost och mellanmål. Om mjölk och mjölkprodukter används till alla dagens måltider 

kan det lätt bli för mycket vilket kan innebära att det kan konkurrera ut annan mat. En frukt är 

en bra avslutning på en måltid. 

 

Ett bra mellanmål innehåller ungefär samma livsmedelsprodukter som frukosten såsom 

spannmålsprodukter, bröd, frukt, bär eller grönsaker. Under senare år har det lanserats fler 

färdiga mellanmålsprodukter. Dessa innehåller dock oftast för stora mängder socker. Barn har 

en snabbare ämnesomsättning än vuxna och reagerar starkare på blodsockersvängningar. 

Därför är det viktigt att hitta ett måltidsmönster som fungerar. Fasta tidpunkter främjar även 

aptiten och hjälper barn att känna trygghet i tillvaron. Ett förslag på måltidsordning visas i 

tabell 1. 

 

            Måltid                                       Måltidsförslag                         Andel av näringsintag 

Frukost Gröt med mjölk, välling eller fil/yoghurt med 

flingor + liten smörgås + juice 

Ca 20 

Mellanmål Frukt Ca 5 

Lunch Potatis/ris/pasta + kött/fisk/ägg/bönor + sallad + 

bröd + margarin + eventuell frukt 

Ca 25 

Mellanmål Mjölk/fil/yoghurt + smörgås/flingor/gröt + frukt Ca 15-20 

Middag Potatis/ris/pasta + kött/fisk/ägg/bönor + sallad + 

bröd + margarin + eventuell frukt 

Ca 25 

 Tabell 1. Förslag på måltidsordning från livsmedelsverket för vuxna och barn över 1 

 

 

2.3 Design av multimedia för barn 

De senaste 20 åren har intresset för multimedia och mjukvara som är anpassat speciellt för 

barn och deras behov uppstått. Det är fortfarande ett växande ämne men det finns väldigt lite 

riktlinjer och forskning hur interaktionen ska se ut och hur man ska representera information 

(Markopoulos, Bekker, 2003). 
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Det finns stora skillnader mellan barn i hur de interagerar med teknik beroende på 

åldersgrupp. Denna design fokuserar på barn i åldern 3-7 år. I denna åldersgrupp är barn 

fantasifulla och uppskattar magi och fantasi. Barn i denna ålder är ofta självcentrerade och har 

ett behov av stimulation, kärlek och säkerhet. Barnen börjar utveckla ett större behov av 

autonomi men enkelhet är dock viktigt för produkter riktade till denna målgrupp. Produkter 

för denna åldersgrupp bör inte vara baserade på abstrakta koncept utan koncept som är 

aktuella för barn i den åldern och något de kan stöta på hemma är mest tilldragande. Mellan 

åldrarna 2-6 utvecklar barn sin kunskap om bokstäver, ord och böcker. De börjar även 

använda sig av lite mer komplexa grammatiska meningar. Barn i denna ålder börjar även lära 

sig att rita och skriva. Datorspel för denna åldersgrupp utspelar sig ofta i fantasimiljöer där 

barn måste leta efter saker som gör att de kan nå det slutgiltiga målet. På vägen får barnen 

lösa en del hinder med hjälp av sitt intellekt. Gränssnittet består huvudsakligen av symboler 

och animationer, med minimalt användande av ord och förklaringar. (Markopoulos P, Bekker 

M, 2003) 

 

Tidigare forskning har visat att vissa barn har problem med att utföra en dragande rörelse med 

datormusen på grund av den fysiken som krävs för att hålla trycket på musen (Strommen, 

1994). Inkpen utförde tester där resultaten visade att dra och släpp uppgifter tar längre tid och 

ger en högre chans för misstag (Inkpen, 2001). 

Akshmoomoff studerade uppmärksamhet och aktivt engagemang hos barn. Hans resultat 

visade att den aktiva tiden som ett barn kan fokusera på ett visuellt flöde varierar mellan ålder 

och minskar ju äldre man blir. Om en uppgift fortgår längre än nio minuter kan ett mindre 

barn börja spendera mer tid att titta bort från skärmen (Akshoomoff, 2002).  

 

På senare år har mycket tid lagts ner för att utveckla mjukvara som stödjer inlärning hos barn 

genom multimedia. En del fokus har även lagts på hur man framgångsrikt kan utveckla 

mjukvara som inte är uppgiftsbaserade utan mer inriktade på nöje. Fokuset för en sådan 

produkt behöver inte nödvändigtvis bara ligga på användbarheten utan också på upplevelsen 

och att ha kul (Blythe et al, 2003; Green, Jordan, 2002).  

2.4 Användbarhet kontra nytta 

Användbarhetsutvärderingar är en viktig del i designprocesser när förutsättningarna tillåter 

det. Användbarhetsutvärderingar kan dock vara ineffektiva och göra mer skada än nytta om 

de appliceras vid fel förutsättningar (Greenberg, Buxton, 2008). Om dessa utvärderingar sker 

för tidigt i en designprocess kan de skada outvecklade men innovativa och lovande 

designidéer. Ibland kan alternativa utvärderingsmetoder fungera bättre beroende på vilket 

syfte utvärderingen har. Författarna understryker att det är viktigt att tänka efter vilken 

utvärderingsmetod som passar bäst för situationen som designen är i vid tillfället. De hävdar 

inte att användbarhetsutvärdering är dålig, utan att det är viktigt att reflektera över vilken 

metod som passar bäst och inte utesluta alternativa metoder till användbarhetsutvärdering. 
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2.5 Persona 

Nedan visas den persona som inte är ett resultat av designprocessen utan plockades från 

Jeanette Bendelins kandidatuppsatts ”barnfamiljers upplevelse av mat och matlagning” av 

Jeanette Bendelin (Bendelin, 2010) 

2.5.1 Primär persona - Björn Andersson 

 
Björn är 43 år gammal och bor tillsammans med sin fru, 

Jenny och deras gemensamma dotter, Moa som är 8 år 

gammal. Han jobbar heltid som lärare på en 

högstadieskola. Familjen bor i en villa i Linköping. Björn 

har den största delen av ansvaret för planering, inköp och 

matlagning i familjen. Maten är ingenting som står i 

centrum i familjen, utan är bara någonting som känns som 

ett måste. Han tycker att det för det mesta är ganska tråkigt 

att laga mat, framför allt på vardagar, då de brukar ha ont 

om tid att laga mat. Familjen har en 8-10 st. standardrätter 

som de brukar laga. Det blir oftast kyckling, eftersom det är 

gott och lättlagat. Just variation i matlagningen känns svårt, 

då det är enklare att välja någon av de rätter han redan kan, än att prova på något nytt. Han 

tycker det är svårt att laga efter recept, eftersom det tar tid och är krångligt. Han vet aldrig 

riktigt hur recepten ska smaka och ofta blir det inte som han tänkt sig. Recept innehåller 

dessutom ofta märkliga ingredienser som de inte har hemma. 

 

Björn tycker det är svårt att hitta inspiration till matlagning. Familjen har en mängd 

kokböcker men han bläddrar sällan i dem. Ibland får hans fru tips på jobbet om goda recept 

som de tänker att de ska laga, men det blir sällan av. Han skulle vilja vara lite mer kreativ när 

det gäller matlagning men känner att han saknar ork och motivation. Inte heller känner han att 

hans kunskaper alltid räcker till. Om han bara hade haft lite mer tid, så hade det varit lättare 

att odla ett intresse. 

 

Vilken mat som kan lagas begränsas av vad dottern tycker om. Hon petar ofta i maten och har 

bestämda åsikter om vilken mat hon inte gillar. Ena veckan gillar hon inte potatis och en 

annan vecka vägrar hon äta sås. Inte heller gillar hon att prova nya ingredienser. Det är läskigt 

med grytor där hon inte ordentligt kan se vilka ingredienser som är i. Hon har sällan åsikter 

om vilken mat hon vill äta och om han frågar så säger hon att det inte spelar någon roll. Björn 

är orolig över dotterns matvanor och funderar på om hon får i sig vad hon behöver. Han kan 

inte låta bli att ha lite dåligt samvete mot henne. Beror hennes känslighet och motvilja mot att 

testa ny mat på hans ointresse för mat och matlagning? Han oroar sig även lite för vad andra 

tycker om familjens rutiner och matvanor. Vad tänker de på Moas dagis om våra vanor? Det 

är även jobbigt när familjen förväntas bjuda vänner på middag. Då funderar han över om de 
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måste försöka laga någonting speciellt eller om det går bra med deras standardrätter. Vad 

kommer de egentligen tycka om maten de serverar? 

 

Familjen handlar en gång i veckan, på helgen. Familjen försöker att ha åtminstone två-tre 

rätter i veckan bestämda i förväg och handlar för att kunna laga dessa. De skriver en noggrann 

inköpslista med recept, ingredienser och mängd. Inhandlingen ses som ett nödvändigt ont, det 

är tråkigt och ska helst gå så fort som möjligt Björn är inte intresserad av att stå och jämföra 

priser mellan olika märken på produkter utan samlar bara ihop vad de behöver. Om det blir 

lite dyrare spelar ingen roll. 

 

Mål 

 Äta mer varierad mat. 

 Hitta inspiration så att matlagningen känns lättare och roligare. 

 Minska det dåliga samvetet över familjens matvanor och dotterns vanor. 

 Hitta sätt att göra inhandlingen roligare. 

 Känna mindre oro för om dottern får i sig vad hon behöver. 

 Få dottern att äta den mat de lagar. 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoderna som använts för att utföra designen. Designprocessen som 

används följer till stor del metoderna som Kim Goodwin beskriver i hennes bok ”Designing 

for the Digital Age” (Goodwin, 2009).  

 

3.1 Sammanställning av teori 

Till en början utfördes en kort litteraturstudie inom områdena matneofobi, design av 

multimedia för barn samt rekommenderad kost för barn. Dessa områden valdes ut efter vad 

som verkade vara relevant för att lösa designproblemet utifrån de mål som satts upp 

inledningsvis. Litteratur samlades in och sammanfattades inom de olika områdena som en 

grund att börja designa utifrån. 

Personas för Mealplanner fanns färdigskrivna i rapporten ”barnfamiljers upplevelse av mat 

och matlagning” av Jeanette Bendelin (Bendelin, 2010). Ett persona valdes som stämde 

överrens med de problem som designen skulle försöka lösa. 

 

3.2 Brainstorming 

Efter teoriinsamlingen brainstormades koncept på hur designproblemet kan lösas samt grova 

skisser på designkoncept. Utifrån de koncepten som togs fram från brainstormingen 

prioriterades tre stycken av dessa. De prioriterades efter hur väl de passade in med teorin som 

samlades in under det första stadiet i designprocessen. Brainstormingen utfördes inte i grupp 

utan av endast en person. 

 

3.3 Kontextscenarios 

När tre designkoncept var framtagna skrevs kontextscenarion för dessa för att stödja 

framtagningen av designkrav. Scenarios är en trovärdig påhittad beskrivning av interaktionen 

mellan en framtida användare och en färdig produkt eller tjänst. Ett scenario beskriver världen 

utifrån en personas perspektiv och är viktig för att kunna förstå vad designen behöver för att 

uppfylla de förväntningar som en framtida användare kan tänkas ha utan vetenskapligt grund 

baserad på subjektiva åsikter. 

 

3.4 Framtagning av designkrav och designmål 

Krav framställdes utifrån den insamlade teorin, scenarios och enligt designern nödvändiga 

krav. Scenarion studerades för att hitta potentiella krav som en framtida användare kan tänkas 

ha på designen. Detta kompletterades av krav som kunde urskiljas ur teorin som samlats in. 

Efter detta lades även övriga krav som designen kan behöva för att uppfylla en framtida 

användares önskemål och behov. 
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3.5 PUGH analys 

En PUGH analys används i designprocessen för att utvärdera de tre alternativen mot varandra 

(http://thequalityportal.com/q_pugh.htm). Det första som gjordes var att ta fram kriterier för 

valet av designförslag. Dessa baserades delvis på kraven som tagits fram tidigare men även 

nya kriterier som ansågs behöva för att uppfylla användarnas önskemål och behov. Kriterierna 

prioriterades på en skala från 1-5 efter hur relevanta de ansågs vara för den slutgiltiga 

designen där 1 var inte så relevant och 5 mycket relevant. Efter detta ställdes designförslagen 

och de nya kriterierna upp i en tabell, med ett kriterium för varje rad samt ett designförslag för 

varje kolumn. Efter detta matchades designförslagen mot var och ett av kriterierna och fick en 

bedömning av +1, 0 eller -1 beroende på hur väl de uppfyllde kriteriet. Efter att tabellen är 

ifylld räknar man ut resultatet genom att multiplicera värdet den fick med hur hög prioritering 

kriteriet hade. Detta gjordes för alla kriterier. 

3.6 Fördjupning av designen 

Efter att ett designförslag prioriterats över de andra utvecklades denna design för att ta med 

element av de andra designförslagen som saknades och kunde förbättra designen. Mer 

detaljerade skisser för varje del av den fördjupade designen utfördes med förklaringar på hur 

det är tänkt att den ska fungera. 

3.7 Utvärdering 

En utvärdering gjordes slutligen på den fördjupade designen. Utvärderingen utfördes via en 

enkät med frågor som var fokuserade på konceptet för designen. Detta gjordes för att få insikt 

hur den kan förbättras genom att se över fokuset av designen samt att ta reda på vad föräldrar 

med erfarenhet av småbarn anser om de frågor och områden som designen berör.  

Ett bekvämlighetsurval av fyra personer deltog i utvärderingen varav två var kvinnor och två 

var män. Deltagarna i utvärderingen hade minst ett barn i åldrarna fem till nio. Enkäten 

skapades elektroniskt i Google Docs. Inbjudan till enkäten skickades ut via mail tillsammans 

med en PowerPoint presentation som innehöll skisser och beskrivningar av designprojektet 

samt den fördjupade designen. Deltagarna i utvärderingen blev informerade att de var 

anonyma. 

En PowerPoint presentation skickades med enkäten för att deltagarna skulle få en uppfattning 

om vad projektet handlade om samt hur det såg ut. I presentationen ingick en kort beskrivning 

av vad projektet hade för syfte samt vad det handlade om. I presentationen ingick även lite 

bilder av designen samt förklaring för vad de olika delarna gjorde.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av designprocessen. De tre designförslagen redovisas 

samt scenarios, designkraven, PUGH analysen, den fördjupade designen och utvärderingen. 

4.1 Tre designförslag  

I denna del redovisas de tre designförslagen som togs fram samt för- och nackdelar med 

dessa. 

4.1.1 Designförslag 1 - Exponering/Presentation 

En slags utmaning för hela familjen att testa nya exotiska maträtter. Den fungerar så att fem 

måltider föreslås som planering för en vecka. Föräldrarna och barnet kan efteråt sätta sig ned 

där barnet kan bedöma vad de gillade och inte gillade med maträtten. Därefter får de tips på 

hur de kan utveckla kosten och andra aspekter av familjens matvanor för att fortsätta kunna 

exponera barnet. Det ger även insikt till föräldrarna om vilken mat barnet gillar och 

inspiration till framtida rätter som familjen kan laga. Det finns även en översikt för 

föräldrarna där de kan skriva hur de har gått för dem att implementera dessa måltider och hur 

barnet reagerat. Föräldrarna kan då även se vad andra föräldrar med liknande problem har 

gjort och se hur de har lyckats att öka barnens acceptans av olika maträtter/ingredienser eller 

hur de infört mer variation till familjens kostvanor. Detta kombineras med att barnen får se 

maträtterna på hemsidan innan i positiv presentation för att öka deras motivation till att äta 

maten. Barnens engagemang fokuserar inte på att dem ska sitta och göra något aktivt vid en 

dator utan deras engagemang sker genom interaktionen med föräldrarna och föräldrarna styr 

utvecklingen av familjens kost med hjälp av barnens feedback och tips från Meal Planner. 

 

Fördelar 

 Inriktad mot hela familjen för att bredda deras kost och överkomma matneofobi. 

 Föräldrar kan bestämma vad som serveras och hjälpa barnen vänja sig vid nya 

maträtter. 

 Kräver inte användarkonton för barn utan kan göras från det vanliga kontot 

 

Nackdelar 

 Kräver till viss del en etablerad kundbas för att kunna läsa andras 

minibloggar/kommentarer. 

 Kräver engagemang och tid för att ge effekt. 

 Kan vara svårt att få ut konstruktiv kritik om maträtter från yngre barn 

 

4.1.2 Designförslag 2 - Associering/Presentation 

Detta designförslag fokuserar på associationen av mat som barnet gillar till ny mat de inte 

gillar eller inte prövat på. Detta kombineras med en positiv presentation av maten och 

innehåller element som tilltalar barn i ung ålder som fantasifigurer. 
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Barnet får plocka upp ingredienser från en meny uppdelad i kategorierna kött och fisk, frukt 

och grönsaker samt pasta, potatis och ris. De kan klicka på ingredienserna för att lägga dem i 

någon slags behållare med en tecknad figur som tydligt kan ge instruktioner om hur de ska 

bära sig åt till exempel en kock med en tallrik eller en häxa med en gryta. Verktyget är 

reglerat så att maträtten de skapar följer det rekommenderade måltidsupplägget av 

livsmedelsverket, det vill säga inte för mycket eller för lite av något närningsämne. Det ska 

finnas två alternativ med skilda kategoriseringar av näringsämnen för om de vill skapa en 

frukost/mellanmål eller lunch/middag. Man kan sätta ihop olika kombinationer av 

ingredienser som matchas mot en måltid med liknande innehåll och ett eller flera recept som 

bifogas i ett senare skede då föräldern kan ta del av det utan att det stör barnet. 

 

Fördelar 

 Kräver inte en etablerad kundbas för att fungera optimalt 

 Innehåller fantasifigurer 

 Mer interaktivt för ett barn om de kan läsa och hantera en dator 

 

 

Nackdelar 

 Barn kan bli negativt inställda om inte alla ingredienser de valde finns med i receptet. 

 Följer inte riktigt ideologin att föräldrar bestämmer vad som ska serveras. 

 Inte så mycket interaktion mellan föräldrar och barn för att lösa eventuella 

kostproblem familjen har. 

 Finns risk att maten barnen väljer blir ensidig. 

 

 

 4.1.3 Designförslag 3 – Presentation/Associering 

Detta förslag fokuserar på presentationen av mat och skapa en positivare inställning till maten 

för att öka chansen att barn ska våga äta den och släppa förutfattade meningar. Det är en 

lösning där barn kan betygsätta maträtter och få matförslag grundat på deras betygsättning. 

Barnen får med hjälp av föräldrarna beskriva vad de tycker om maträtter och ingredienser 

samt betygsätta dessa utifrån ett standardutbud av vanliga rätter och ingredienser. Efter att de 

har betygsatt ett antal maträtter får de några rätter föreslagna som innehåller element av mat 

de gillar i olika former för att bredda smaken och testa ny mat. Maträtterna ska vara 

representerade på ett fantasifullt sätt och namnen på måltiderna förstärka med positiva 

adjektiv för att göra dem mer attraktiva. Barnen kan även se vilka rätter som andra barn gillar 

som har liknande betygsättning som barnet. Efter barnet prövat nya maträtter kan de med 

föräldern konsekvent betygsätta och hitta nya maträtter för barnet att pröva. 
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Fördelar 

 Engagerar barnen i matvalet och minskar chansen att de ratar maten utan att smaka 

den. 

 Kan användas under en längre tid och blir effektivare ju mer den används 

 Ger tips på vad andra barn gillar för mat som barnet kanske också skulle gilla 

 

Nackdelar 

 Kräver en etablerad kundbas för att kunna effektivt kunna ranka måltider som barn 

betygsatt. 

 Ingen specifikation för vad i maträtten det var som barnen gillade/inte gillade. 

 Osäkert om barn påverkas av vad som står på internet att andra barn gillat för mat. 

 

4.2 Scenarios 

I denna del redovisas de kontextscenarion som togs fram för varje designförslag. 

4.2.1 Scenario 1 – Exponering/Presentation 

Efter att ha lagat en av sina standardrätter känner pappa Björn att det är dags för något nytt på 

matsedeln. Han vill äta en mer varierad kost men är orolig för att dottern inte ska tycka om 

vad han serverar. Han loggar in på Meal Planner och ser vad han skulle kunna köpa för mat. 

Han hittar information om en utmaning där familjen får testa på exotiska kulturella maträtter. 

Detta tycker Björn låter intressant och klickar vidare. Björn får information om verktyget och 

en meny för fem dagar. Därefter beställer Björn hem maträtterna och serverar dem under den 

kommande veckan med varierande resultat. Vid veckans slut så sätter sig Björn ner med Moa 

och diskuterar vad det var som hon gillade/inte gillade med varje måltid. Under tiden sitter 

Björn vid datorn och använder utvärderingsfunktionen för första veckan. Den första måltiden 

var nudelwok och Moa hade tyckt att morötterna kändes äckliga i munnen. Han klickar då i 

konsistens i utvärdingsfunktionen och får tips hur han kan testa ingredienserna i måltiden 

tillagade på olika sätt. Han bestämmer sig för att testa en måltid med rivna råa morötter 

istället för wokade nästa vecka. Han hittar ett fiskrecept med rårivna morötter som han vill 

testa på nästa vecka. Han nämner några goda ord om fiskreceptet för Moa. De fortsätter 

likadant för resten av maträtterna under veckan då Moa kan gå och leka igen. Björn går vidare 

till översiktsvyn där han kan skriva kommentarer till hur hans dotter reagerat på de nya 

maträtterna. Han ser även andra föräldrars noteringar och läser några kommentarer av en 

familj som har liknande problem och hur de har lyckats att bredda familjens kost med barnens 

samtycke. 

 

4.2.1 Scenario 2 – Associering/Presentation 

Efter en torsdagsmiddag med familjen där dottern Moa petat i maten, tycker Björn att det är 

dags att planera nästa veckas maträtter. Han vill ha en varierande kost men är orolig att Moa 

inte kommer vilja äta maten så han ber dottern att vara med och beställa mat till nästa vecka. 
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Björn loggar in på Meal Planner med deras familjekonto och ställer om användare till Moa 

som är registrerad på familjekontot. Sidan ändras till ett mer barnvänligt format med stora och 

tydliga ikoner och Björn ber Moa ta plats vid datorn. Moa sätter sig vid datorn och tittar efter 

om det finns något spännande på sidan. Hon klickar på en intressant figur vilket visar sig vara 

en interaktiv tjänst för att välja sin egen måltid. Moa tittar lite på bilderna av matingredienser 

och klickar runt lite på symbolerna. Hon följer instruktionerna som ges av den roliga figuren 

och leker lite med olika kombinationer av ingredienser. När hon satt ihop en måltid som hon 

kan tänka sig att äta så sparas måltiden ner i en önskelista. Därefter fortsätter Moa att sätta 

ihop och spara lite fler måltider. Efter ett ha satt ihop ett par måltider så tröttnar Moa och 

pappa Björn får ta över datorn igen. Björn byter tillbaka till hans eget konto och kommer 

tillbaka till hemsidan. Han ser då vilka recept som Moa kan tänka sig att äta och tittar igenom 

recepten som föreslås. Han kan se Moas önskelista och lägger till ingredienserna som behövs 

för måltiderna i varukorgen. Björn inser att han även behöver lite andra varor utöver det Moa 

valt och går in i webaffären och lägger till dessa i varukorgen. När Björn är nöjd med 

inköpslistan klickar han vidare till kassan och slutför köpet. 

 

4.2.3 Scenario 3 – Presentation/Associering 

Björn har tröttnat på att laga samma gamla måltider vecka ut och in. Han sätter sig med sin 

dotter Moa och loggar in med familjekontot på Meal Planners hemsida och går in på 

barnsidan med Moas användare. Eftersom det är första gången de är inne på denna sida får 

Moa med hjälp av fadern betygsätta måltider där bland annat några av familjens 

standardmåltider finns representerade. När Moa och Björn betygsatt ett antal måltider får de 

se några rekommenderade måltider som Björn noterar innehåller element av de maträtter som 

Moa betygsatt högt fast i olika former och recept. Moa får peka ut rätter som hon tycker 

verkar intressanta och goda. När de hittar en rätt som de vill pröva kan Björn lägga till den i 

en önskelista som han senare kan se när han ska lägga till ingredienserna i varukorgen. På 

sidan finns även en ruta där de kan se vad barn med liknande preferenser som Moa har tyckt 

om för maträtter. Bland dessa hittar Moa barnens favoritsoppa som hon tycker låter väldigt 

gott och Björn lägger till denna i önskelistan. När de sedan valt ut några maträtter kan Björn 

välja vad som ska inhandlas och får förslag till recept till de maträtter som finns på 

önskelistan. Nästa gång Björn loggar tillsammans med Moa betygsätter hon de rätter de 

prövat och får nya förslag på andra rätter de kan pröva. 

4.3 Designkrav 

Här beskrivs de designkrav och designmål som togs fram utifrån teoriinsamlingen och 

scenarios samt krav som designern ansåg vara nödvändiga för slutprodukten. 

Upplevelseattribut 

 Kan med fördel innehålla fantasi och magi. 

 Ska inte ta för lång tid eller kräva för mycket uppmärksamhet från barnet.  
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 Designen ska vara tilltalande för barn 

 Konceptet ska vara tilltalande för föräldrar 

 Intuitivt och lätt att använda 

Data- och funktionella krav 

 Se vilka recept som finns och vad de innehåller 

 Interaktionen bör göras genom att peka och klicka. 

 Lätt att se hur man tar sig framåt och hur man backar. 

 Stöd för flera barn 

 Innehålla information om matneofobi 

 Möjlighet att anpassa efter allergier och matpreferenser 

Designmål 

 Motverka matneofobi 

 Vara lättnavigerad 

 Uppmana till en varierad kost 

 Inspirera matlagning 

 Engagera barn i familjens vardagskost 

 Belysa att det är nyttig mat som föreslås. 

 

4.4 PUGH Analys 

Här visas resultatet av PUGH analysen som utfördes för att välja ett av de tre designförslagen 

samt kriterierna som togs fram och prioriterades för analysen. 

4.4.1 Kriterier 

 

 Inspirera matlagning och kostvariation – Detta kriterium är taget från designkraven 

och är ett av personans mål. Den är rankad högst eftersom det även är ett av de stora 

målen som Meal Planner har. 

 Kräver ingen etablerad kundbas – Detta är ett kriterium som inte fanns med i 

designkraven men är ändå relevant eftersom designförslagen kräver olika storlekar på 

kundbasen för att ha önskad effekt. Det kan även vara viktigt för Meal Planner att veta 
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detta. Den har fått en prioritering på tre eftersom det är något man behöver ta hänsyn 

till men kanske inte det mest relevanta för designen. 

 Möjlighet till individuell användning av barn – Ett kriterium taget från 

designkraven som skiljer sig åt mellan de olika designförslagen. Det har en 

prioritering på tre eftersom det under designprocessen kommit fram att det inte 

nödvändigtvis krävs att barn själva ska kunna navigera hemsidan men det är inte en 

nackdel om det är möjligt. 

 Kräver lite engagemang och tid – Detta kriterium kommer från designkraven och är 

relevant eftersom det är en fördel om det går snabbt att använda och inte tar upp för 

mycket tid. Däremot finns det inga genvägar till att överkomma neofobi och för att 

uppnå en viss effekt kan man behöva ta den långa vägen. Därav är kriteriet prioriterat 

som en trea. 

 Interaktion mellan föräldrar och barn – Detta kriterium fanns inte med i 

designkraven men är relevant eftersom detta skiljer sig mellan designförslagen och är 

en mycket viktig del i att engagera barnen i familjens kostvanor vilket är ett av 

designmålen för designen. Därför är denna prioriterad som en fyra. 

 Anpassningsbart för allergier och matpreferenser – Plockat från designkraven och 

ett mycket viktigt kriterium eftersom de finns folk med allergier där vissa ingredienser 

kan vara skadliga och designen behöver kunna utesluta dessa. Man bör även kunna 

anpassa maten efter användarens matpreferenser för de som är till exempel 

vegetarianer.  

 Tilltalande för barn – Ett kriterium som fanns med i designkraven. Detta kan vara 

olika viktigt beroende på om man designar för föräldrar eller för barn. Det finns dock 

tydliga skillnader mellan designförslagen. Det får en prioritering på tre eftersom att det 

kan vara viktigt när designen riktar sig mot barn men inte nödvändigtvis ett krav om 

den riktar sig mot föräldrar. 

 Tilltalande för föräldrar – Samma bedömning som föregående kriterium och får 

därför prioritering tre. 

 Föräldrars kontroll över servering av kost – Ett kriterium som inte fanns med i 

designkraven men finns beskrivet i teoridelen. En viktig faktor vars relevans har 

framkommit mer och mer under designprocessen och är viktig för att inte barnen ska 

kunna ta över valet av familjens kost. Det är viktigt att föräldrarna behåller kontrollen 

och därför får den en prioritering på fyra. 

 Ger stöd för flera barn – Detta kriterium är taget från designkraven och är relevant 

för att designen ska hjälpa familjer som har fler än ett barn. Därför får den 

prioriteringen fyra. 
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 Utnyttjar strategin associering – Finns inte med i designkraven men är viktig för att 

urskilja styrkor och svagheter i designförslagen. Presentation har inte tagits med 

eftersom den representeras i alla designförslag. Den är prioriterad som en trea 

eftersom den går att klara sig utan men kan berika designen. 

 Utnyttjar strategin exponering – Prioriterad som en trea med samma motivation som 

föregående kriterium. 

 Input från andra användare – Finns inte med i designkraven men togs fram utifrån 

ett av designförslagen då det är en aspekt som kan berika designen. Den är prioriterad 

som en trea då den inte är helt nödvändig för en bra design men kan tillföra ett positivt 

element till designen. 

 
 

Prioritering 

1-5 
Kriterier Exponering/Presentation Associering/Presentation 

 

Presentation/Associering 

 

5 Inspirera matlagning och kostvariation +1 -1 
 

0 

 

3 Kräver ingen etablerad kundbas -1 +1 
 

-1 

 

3 Möjlighet till individuell användning av barn -1 +1 
 

0 

 

3 Kräver lite engagemang och tid -1 +1 
 

-1 

 

4 Interaktion mellan föräldrar och barn +1 -1 
 

+1 

 

4 

 
Anpassningsbart för allergier och matpreferenser +1 0 

 
+1 

 

3 

 
Tilltalande för barn 0 +1 

 
+1 

 

3 

 
Tilltalande för föräldrar +1 0 

 
0 

 

4 

 

Föräldrars kontroll över servering av kost +1 -1 
 

0 

 

4 Ger stöd för flera barn +1 +1 
 

0 

 

3 Utnyttjar strategin associering -1 +1 
 

+1 

 

3 

 
Utnyttjar strategin exponering +1 -1 

 
-1 

 

3 Input från andra användare +1 -1 
 

+1 

 
Resultat 18 0 

 
8 

Tabell 2. PUGH analys för att utvärdera de tre designförslagen mot varandra. 
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4.4.2 Sammanställning av PUGH analysen  

Det är tydligt att förslaget som fokuserar på exponering/presentation är bäst enligt de kriterier 

som tjänsten bör innehålla. Eftersom denna är så pass annorlunda från de andra två förslagen 

är det svårt att applicera lösningar från de andra förslagen för att komplettera de nackdelar 

som konceptet har. Man kommer inte runt att det krävs en etablerad kundbas på grund av att 

funktionen med minibloggar och kommentarer är viktigt för konceptet och för att locka 

föräldrars intresse och engagemang för att hjälpa sin familj och sig själva. Möjlighet till 

individuell användning av barn går helt emot konceptet och det är inte tänkt att barn ska 

kunna sitta själva och utvärdera eftersom informationen är riktad mot föräldrar. Att göra 

konceptet mindre tidskrävande blir problematiskt eftersom exponering baseras på långsam 

exponering över tid. Det går däremot att utnyttja strategin associering i designen vilket är en 

styrka som finns i de två andra designförslagen. Detta är tänkt att implementeras genom att 

associera maten som det visar sig att barnen gillar med liknande mat som kan föreslås till 

kommande veckoplaneringar. Detta gör att designen både utnyttjar exponering genom att 

fortsätta exponera barnet för mat de inte gillar på olika sätt samt utnyttja associering genom 

att utgå från vad barnen gillar och bredda deras smak utifrån dessa maträtter. Det som tidigare 

var tänkt att vara en översiktsbild förtydligades till en del som var specifikt för utvärderingen 

av kosten. Att inkludera input från andra användare togs från designförslaget 

associering/presentation genom att lägga till en blog för användarna.  
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4.6 Den fördjupade designen 

I denna del redovisas skisser samt förklaringar för hur den fördjupade designen är uppbyggd 

och tänkt att fungera. 

4.6.1 Koppling till nuvarande hemsidan 

 

Blid 1. Skiss över kopplingen till hemsidan 

Verktyget är kopplat till hemsidan genom Meal Planners profilsida under fliken ”Mål”. För att 

komma till verktyget behövs målet att ”engagera barnen i kostvalet” vara ikryssat. För att 

sedan använda verktyget kan man klicka på länken ”använd verktyget”. Detta är stället där 
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man kan komma åt själva verktyget. Det bör även finnas ett sätt att upplysa användare om att 

verktyget existerar. Detta skulle kunna göras från välkomstsidan där det kan finnas en kort 

kommentar om verktyget för att locka folk att använda det och visa att det existerar så att 

användarna lätt kan få vetskap om det ifall det är av intresse för dem. Detta skulle kunna vara 

en länk till verktyget medans själva kopplingen till verktyget alltid kommer finnas under 

”profil” och ”mål”. 

4.6.2 Planeringsdelen 

 

Bild 2. Skiss över planeringsdelen 

Planeringsdelen är den första sidan och själva presentationen av verktyget och är utformad för 

att vara lätt och snabb att använda. Utifrån denna kan man planera en veckas måltider. Den 

består av två rutor där den översta innehåller information om hur verktyget fungerar samt 

möjlighet att bestämma vilka mål man vill uppnå med det här verktyget förutom att engagera 

barn i kostvalet. Exempel på mål kan vara större variation i kosten, äta mer grönsaker, äta mer 
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vegetariskt, prova på mer exotisk mat, äta mer fisk. Den understa rutan är själva ytan där man 

växlar mellan olika delar av verktyget. Längst upp till höger finns en funktion för att växla 

mellan olika veckor så att man kan gå tillbaka och titta på vad man utvärderat och ätit tidigare 

veckor samt planera för kommande veckor. I mitten på sidan finns veckans rekommenderade 

maträtter som består av fem maträtter för alla veckans vardagar. Dessa är representerade med 

simpla bilder på maträtterna samt namnet på maträtten under bilden. Klickar man på någon av 

maträtterna så fälls en informationsruta ut under vilken visar receptet samt hur man tillagar 

dessa. Recepten har liknande utformning som recepten på resten av sidan för att behålla Meal 

Planners grafiska profil.  

 4.6.3 Utvärderingsdelen 

 

Blid 3. Skiss över utvärderingsdelen 

Utvärderingsdelen fungerar som ett sätt att öka interaktionen mellan föräldrar och barn kring 

kosten. Det hjälper föräldrarna att få insikt i vad barnen gillar och vad de har svårt med för att 
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bättre kunna ge dem möjlighet att prova på och tycka om nya smaker. Utvärderingsdelen är 

även viktig för att fastställa vad man bör bjuda barnet på i kommande planeringar. 

Likt planeringsdelen finns det ett informationsfält högst upp på sidan med instruktioner på hur 

användaren ska utvärdera maten med sitt barn. Under informationsfältet finns rutan där man 

gör själva utvärderingen. Utvärderingen är simpel och går ut på att man ska kryssa för ett av 

flera alternativ till vänster. Uppe till höger av fältet kan man bläddra mellan veckor för att titta 

på tidigare utvärderingar av mat. Det finns fyra alternativ för att bedöma hur barnet gillade 

maten. Alternativet ”gillar inte maten alls” kan användas om ett barn inte äter maten utan att 

ge någon förklaring på varför den ratar maten. Det andra alternativet är att barnet inte gillar 

konsistensen av maten. Det tredje alternativet ”tycker om maten” används om barnen åt 

maten. Om barnen gillade maten kommer en liknande maträtt föreslås nästa vecka som 

innehåller liknande basingredienser för att utveckla barnens smaksinne. På det sista 

alternativet kan man välja vilken av ingredienserna i maträtten som barnet inte gillade. 

Verktyget kommer då att komma ihåg detta till nästa veckas rekommendationer och föreslå 

denna ingrediens/ingredienser i en annan form och i en annan maträtt. Detta för att fortsätta 

exponeringen av ingrediensen så att barnet vänjer sig vid och lär sig acceptera maten. Till 

höger om alternativen kan användaren se tips på hur de ska hantera maten efter att de vet 

barnens reaktion till den. Förslagen är kopplade till vilket alternativ de kryssade i. Exempel på 

tips kan vara: 

 ”Prova att tillreda maten/ingrediensen på olika sätt för att låta barnet prova maten i 

olika former. En kokad morot kanske går bättre hem hos barnet än en rå eller 

tvärtom.” 

 ”Det kan krävas flera exponeringar innan ett barn accepterar maten, ge inte upp direkt. 

Små framsteg räcker i början såsom att bara titta och lukta eller peta i maten.” 

 ”Om ett barn inte gillar en viss ingrediens kan man pröva att skära den i mindre bitar 

eller mala ner den i maten och på så sätt göra den mer diskret.” 

 ”Var inte rädd att ändra på recepten för att anpassa dessa efter din familj” 

 ”Tvinga inte barnet att äta mat, deras enda uppgift är att bestämma hur mycket de vill 

äta.” 

 ”Försök att hålla regelbundna tider för måltider samt en regelbunden plats där barnet 

äter mat.” 

 ”Kom ihåg för att ett barn ska gilla bra och näringsrik mat måste föräldrarna erbjuda 

barnen tillfälle att lära sig tycka om sådan mat.” 

 ”Använd inte belöningar för att få barnen att äta upp maten eftersom de minskar 

barnens preferens för maten de äter och ökar deras preferens för belöningen.” 

 ”Barn som får välja fritt vad de vill äta väljer oftast fet eller söt kost eftersom 

människan har en medfödd preferens för fett och sött.” 
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 ”Att servera mat med barnens favoritsås, krydda eller annan omtyckt mat kan 

underlätta acceptansen av maten.” 

 ”Det är viktigt att alla äter samma mat för att agera som modeller för barnet.” 

När föräldrar utvärderar mat sparas det i verktyget och föreslår nya maträtter för kommande 

veckor beroende på hur barnet utvärderat maten. Algoritmen som ska ge dessa förslag bygger 

på vad familjen tidigare testat och matchar det mot nya rätter beroende på vad resultatet av 

utvärderingen blev. Om resultatet från familjens utvärdering var att barnen gillade maten så 

kommer den associera den mat de gillade med liknande mat. Om barnen gillade köttfärssås 

kan den föreslå något med liknande ingredienser såsom köttfärspaj. Om barnen inte gillar 

maten hittar algoritmen maträtter som kan exponera det barnen inte gillade på ett nytt sätt. 

Den tar även hänsyn till preferenser som användaren ställt in under profilsidan vilket kan vara 

allergier eller andra matpreferenser som att de bara vill äta vegetariskt.  

4.6.4 Blogdelen 

 

Bild 4. Skiss över blogdelen 
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I blogdelen kan föräldrarna skriva om deras framgångar eller motgångar med sina barn och 

familjens kostvanor. Det fungerar även som ett medium där föräldrar kan hjälpa varandra att 

överkomma problem eller glädjas åt framgångar. Föräldrar har oftast en stor erfarenhet av vad 

deras barn gillar och deras kostvanor vilket kan hjälpa andra. Det fungerar även som en plats 

där föräldrar kan inspirera varandra och lyssna på andra som är i en liknande situation. Överst 

finns ett informationsfält där syftet med bloggen samt hur den används beskrivs. Här kan man 

även söka efter bloggar. I själva fältet som innehåller bloggen finns det längst upp till vänster 

ett fält där man direkt kan skriva in rubrik samt text och börja blogga. Under detta kan man se 

tidigare inlägg samt kommentera och se kommentarer från andra föräldrar. I ett fält till höger 

kan man se de senaste bloggarna som lagts upp av andra föräldrar. Längst ner på detta fält kan 

man klicka på ”fler bloginlägg” för att se fler bloggar.  

 

4.7 Utvärdering 

Nedan följer en redovisning av frågorna som ställdes i utvärderingen samt vilka svar som 

genererades. 

Har du upplevt problem att ditt/dina barn varit tvekande eller ovillig till att prova ny mat? ifall 

ja, hur hanterade du det? 

 

Denna fråga syftar till att se om problemet är vanligt förekommande hos barnföräldrar och om 

det kan finnas ett behov för att tackla detta problem. Det kan också bidra med information om 

hur de brukar hantera dessa problem för att se om de liknar de metoder som designen föreslår. 

Hur mycket tycker du att barnen ska kunna påverka familjens val av kost? 

 

Detta är en fråga som är tänkt att ge information om hur föräldrar tycker att barn ska kunna 

vara med och påverka maten. Detta är en viktig fråga för designens utformning och det kan 

vara bra att få föräldrarnas erfarenhet om hur de engagerar sina barn i kostvalet och få reda på 

konsekvenser av barns påverkan på matvalet. 

Hur brukar du agera om ditt/dina barn inte vill äta maten? 

 

Denna fråga är tänkt att bidra information om hur föräldrar hanterar ett barn som inte vill äta 

och för att få en bild av vilka metoder som är vanliga och om de kan ha användning för detta 

verktyg för att hantera liknande situationer på ett bättre sätt. Även som komplettering till 

följdfrågan från första frågan i enkäten. 

 

Brukar du be dina/ditt barn om åsikter kring maten? Ifall ja, vilken typ av kritik brukar de 

kunna ge? 

Denna fråga ställdes för att se hur interaktionen mellan barn och föräldrar hos vanliga 

familjer. Designen förespråkar interaktion mellan barn och föräldrar så det kan vara bra att få 

en uppfattning om föräldrar interagerar med sina barn kring maten. Eftersom designen bygger 
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på kritik från barn kan det vara bra att se vad för slags information som barn kan ge kring 

maten utifrån föräldrarnas erfarenheter. 

Brukar du försöka engagera barnen i valet av familjens kost? ifall ja, hur har du gått tillväga 

och vad har det gett för resultat? 

En fråga som syftar att besvara frågeställningar kring om och hur föräldrar försökt engagera 

barnen i matvalet och vad för resultat det har gett vilket kan bidra till att föreställa sig vad 

designen kan tillföra till detta. 

Nedan följer deltagarnas svar på frågorna. 

Har du upplevt problem att ditt/dina barn varit tvekande eller ovillig till att prova ny mat? Ifall 

ja, hur hanterade du det? 

Alla deltagare har upplevt att barnen varit tveksamma och ratat viss mat när de varit yngre. 

Tre av deltagarna skriver att dem har prövat exponera dessa måltider flera gånger för att få 

barnet att acceptera maten. Den sista skrev att utvecklingen av barnens utveckling av smak 

kom naturligt när de blev äldre.  

Hur mycket tycker du att barnen ska kunna påverka familjens val av kost? 

 

Större delen av deltagarna beskriver att barnen bör påverka familjens kostval till en viss del. 

De skiljer sig dock lite hur mycket de påverkat maten. En deltagare tyckte att de bara ska på-

verka maten ifall det gäller allergier. Resten av deltagarna tycker att barnen ska få påverka 

maten lika mycket som föräldrarna när det gäller vad dem tycker om och inte tycker om.  

 

Hur brukar du agera om ditt/dina barn inte vill äta maten? 

 

Alla deltagare beskriver att de brukar be barnen prova maten. De har dock lite olika inställ-

ning. Tre av deltagarna beskriver att de är mer envisa när det gäller att barnen måste smaka en 

tugga medans en av deltagarna hade inställningen ”går det inte så går det inte”. 

 

Brukar du be dina/ditt barn om åsikter kring maten? Ifall ja, vilken typ av kritik brukar de 

kunna ge? 

 

Tre deltagare av fyra svarade ja på denna fråga. En deltagare svarade att det mest var mest 

kritik mot mat de inte smakat förut. Kritiken som kan förväntas från barnen är i stil med: 

 ”maten är för stark” 

 ”det smakar blää” 

 ”tycker inte om X (maträtt/ingrediens)” 

 ”det luktar konstigt” 

 ”trött på den här maten” 

 ”vill ha X (annan maträtt) istället” 

 ”vill inte äta pga. X (annan orsak än fel på maten)” 
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Brukar du försöka engagera barnen i valet av familjens kost? Ifall ja, hur har du gått tillväga 

och vad har det gett för resultat? 

 

Alla beskriver att de försöker engagera barnen i kostvalet på ett eller annat sätt. En  

deltagare förklarade att hela familjen gemensamt planerade nästa veckas mat  

gemensamt. De andra deltagarna förklarade att de med jämna mellanrum försökt  

engagera barnen i kostvalet. En av deltagarna har även använt matlisa i vissa perioder där 

maten redan är bestämd. Två stycken beskrev också att de brukar låta barnen vara med och 

hjälpa till med matlagningen. 
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 5 Diskussion 

I detta avsnitt redovisas diskussionen av resultaten från designprocessen samt 

metoddiskussionen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Att engagera barn i kosten är inte alltid så lätt. Den stora frågan som uppstod i 

designprocessen var hur mycket kontroll som ska ges till barnet och hur mycket föräldrarna 

ska lyssna på barnets önskemål när det gäller kost. Designen leddes till en början in på spåren 

att barnen själva skulle sitta vid datorn eller titta på när föräldern navigerar på sidan. Efter att 

ha blivit insatt mer i området kommer dock insikten att det inte är själva interaktionen mellan 

datorn och barnet som gör barnen mer delaktiga i familjens kost på bra sätt utan interaktionen 

mellan barnen och föräldrarna. Tanken har varit att få barnen att lära sig tycka om ny mat som 

är bra och näringsrik. Om barnet själv får makten att bestämma vad de vill äta kan det skapa 

problem som att de vägrar äta eftersom det de får inte är likadant som de trodde, eller smakar 

som de vill. Det blir svårare att acceptera mat som de inte valt själva. Därför är slutdesignen 

fokuserad på att föräldrar bestämmer vad som serveras utan att barnen lägger sig i och 

barnens uppgifter blir att välja hur mycket de vill äta samt uttrycka vad de tycker om maten. 

Detta skapar en interaktion mellan föräldrar och barn som är hjälpsam både för föräldrarna 

och för barnet. Det ger föräldrarna kunskap om hur de ska kunna erbjuda barnet en chans att 

prova och tid att lära sig tycka om bra och näringsrik mat.  

 

De tre designförslagen som fanns skiljde sig åt på flera sätt. Den tydligaste skillnaden var 

mellan designförslaget exponering/presentation och de två andra förslagen. Detta för att den 

har ett annat fokus än de andra två designförslagen. Den fokuserar på att hjälpa hela familjen. 

Den är riktad mot föräldrar eftersom det är dem som mest troligt kan hjälpa familjen med 

kosten. Vad barnen vill ha har inte så stor betydelse utan det är vad föräldrarna vill att barnet 

ska äta som är viktigt. Därför tror jag inte att en design för småbarn skulle fungera som en 

tjänst där de engagerar sig i maten utan mer som underhållning eller informationsförmedling 

som kan bli abstrakt för dem. Anledningen till att det förslag som valdes skiljde sig så pass 

från de andra var inte på grund av designkraven som tagits fram. Detta förslag var det sista 

förslaget som genererades och vid den tidpunkten hade tidigare arbete fått mig att förstå själva 

designproblemet och få en bredare bild vad jag ville att designen skulle åstadkomma. Därför 

ändrades designfokus mot föräldrar från att vara riktat mot barn. 

 

Av de tre strategierna som presenteras i rapporten anser jag att exponering är det starkaste. 

Det är den strategin som faktiskt används för att bota fobier och överkomma dessa problem. 

Presentation och associering tror jag även dem fungerar, men inte i samma utsträckning. 

Dessa strategier kan användas för att öka chansen att en maträtt ska bli accepterad. Dessa kan 



 

31 
 

inte på samma sätt användas för att verkligen ta tag i problemet vilket ibland kan behövas. 

Däremot så tror jag att de är bra komplement till exponeringsstrategin. Prototypen är uppdelad 

i huvudsakligen tre delar. Det var för att göra det översiktligt och tydligt att se vad som finns 

med och vad man kan göra i varje del. För att navigera mellan dessa tre delar valde jag att 

använda flikar eftersom att dessa är ett vanligt koncept som folk kan känna igen sig ifrån till 

exempel en vanlig webbläsare. Jag valde att inkludera ett informationsfält högst upp på varje 

del av prototypen eftersom det är viktigt att användaren ska kunna läsa instruktioner för hur 

och varför de bör använda verktyget. Informationsfältet kan även innehålla länkar till 

vidareinformation eller andra funktioner som är viktiga att ha. För denna prototyp är det 

väldigt viktigt att informera föräldrarna och i designen ville jag att det skulle vara lätt att se 

vad man skulle göra och hur man kunde få mer information. Valet av fem stycken måltider 

per vecka är baserat på vardagarna i veckan. Användarna kan då fortfarande laga till sina egna 

helgmåltider eller äta måltider på helgerna som de inte hunnit med att äta under veckan så att 

det är lätt att hålla jämn fart med planeringen och inte hamna efter.  

 

Designen är kopplad till nuvarande hemsidan genom Meal Planners profilsida under fliken 

”Mål”. Detta för att verktyget kan uppfylla ett mål om att engagera barnen i kostvalet. 

Verktyget fungerar inte för alla utan är endast aktuellt för de som har barn och anser sig 

behöva hjälp med planering av kost för familjen och barnen. Fliken ”Mål” är också det 

naturliga stället för användarna att fundera över vad de vill åstadkomma med Meal Planner. 

Därför tror jag att det är under denna flik som verktyget bör kunna nås. 

 

Under Planeringsdelen valde jag att lägga information om själva verktyget och vad det 

erbjuder användaren för möjligheter samt hur man utvärderar den. Detta för att det är den 

första sidan och det mest naturliga att börja läsa eftersom det ligger högst upp. I detta fält kan 

man även ställa in ett speciellt mål för vilken slags mat familjen vill äta. Detta var det ända 

preferensinställningen jag tog med här för att inte ta upp för mycket plats. Andra preferenser 

som familjen kan ha tas ifrån hemsidans profilinställningar där dessa frågor redan ställts. 

Recepten visas i samma stil som de gör på resten av Meal Planner för att behålla den grafiska 

profilen av hemsidan och för att man ska känna igen sig i upplägget. Den skillnaden som finns 

är att ”tillagning” ligger till höger om receptet vilket utnyttjar plats och är tydligt att läsa.  

 

Under utvärdering har jag valt att ta med en kort sammanfattning av matneofobi eftersom det 

är här som föräldrar behöver tänka till. Det räcker dock inte med endast en kort 

sammanfattning för att kunna hjälpa en förälder och därför finns det en länk man kan trycka 

på för att få mer information om problemet och vad man kan göra. Problemet med en 

utvärdering mellan föräldrar och barn kan vara att det ofta är svårt för små barn att ge 

konkreta åsikter. Därför är alternativen som föräldrarna kan klicka i mycket generella. Om 

barnet inte vill äta maten utan att ge någon anledning till varför kan föräldern klicka i 

alternativet ”gillar inte maten alls” och då få tips på steg de kan ta för att barn lättare ska 

acceptera okänd mat.  

 



 

32 
 

Blogdelen är utformad för att vara väldigt simpel och inte bestå av mycket mer än att kunna 

skriva inlägg samt läsa och kunna kommentera på andras bloginlägg. En blog med för mycket 

detaljer tror jag hade varit överflödigt. Tanken är att man snabbt ska kunna skriva in sina 

bloginlägg och kunna få svar på ett effektivt sätt. I och med att man ser de senaste 

bloginläggen till höger kan man bli inspirerad av andras inlägg och lätt nå dem och 

kommentera så dessa i sin tur kan få feedback på deras blog. 

 

Resultaten från utvärderingen motsvarade till stor del vad designen försöker åstadkomma. Av 

de deltagare som utvärderade hade alla upplevt problem med att barnen varit tveksamma eller 

ovilliga att prova ny mat. Detta stämmer överrens med den insamlade teorin som beskriver att 

matneofobi är vanligt i unga åldrar. En av deltagarna som hade barn som ratat viss mat som 

ung beskrev att utvecklingen av deras smak kom naturligt när de blir äldre. Detta stämmer 

överrens med resultatet Koivisto och Sjödén kom fram till under deras undersökning då de 

märkte att matneofobi hos barn sjunker markant efter 14 års ålder. Det verkar dock 

fortfarande som att föräldrar har problem med att barn ratar viss mat i ung ålder och denna 

design hjälper dem ta tag i problemet tidigare.  

 

Designen bygger på att det är föräldrarna som bestämmer vad som ska serveras till barnen 

enligt livsmedelsverkets rekommendationer. En av deltagarna visade sig ha denna inställning 

medan de andra lät barnen vara med och bestämma. Detta val är bäst om föräldrarna gör 

själva. Det kan dock vara viktigt att poängtera ut skillnaden mellan att barnen influerar 

kostvalet genom att välja mat efter deras egna preferenser än att de ger kritik så att föräldrarna 

kan hjälpa dem anpassa sig efter ny mat. De flesta deltagarna var rätt noga med att barnen 

alltid skulle smaka på maten. Det kan vara viktigt att nämna i designen att bara lukta eller peta 

i maten kan vara tillräkligt vid första exponeringen. Det verkar viktigt att få tydliggöra att 

även om barnet inte gillar maten efter att ha prövat den så betyder det inte att det behöver vara 

så vid framtida exponeringar. 

 

Kritiken som deltagarna beskriver att de brukar kunna få stämmer in rätt bra med de alternativ 

som finns med i designen. Det som kan behöva tilläggas i utvärderingsdelen är dock: 

 Barnen är trötta på maträtten – detta alternativ kan vara bra att ha eftersom designen 

delvis har som mål att variera kosten 

 Maten är för stark – Viktigt att kunna åtgärda och ta hänsyn till ifall barnet är känslig 

mot stark mat. 

 

De flesta av deltagarna beskriver att de försökt vid olika tillfällen att engagera barnen i 

kostvalet. Detta tyder på att det finns ett behov av ett hjälpmedel för att göra detta vilket 

designen är gjord för. Utvärderingen gav insikt i vilka problem en typisk småbarnsförälder 

kan ha och hur de brukar hantera dessa.  
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5.2 Metoddiskussion 

 

Det persona jag använde mig av i designprocessen var ett färdigt persona plockat från en 

annan källa som skapat personas för Mealplanner. Detta kan skapa problem då jag som 

designer inte har varit med och utfört förundersökningen som låg till grund för personas. 

Förundersökningen är en viktig del och att bara se ett slutresultat gör att man missar mycket 

av informationen som låg till grund för personan. Jag tror att det är viktigt att vara med under 

denna process eftersom man själv kan bilda sig en uppfattning av användarna efter att bara ha 

intervjuat dem. Detta tillvägagångssätt betyder också att jag inte har chansen att ställa mina 

egna frågor under intervjuerna. Detta resulterar i att personan som designen utgår ifrån kanske 

inte stämmer överrens med en persona specifikt gjord för att lösa detta designproblem. 

Anledningen till att jag valde att använda mig av persona överhuvudtaget var att det ingick i 

designmetoden som jag följde och är ett bra sätt att skapa sig en bild av en potentiell 

användare att anpassa designen efter. 

 

Sammanställningen av teorin gjordes inledningsvis när det fanns begränsat med instruktioner 

och riktlinjer för designen. Man kan debattera huruvida det är klokt att göra den först när man 

inte har särskilt stor koll på området och inte har en klar uppfattning om var problemet ligger. 

Jag tror fortfarande att någon slags litteraturstudie bör utföras när man gör en sådan här design 

på ett okänt område utan någon mall att följa. Problemet var att en viss del av den teori som 

sammanställdes från början inte stämde överrens med den designen som visade sig vara den 

starkaste. Designkraven led också utav liknande problem då fokus på designen ändrades efter 

att jag blev mer insatt i området och designproblemet. Därför tror jag att det hade gått 

smidigare att inleda designprocessen med att ta fram personas och sätta sig in i användarnas 

roll och ta fram relevant teori när man fått en bra uppfattning av designproblemet och hur man 

ska ta sig an det. I vissa fall kan det vara tydligt vilken teori som behövs och vad fokuset på 

designen ska ligga. I denna designprocess var det dock lite oklart och det visade sig att det 

ursprungliga antagandet inte var det bästa. Jag tror detta designprojekt hade fungerat bättre 

med en mer iterativ arbetsprocess. Det finns väldigt mycket information omkring kost och 

vilken kost som rekommenderas för barn. Jag valde att ta denna information från 

livsmedelsverket eftersom det är det som är mest etablerat i Sverige. 

   

PUGH analysen fungerade mycket bra för att jämföra designförslagen mot varandra. Man fick 

ett tydligt resultat och såg designförslagens styrkor och svagheter med ett klarare perspektiv. 

Det finns dock en risk med detta eftersom kriterierna är prioriterade efter designerns 

subjektiva åsikt. Det är alltid en risk med prioriteringar eftersom de är inte är baserade på 

fakta utan på erfarenhet och känsla. Jag tycker ändå att det är en risk värd att eftersom det 

finns motivation för prioriteringarna. Det är svårt att komma undan val som baseras på känsla 

och erfarenhet inom designprocesser. 
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Jag valde att göra tre stycken designförslag istället för att göra ett förslag. Det har fungerat väl 

eftersom det var det som gjorde att jag fick bättre perspektiv på arbetet en bit in i 

designprocessen. Jag tror att det kan bli enspårigt och lätt att fastna i samma spår om man går 

in för att skapa ett designförslag som har allt. Genom att utforska flera designförslag utesluter 

man inte saker så snabbt som kan visa sig ha stor inverkan för designen. I denna 

designprocess visade det sig vara mycket hjälpsamt då det sista designförslaget som skapades 

ändrade inriktningen av designen.  

 

Utvärderingen är baserad på frågor kring konceptet av designen och hur stor nytta det finns 

för ett sådant verktyg för småbarnsföräldrar. Resultaten bidrog till att öka säkerheten kring 

kontexten för användningen av designen. För detta syfte fungerar en enkät bra för att samla in 

data. Alternativet till en enkät skulle vara att göra en etnografisk studie men detta valdes inte 

eftersom det är mer resurskrävande. Antalet deltagare i utvärderingen kunde ha varit mer för 

att ge ett säkrare och bredare resultat att utgå ifrån. Ett problem med enkäter är att det inte 

finns någon intervjuledare närvarande som kan förklara frågor som deltagarna inte förstår 

eller ställa följdfrågor på intressanta diskussioner. Ett annat potentiellt problem med 

utvärderingen är att det inte fanns något sätt att säkerhetsställa att deltagarna verkligen läst 

igenom presentationen. Detta kan ha påverkat utvärderingsresultatet negativt om deltagarna 

bara svarade på frågorna utanför att vara medveten om kontexten för projektet. Detta skulle 

kunna undvikits genom att deltagarna fick kryssa i en checkbox för att de tagit del av 

informationen från presentationen. 

 

Greenberg och Buxton (Greenberg & Buxton, 2008) påpekar att det är viktigt att reflektera 

över vilken utvärderingsmetod som passar bäst in på designens tillstånd och vilka mål som 

utvärderingen har. I detta projekt ansåg jag att det var viktigt att utvärdera nyttan som 

designen kan tillföra och säkerhetsställa att den åstadkommer det den är tänkt att göra. Efter 

det är gjort kan designen utvecklas efter dessa resultat. Själva användbarheten av designen 

kan utvärderas i ett senare skede när det finns en färdig prototyp för designen att utvärdera på.  
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6. Slutsats 

Syftet med detta projekt var att skapa en design för att engagera barn. Detta går att göra på 

flera olika sätt. Vad jag kommit fram till under designprocessen är att engagemanget från 

barnens sida inte behöver vara att direkt få välja vilken mat som de vill ha. Projektet slutade i 

en design som hjälper föräldrar att engagera hela familjen och indirekt låta barnen påverka 

kosten genom att berätta vad de tycker om den. Designen använder sig av strategin 

exponering för att barn med matneofobi genom upprepade konfrontationer ska lära sig 

acceptera ny mat. Genom att öka deras interaktion med föräldrarna kan de hjälpa barnen att 

utveckla sin smak och bredda familjens kostvariation vilket också var ett viktigt mål för 

designen. Detta kräver att föräldrarna vet hur de ska kunna hantera informationen de kan få 

från sina barn för att åstadkomma detta vilket designen har utvecklats för att bidra dem med. 

Jag tror att man skulle kunna utvidga måltidsplaneringssystemet Meal Planner med detta 

verktyg för att kunna ge småbarnsföräldrar ett alternativ att engagera sina barn i kostvalet och 

motverka barnens rädsla för ny mat.  

6.1 Framtida utveckling 

Projektet har inte resulterat i en design som är redo att implementeras. För att åstadkomma 

detta behövs ytterligare designarbete göras för att utveckla en prototyp av designen. En 

utvärdering av användbarheten av designen skulle behövas innan den är redo att 

implementeras.  

En intressant aspekt skulle vara att undersöka ytterligare vilka metoder som finns för hur man 

ska underlätta för barn att acceptera ny mat. Detta skulle ge verktyget en större bas av tips och 

förslag att ge till föräldrar. 
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