


Resaved är en restaurang med ett nytt 
koncept. Ett smartare alternativ. Resaved 
be�nner sig i hjärtat av Göteborg och tar hand 
om matsvinn från företag och privatpersoner. 
Deras motto är att tänka om och tänka nytt. 
Med deras lätthanterliga hemsida beställer 
man mat och får den färdig att ätas på plats 
eller ta med.

Resaved har även en liten butik med egna 
produkter som är framtagna av svinnet. 

Resaved vill inspirera och upplysa alla sina 
kunder om problemen med matsvinnet. 
Resaved vill inte bara säga att de är ekologiska 
utan de vill också vara en lösning på 
problemet. 



Analys



Kunder idag är miljömedvetna 
och därför är det viktigt att 
Resaved erbjuder ett hållbart 
sätt att konsumera.

Detta är något som resaved bör 
ta till vara på när företaget ska 
presenteras.



När vi tittar på branschen så finns 
det redan flera som tar hand om 
matsvinn. De flesta har snygga och 
moderna hemsidor.

Ta till exempel:
Toogoodtogo.se
Frankful.se

De använder sig av stora ord som: 
“Rädda mat, rädda planeten”

Väldigt kraftfullt!



Efter den researchen bland era 
framtida kunder så har jag kommit 
fram till att resaved ska kännas 
modernt och fräscht. 

Resaved ska erbjuda en enkel tjänst 
där kunden kan beställa online men 
utan att behöva ladda ner en app.

Kunden ska även kunna hitta 
information som belyser problemet 
Resaved vill lösa.

Kunder idag tar hellre upp telefonen 
innan de besöker en butik eller 
restaurang för att kolla utbudet.

Att enkelt kunna bestämma en tid för 
upphämtning gör att kunden snabbt 
kan komma och hämta sin lunch utan 
köer och väntetider.               

Det sparar även tid för den stressade 
som har en kort lunchrast.

Jag har gjort en kundanalys och tagit 
fram extrema användare som skulle 
använda er tjänst.



Så hur ser resaved ut?
Logotyp och typografi





När jag tog fram er logga 
så ville jag förhålla mig 
till frukt och grönt som 
ni kommer hantera. Det 
ger också känslan av att 
ni är nära till naturen.

Det var väldigt kul och 
jag fyllde många sidor 
med olika frukter och 
växter.

Men det var tre 
frukter som stod ut 
och vann i slutändan!



Dessa. Apelsinen, päronet 
och bananen. Vad får man 
om man kombinerar dem? 



Jo, er logga! 

Den känns lätt, stabil och 
trevlig. En form man kommer 
ihåg och med en modern 

Min tanke bakom formen är insperad 
från apelsinens skal som ger den 
tunna känslan och att den gula delen 
vrids framåt. Päronets form i sin 
helhet och även en hint av banan i 
färgen men även den böjda formen. 
Det gula skulle man även kunna se 
som ett chips. Formen är även en 
triangel som är en koppling till den 
klassiska matpyramiden och gör att 
helheten känns stabil.

Jag valde att ta inspiration från så 
många olika frukter som möjligt och 
sammanställa dem till en stabil form 
för att spegla tanken av er restaurang. 
Ni kommer som loggan ta ifrån olika 
delar av naturens ätbara delar och slå 
ihop det till en måltid.  



Den är väldigt flexibel och kan 
existera i olika stilar och färger.

Analys





Jag valde  “Atten new round” 
av många anledningar. Det är 
ett typsnitt som är lektfullt, 
snällt och enkelt för ögat. Den 
går väldigt bra ihop med 
loggan och era grafiska 
element och former. 
       
Den passar lika bra 
som en trevlig rubrik... 

Som till brödtext med sin 
eleganta, tunna look.



Resaveds färger är gul och grön för att spegla vad de 
står för - natur, hopp och optimism. Det gör också att 
man lätt kan blanda de grafiska elementen med 
naturen. En bild på en skog eller ett löv som 
representerar ekologi går bra ihop med företagets 
design och layout.

Dessa färger kan variera i 
ton och mättnad. 

Öppettider
9-19:00 alla dagar

Resaved.se
0732366626

Päronvägen 30

Logga inRestaurang

Om oss Produkter 

Jag har även använt mig av  
lugnare nyanser och en härlig 
grön-gul fade på hemsidan för 
att skapa mer kontrast och 
bidra till en spännande 
färgkombination.



Grafiska element



Re saved ska helst förhålla 
sig till mönster som är 
vågiga och som matchar                                                   
päronets former i loggan.







RE SAVED
ÄLSKAR
NATUREN 



Resaved använder sig även av bilder 
på naturen och illustrationer på 
frukt och grönt som har mycket 
rörelse och väcker intresse.



Re saved i verkligheten







Produktdesign



För att illustrera hur 
Resaveds design hade 
kunnat se ut i praktiken 
gjorde jag lite 
produktexempel. Tre 
smoothies av olika smak, 
en mjölk och en juice. 



Smoothies!

Miljövänlig 
klisterlapp i 
kartong.

33cl i 100% 
återvunnen kartong.



Päron och kiwi

Citron och hallon

Äpple och jordgubb



Resaved ska ha förpackningar 
som är bra för miljön.
Alternativt kartong som den 
här kollektionen är utav.





Hemsidan



Hemsidan är viktig för Resaved. Det är 
där kunden beställer mat och får 
information.

Jag valde att sticka ut lite från 
konkurrenterna med starkare färger 
och en mer app-liknande sida.

I min kundundersökning ville många 
inte ladda ner en app för att beställa 
sin mat, utan föredrog endast 
hemsida. Detta bör man tänka på.

Att ta bort en app för att få mer 
utrymme kan betyda en förlorad kund 
då den inte vill ladda ner appen igen. 

Genom startsidan kan man ta sig överallt 
på hemsidan. Skrollar men ner så får man 
information om svinn vilket lockar 
kunden att förstå varför resaved är ett 
bra alternativ.



Sidor som hemsidan har:

- Information om resaved
- Information om svinn
- Produkter
- Inloggning/medlem
- Veckans tips
- Restaurang

Länk till prototypen för hemsidan:

https://xd.adobe.com/view/b7832fae-7
8cc-40ce-bf63-e20d87e62084-e2d0/




